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Το απειλητικό δίλημμα που με κάθε ευκαιρία, όταν στριμώχνεται ο συμπατριώτης μας υπουργός Μεταναστευτικής
Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας, εκτοξεύει προς όσους τον επικρίνουν για τη στασιμότητα και την αδράνεια που επιδεικνύει
η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού κυρίως στα νησιά είναι αν συμφωνούν ή όχι με τη συμφωνία
Ε.Ε.-Τουρκίας.

Το απειλητικό δίλημμα που με κάθε ευκαιρία, όταν στριμώχνεται ο συμπατριώτης μας υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ΓιάννηςΜουζάλας, εκτοξεύει προς όσους

τον επικρίνουν για τη στασιμότητα και την αδράνεια που επιδεικνύει η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του προσφυγικού κυρίως στα νησιά είναι αν συμφωνούν ή

όχι με τη συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας.

Προσθέτει μάλιστα, για να είναι πιο αισθητό το δίλημμα, ότι, αν δεν υπήρχε η συμφωνία, τα νησιά θα κατακλύζονταν από 7.000 άτομα καθημερινά από τις απέναντι

ακτές, ενώ τώρα βγαίνουν μόλις 100 άτομα κατά μέσο όρο.

Και πράγματι η απειλή των χιλιάδων αφίξεων δεν είναι ευκαταφρόνητη για να παραβλεφθεί από κανέναν, και η συμφωνία
έπαιξε το ρόλο της γι’ αυτό, σε βάρος όμως των νησιών. Και αυτό γιατί η συμφωνία ουσιαστικά «απαγορεύει» την
αποσυμφόρησή τους ακόμη κι αν είναι έκδηλη η συμφόρηση των χοτ σποτ που λειτουργούν σ’ αυτά.

Σε τελική ανάλυση, τα χοτ σποτ δημιουργήθηκαν για την καταγραφή και την ταυτοποίηση των προσφύγων και
μεταναστών που θα έφθαναν στα νησιά και για την προσωρινή φιλοξενία τους, η οποία όμως έχει μετατραπεί σε
πολύμηνη παραμονή, χωρίς καμιά προοπτική για πάρα πολλούς απ’ αυτούς, γεγονός που δημιουργεί και τις εντάσεις και
τα έκτροπα. Γιατί κανείς από τους εγκλωβισμένους στη Μόρια και τον Καρά Τεπέ δεν εγκατέλειψε τη χώρα του για να
παραμείνει καθηλωμένος στη Λέσβο.

Ο κ. Μουζάλας και η κυβέρνηση, όταν λέει ότι θα τηρήσει τη συμφωνία, εννοώντας ότι δεν μπορεί να μετακινηθούν
πρόσφυγες και μετανάστες από τα νησιά στην ενδοχώρα χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία του ασύλου, είναι σαν
να αποδέχεται το γεγονός η Λέσβος να βιώνει κάθε λίγο περιστατικά σαν το προχθεσινό στη Μόρια με τις φωτιές και τα
έκτροπα.

Αυτή η κατάσταση όμως μέχρι πότε μπορεί να γίνεται ανεκτή από την τοπική κοινωνία αλλά και από τους ίδιους τους
πρόσφυγες; Όταν μάλιστα η ίδια η συμφωνία σε άλλες πτυχές της έχει γίνει... κουρελόχαρτο, η κυβερνητική εμμονή
μπορεί να είναι και παρεξηγήσιμη. Γιατί αν στη λογική να μην παραβιαστεί η συμφωνία κατακλυστεί η Λέσβος από
μετανάστες, ας μας συγχωρέσει ο κ. Μουζάλας, αλλά δεν θα... πάρουμε!

Καμιά λογική δεν μπορεί να καταδικάσει το νησί να ζει στη σκιά του προσφυγικού, επειδή οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες
αξιωματούχοι που συνυπέγραψαν τη συμφωνία με την Τουρκία δεν είχαν τη διορατικότητα να προβλέψουν τα σημερινά
αδιέξοδα. Οφείλουν να βρουν λύση άμεσα και να σταματήσουν να μας «δουλεύουν» με ανέφικτες υποσχέσεις, που όλοι
γνωρίζουν ότι δεν... «περπατούν»!
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