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Μπορεί ο αρμόδιος υπουργός Γ. Μουζάλας να διέψευσε τη γερμανική «Bild» ότι μίλησε για «plan B», αναφερόμενος στη
συμφωνία Ε.Ε.- Τουρκίας, όμως είναι φανερό ότι, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού στα νησιά
του βορείου Αιγαίου και ειδικά στη Λέσβο, υπό τις παρούσες εξελίξεις επιβάλλεται να δρομολογηθεί ένα «σχέδιο Β» με
στόχο την αποσυμφόρηση των νησιών, που αρχίζουν να γεμίζουν πάλι επικίνδυνα.

Μπορεί ο αρμόδιος υπουργός Γ. Μουζάλας να διέψευσε τη γερμανική «Bild» ότι μίλησε για «plan B», αναφερόμενος στη συμφωνία Ε.Ε.- Τουρκίας, όμως είναι φανερό ότι,

τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού στα νησιά του βορείου Αιγαίου και ειδικά στη Λέσβο, υπό τις παρούσες εξελίξεις επιβάλλεται να

δρομολογηθεί ένα «σχέδιο Β» με στόχο την αποσυμφόρηση των νησιών, που αρχίζουν να γεμίζουν πάλι επικίνδυνα. 

 
Οι όποιες κινήσεις θα πρέπει να γίνουν άμεσα, χωρίς καμιά χρονοτριβή, γιατί η αντοχή των υπαρχόντων δομών και η
ανοχή της τοπικής κοινωνίας έχουν όρια που ήδη έχουν ξεπεραστεί. Υπάρχει κίνδυνος, μάλιστα, η εικόνα που αυτόν τον
καιρό παρουσιάζουν τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης, με τα νησιά να «ξεχειλίζουν» από πρόσφυγες, να αποτελέσει τη
«χαριστική βολή» όχι μόνο για το υπόλοιπο της φετινής τουριστικής σεζόν, που έτσι κι αλλιώς θεωρείται χαμένη, αλλά και
για την επομένη, αφού από τώρα διαμορφώνεται το κλίμα για το τι θα συμβεί. 
 
Γι’ αυτό είναι αναγκαίο τώρα η κυβέρνηση διά των μηχανισμών της να κάνει ό,τι είναι δυνατό για να αποσυμφορηθούν τα
νησιά. Διαφορετικά είναι σαν να τα αφήνει στο έλεος των εξελίξεων και της «κακιάς τους μοίρας» που βρέθηκαν να
σηκώνουν αβοήθητα το βάρος ενός τέτοιου προβλήματος.
Βέβαια από δηλώσεις και δεσμεύσεις οι κυβερνητικοί παράγοντες κάθε άλλο παρά φειδωλοί είναι. Πριν από δύο περίπου
μήνες, όταν προέκυψε η εκρηκτική αντίδραση της τοπικής κοινωνίας της Μόριας από τη λειτουργία του κέντρου κράτησης
της περιοχής, ο κ. Μουζάλας έσπευσε να δεσμευτεί ότι για να αποσυμφορηθεί η Μόρια πρώτο μέτρο θα ήταν η προώθηση
των δικαιούχων ασύλου στην ηπειρωτική Ελλάδα και ως δεύτερο σε προσεχές διάστημα η μεταφορά των ανηλίκων σε
άλλες δομές που δημιουργούνται ειδικά γι’ αυτόν το σκοπό. 
 
Όμως τίποτα ή ελάχιστα απ’ αυτά υλοποιήθηκαν και χθες επανήλθε ο συντονιστής εκ μέρους της κυβέρνησης για το
προσφυγικό αναπληρωτής υπουργός Δ. Βίτσας με δηλώσεις του λέγοντας ότι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι
«η μετακίνηση όσων έχει εξεταστεί σε πρώτο βαθμό η αίτηση ασύλου από τα νησιά του βορείου Αιγαίου στην ηπειρωτική
χώρα, όπου θα γίνει η εξέταση της αίτησης σε δεύτερο βαθμό, ώστε να ανακουφιστούν τα νησιά». Η ίδια ιστορία δηλαδή
επαναλαμβάνεται εδώ και μήνες χωρίς καμιά πρόοδο, με τους κυβερνητικούς παράγοντες να νομίζουν ότι απευθύνονται
σε ιθαγενείς και κάνουν πολιτική με «καθρεφτάκια»-δηλώσεις τέτοιου τύπου χωρίς πρακτικό αντίκρισμα. 
 
Όμως η υπομονή εξαντλήθηκε και πολύ φοβόμαστε ότι η αντίδραση θα έχει... οργή που δεν θα ελέγχεται. Πριν φθάσουν τα
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Όμως η υπομονή εξαντλήθηκε και πολύ φοβόμαστε ότι η αντίδραση θα έχει... οργή που δεν θα ελέγχεται. Πριν φθάσουν τα
πράγματα εκεί, επιτέλους ας σπεύσουν να υλοποιήσουν τις κυβερνητικές υποσχέσεις, τις δικές τους δεσμεύσεις δηλαδή,
για τις οποίες είναι εκτεθειμένοι. Οι διαπιστώσεις πλέον δεν αρκούν, απαιτούνται μέτρα τώρα και υλοποιήσιμα.
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