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Δυστυχώς τα χειρότερα, για τα οποία είχαμε προειδοποιήσει και τα οποία είχαμε επισημάνει πολλές φορές από αυτήν εδώ
τη στήλη ότι θα ’ρθουν αν οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες δεν φροντίσουν να πάρουν μέτρα εκτόνωσης της
κατάστασης, τελικά ήρθαν και το «ηφαίστειο» στο κέντρο κράτησης στη Μόρια εξερράγη! Δεν χρειαζόταν να έχει κανείς
μαντικές ιδιότητες για να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί με τέτοιο υπερπληθυσμό προσφύγων και μεταναστών στο νησί,
δεδομένων των αντοχών των υπαρχουσών δομών φιλοξενίας.

Δυστυχώς τα χειρότερα, για τα οποία είχαμε προειδοποιήσει και τα οποία είχαμε επισημάνει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη στήλη ότι θα ’ρθουν αν οι αρμόδιοι

κυβερνητικοί παράγοντες δεν φροντίσουν να πάρουν μέτρα εκτόνωσης της κατάστασης, τελικά ήρθαν και το «ηφαίστειο» στο κέντρο κράτησης στη Μόρια εξερράγη! Δεν

χρειαζόταν να έχει κανείς μαντικές ιδιότητες για να προβλέψει τι μπορεί να συμβεί με τέτοιο υπερπληθυσμό προσφύγων και μεταναστών στο νησί, δεδομένων των

αντοχών των υπαρχουσών δομών φιλοξενίας.

Η αναμενόμενη αποσυμφόρηση, παρά τις υποσχέσεις των κυβερνητικών παραγόντων, δεν ήρθε και έτσι μοιραία ήρθε η
έκρηξη και η χαώδης κατάσταση που επικρατεί στο νησί από προχθές το βράδυ. Δεν χωρεί καμιά αμφιβολία πως η
κυβερνητική αδράνεια ήταν εγκληματική και τώρα... τρέχει πίσω από τα γεγονότα για να διαχειριστεί μια κατάσταση που
είναι πολύ χειρότερη ή -για να ακριβολογούμε- δεν έχει καμιά σχέση με αυτή που καλούνταν να διαχειριστεί πριν καεί το
hot spot της Μόριας.

Ευθύνη ωστόσο έχουν και οι τοπικοί παράγοντες, κυρίως οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες, γιατί εφησύχασαν από τις
κυβερνητικές υποσχέσεις περί αποσυμφόρησης και δεν πήραν έγκαιρα τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, αν και οι ίδιοι
διαπίστωναν την κυβερνητική αδράνεια.

Το γεγονός ότι η όποια κινητικότητα των τελευταίων ημερών για τη διαχείριση του προσφυγικού προέκυψε εξαιτίας της
αναγγελίας της κινητοποίησης των Μοριανών και της αποκάλυψης της εν κρυπτώ δημιουργίας νέας δομής στο φυλάκιο
της Λεμονού αποδείχτηκε από τις εξελίξεις ότι ήρθε εκ των υστέρων με μεγάλη καθυστέρηση και ως εκ τούτου δεν
πρόλαβε τα χειρότερα.

Έτσι η υπόθεση αφέθηκε στην τύχη της, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακραία στοιχεία να δημιουργήσουν κλίμα
μισαλλοδοξίας και πανικού στην κοινή γνώμη, που παρακολουθεί ανήσυχη και εν συγχύσει τα τεκταινόμενα. Στην έκρυθμη
αυτή κατάσταση που δημιουργήθηκε είναι φανερό ότι οι ακρότητες κυριάρχησαν, τη στιγμή που η ψυχραιμία και η
νηφαλιότητα είναι απαραίτητες για την εκτόνωσή της.

Εξίσου απαραίτητο είναι να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης που στην παρούσα συγκυρία ρίχνουν λάδι στη φωτιά,
όταν ζητούμενο για όλους πρέπει να είναι η αντιμετώπιση της κατάστασης που έχει πάρει εκρηκτικές διαστάσεις μετά τα
προχθεσινά έκτροπα.

Ασφαλώς και υπάρχουν ευθύνες για το ότι τα πράγματα οδηγήθηκαν εκεί, και πρέπει να αποδοθούν, αλλά τώρα προέχει η
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Ασφαλώς και υπάρχουν ευθύνες για το ότι τα πράγματα οδηγήθηκαν εκεί, και πρέπει να αποδοθούν, αλλά τώρα προέχει η
δρομολόγηση επιτέλους λύσεων που θα επαναφέρουν το νησί σε μια κανονικότητα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει φορείς
και τοπική κοινωνία να απαιτήσουν συγκεκριμένα μέτρα, όπως αποφασίστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού
συμβουλίου και να αμβλυνθούν οι επιφυλάξεις που διατυπώνουν -όχι άδικα- οι εκπρόσωποι του συντονιστικού των
φορέων, γιατί υπάρχει θέμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των κυβερνητικών παραγόντων και όχι μόνο! Επιτέλους, αυτά
που δεν έγιναν μέχρι τώρα επιβάλλεται να γίνουν... χθες, γιατί... αύριο θα είναι αργά!
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