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Τα όσα διαδραματίζονται στο Μόλυβο γύρω από το προσφυγικό και αποτυπώνονται με ένταση στην ανακοίνωση που
έδωσε στη δημοσιότητα ο Φορέας Τουρισμού έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα όσα
κατά καιρούς αναδείχτηκαν στην πορεία αυτών των μηνών, που το προσφυγικό βρίσκεται στο επίκεντρο της
επικαιρότητας.

Τα όσα διαδραματίζονται στο Μόλυβο γύρω από το προσφυγικό και αποτυπώνονται με ένταση στην ανακοίνωση που
έδωσε στη δημοσιότητα ο Φορέας Τουρισμού έρχονται να επιβεβαιώσουν με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα όσα
κατά καιρούς αναδείχτηκαν στην πορεία αυτών των μηνών, που το προσφυγικό βρίσκεται στο επίκεντρο της
επικαιρότητας.

Κυρίως αυτό που εξακολουθεί να ταλανίζει φορείς και τοπική κοινωνία, αρκετούς μήνες μετά την εμφάνιση του
προβλήματος, είναι η αισθητή απουσία του κράτους και των μηχανισμών και η υποκατάστασή τους από τις ΜΚΟ και τους
εθελοντές, που όπως και να το κάνουμε έχουν άλλα κίνητρα και κριτήρια στη λειτουργία τους.

Και μαζί με την απουσία του κράτους απουσιάζει και ο συντονισμός και η οργάνωση, που αποτελούν τη βάση για την
ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση ενός τέτοιου εκρηκτικού προβλήματος, για το οποίο υπάρχουν διαφορετικά
συμφέροντα και διαφορετικές προσεγγίσεις από τους εμπλεκόμενους.

Όλα αυτά δημιουργούν τριβές και εντάσεις, πολύ περισσότερο σε τουριστικές περιοχές όπως στο Μόλυβο, όπου το κύριο
προϊόν του, ο τουρισμός, πλήττεται ανεπανόρθωτα, με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία της περιοχής. Και πλήττεται
ακόμη περισσότερο και από την αδιαφορία εκείνων, που ενώ έχουν ρόλο να παίξουν και να βάλουν μια κάποια τάξη στα
πράγματα, αφήνουν άλλους να δημιουργούν τετελεσμένα και ανεπίτρεπτες καταστάσεις στην περιοχή τους, διογκώνοντας
την ήδη βεβαρημένη εικόνα στο νησί.

Επιτέλους, μετά από τόσο καιρό δεν πρέπει να βρει τη... ρέγουλά του η υπόθεση αυτή, απ’ την οποία κάποιοι μπορεί να
κερδοσκοπούν, αλλά οι επιπτώσεις στο νησί, στην οικονομία και στην κοινωνία θα είναι βαριές και ίσως μη αναστρέψιμες
σε βάθος χρόνου.

Γι’ αυτό επιβάλλεται τώρα να υπάρξουν κινήσεις που μπορούν να απαλύνουν τις επιπτώσεις και να προλάβουν ό,τι μπορεί
να σωθεί με τις λιγότερες απώλειες!

ΆΡΘΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
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