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Η σύσκεψη την περασμένη Παρασκευή στο Μαξίμου με θέμα την αντιμετώπιση του προσφυγικού στη Λέσβο, με την παρουσία των εμπλεκομένων υπουργών και των

εκπροσώπων του νησιού, μπορεί να κατέληξε σ’ ένα κοινό πόρισμα στόχων και ενεργειών, αλλά για να μην παραμείνουν ευχολόγιο, όπως χαρακτηρίστηκαν ακόμη και

από συμμετέχοντες στη σύσκεψη αυτή, θα πρέπει να δρομολογηθούν λύσεις που θα φέρουν ορατό αποτέλεσμα.

Και αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, γιατί πολλά απ’ αυτά που αποφασίστηκαν έχουν ξαναειπωθεί από τα κυβερνητικά
χείλη, αλλά έμειναν κενού περιεχομένου. Η αποσυμφόρηση για να συμβεί, που ήταν και το πρώτο σημείο του κοινού
ανακοινωθέντος, προϋποθέτει συγκεκριμένες ενέργειες για να υπάρξει μαζική μετακίνηση προσφύγων και μεταναστών
στην ηπειρωτική χώρα με προσδιορισμένο χρονοδιάγραμμα, κάτι που δεν υπάρχει και για το οποίο κανένας κυβερνητικός
ιθύνοντας δεν είναι διατεθειμένος όχι μόνο να δεσμευτεί, αλλά ούτε καν να... ψελλίσει!

Η δε ενίσχυση των μηχανισμών εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, που επίσης συναποφασίστηκε στη σύσκεψη, τείνει να
γίνει... ανέκδοτο, αφού εδώ και μήνες υποτίθεται ότι θα ’ρθει προσωπικό από τας... Ευρώπας, αλλά ούτε από εκεί φαίνεται
φως, ούτε και από την Ελλάδα και η όλη διαδικασία κινείται με ρυθμούς χελώνας, καθιστώντας την αποσυμφόρηση του
νησιού υπό αυτές τις συνθήκες όνειρο θερινής νυκτός.

Αυτό όμως που φαίνεται να δρομολογείται από τους κυβερνητικούς παράγοντες, παρά την προσωρινή υποχώρησή τους
κάτω από τις έντονες αντιδράσεις φορέων και κοινωνίας, είναι η δημιουργία νέας δομής, με προσανατολισμό το φυλάκιο
της Λεμονού, προκειμένου να λειτουργήσει ως κέντρο κράτησης των παραβατικών μεταναστών, προκειμένου να
αποσυμφορηθεί η Μόρια που αυτήν την περίοδο φιλοξενεί υπεράριθμους πέρα των αντοχών της.

Μπορεί για τη Λεμονού μετά απ’ όσα έχουν συμβεί η αντίδραση και οι ενστάσεις των τοπικών εκπροσώπων που
παραβρέθηκαν στη σύσκεψη να ήταν δεδομένες και να αντιπροτάθηκε μια τέτοια δομή να δημιουργηθεί στο χώρο του hot
spot της Μόριας προκειμένου να περάσει στα... μαλακά, αλλά φαίνεται ότι οι κυβερνητικοί σχεδιασμοί έχουν
δρομολογηθεί και δεν προτίθενται να ακούσουν εναλλακτικές προτάσεις, παρά μόνο με τη σαφή και αδιαπραγμάτευτη
άρνηση των φορέων της αυτοδιοίκησης, των άλλων φορέων και της τοπικής κοινωνίας.

Και αυτό θα πρέπει να καταστεί σαφές τώρα και να μην περιμένουν τις αιφνιδιαστικές κινήσεις που θα επιχειρήσουν να
δημιουργήσουν τετελεσμένα.

Τέλος, ο έλεγχος των ΜΚΟ που δρουν στο νησί συναποφασίστηκε να γίνει με την έγκριση του αρμόδιου Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και με τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου και της Περιφέρειας, προκειμένου να μην υπάρχει
πλήρη άγνοια τι κάνουν και πού στο νησί. Η αυθαίρετη δράση των ΜΚΟ θα πρέπει να σταματήσει, αλλά για να συμβεί
αυτό θα πρέπει να υπάρξει και το ανάλογο ενδιαφέρον από την αυτοδιοίκηση κυρίως, που τουλάχιστον αυτή θα πρέπει να
γνωρίζει τις κινήσεις τους, έτσι ώστε ο έλεγχός τους να έχει περιεχόμενο.

Με αυτά τα δεδομένα, επειδή η διαχείριση του προσφυγικού και στη Λέσβο έχει πολύ δρόμο ακόμη, επιβάλλεται όσοι
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Με αυτά τα δεδομένα, επειδή η διαχείριση του προσφυγικού και στη Λέσβο έχει πολύ δρόμο ακόμη, επιβάλλεται όσοι
έχουν ρόλο και λόγο στην υπόθεση αυτή να συντονίσουν τις ενέργειές τους, βάζοντας προτεραιότητες και έχοντας καθαρή
στόχευση, ώστε το προσφυγικό να έχει τις λιγότερες επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού μας.

Η επανάληψη του έκτακτου δημοτικού συμβουλίου υπό το φως των αποφάσεων της σύσκεψης είναι αναγκαία για να
χαραχθεί η κοινή γραμμή της Λέσβου έναντι του κυβερνητικού ευχολογίου, που δεν λύνει κανένα πρόβλημα και διαιωνίζει
την ίδια κατάσταση, περιμένοντας τα... χειρότερα!
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