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Πριν από μερικά εικοσιτετράωρα, το ναυάγιο ανοιχτά της Εφταλούς με τους 16 νεκρούς και με άγνωστο τον αριθμό των
αγνοουμένων, έφερε ξανά στην επικαιρότητα τη συνεχιζόμενη τραγωδία με τις προσφυγικές ροές -και ας έχουν μειωθεί
κατά πολύ- και τη Λέσβο πάλι στο επίκεντρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Μια δημοσιότητα που μόνο κακό κάνει στο
νησί μας, το οποίο προσπαθεί να αποποιηθεί την εικόνα του προσφυγικού προορισμού, που δυστυχώς το συνόδευε
έντονα τα προηγούμενα χρόνια με τραγικές επιπτώσεις στον τουρισμό και στην οικονομία του γενικότερα.

Επιπτώσεις που είναι εμφανείς ακόμη και τώρα, αλλά πάντως όχι με την ένταση των προηγούμενων χρόνων, αφού και οι
προσφυγικές ροές έχουν μειωθεί, αλλά και γιατί η διαχείριση της διαμορφωμένης κατάστασης στο νησί, τείνει
βελτιούμενη, κατά γενική ομολογία ωστόσο με πολύ αργά βήματα και μεγάλη καθυστέρηση, κυρίως εξαιτίας της
κυβερνητικής αδράνειας και της ανεπάρκειας των εμπλεκομένων υπηρεσιών και αρχών να «τρέξουν» ακόμη και τις
σχεδιαζόμενες απ αυτούς, λύσεις στην καλύτερη αντιμετώπιση του προσφυγικού. Επειδή ήδη μπαίνουμε στην νέα
τουριστική σεζόν, απ’ την οποία τουλάχιστον η Λέσβος προσδοκά να κάνει «επανεκκίνηση», αφήνοντας πίσω τον
...εφιάλτη του 2016, αλλά και τις τραγικές καταστάσεις του δεύτερου μισού του 2015, όλοι μα όλοι θα πρέπει να
φροντίσουν να μη ξαναζήσουμε καταστάσεις που υπονομεύουν αυτήν την ...επανεκκίνηση!

Και εικόνες με μετανάστες διαμαρτυρόμενους στις πύλες του λιμανιού και μπλοκάροντας τη λειτουργία του, όπως έγινε
χθες, που μεταφέρονται μέσω των διεθνών -και όχι μόνο- δικτύων και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο,
στέλνουν λάθος μήνυμα για την κατάσταση στο νησί και αυτό δεν είναι προς όφελος του. Τέτοιες εικόνες θα πρέπει να
αποφευχθούν, ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, που προτεραιότητα για τους φορείς και τους εμπλεκόμενους με τον
τουρισμό, είναι η προσέλκυση ξένων και Ελλήνων επισκεπτών στη Λέσβο. Οι εγκλωβισμένοι πρόσφυγες και μετανάστες
και μάλιστα για πολλούς μήνες στο νησί, περιμένοντας άσυλο, είναι ενδεχομένως «λογικό» να εξεγείρονται και να
διαμαρτύρονται, επιζητώντας και τη δημοσιότητα, όμως αυτό δεν καταγράφεται στα «θετικά»!

Και προφανώς δεν αποτελεί λύση η βίαιη αποτροπή τέτοιων ενεργειών, γιατί τότε και η δημοσιότητα και το αρνητικό
μήνυμα θα πάρει μεγαλύτερη διάσταση, αλλά η συντόμευση των διαδικασιών ασύλου και η περαιτέρω διεκπεραίωση των
μεν δικαιούχων ασύλου για μετεγκατάσταση, των δε απορριφθέντων για επαναπροώθηση, όπως προβλέπεται και από τη
συμφωνία Ε.Ε.-Τουρκίας. Εκεί εστιάζονται και οι μεγάλες ευθύνες της ελληνικής Πολιτείας και της Ε.Ε., με τις παλινωδίες
τους και τις καθυστερήσεις τους, που δεν συμβάλουν στην αποφόρτιση της κατάστασης στη Λέσβο στο βαθμό που θα
έπρεπε μετά από τόσο καιρό.

Εκεί εστιάζεται και η κριτική μας στην κυβέρνηση, η οποία άρχισε να ...κινείται μετά τη δημόσια και διεθνή διαπόμπευση
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Εκεί εστιάζεται και η κριτική μας στην κυβέρνηση, η οποία άρχισε να ...κινείται μετά τη δημόσια και διεθνή διαπόμπευση
με τον χιονιά και τους θανάτους στη Μόρια, για να εξανθρωπίσει το Κέντρο υποδοχής, αλλά και αυτό με αργούς ρυθμούς,
ενώ άλλες προτεινόμενες παρεμβάσεις περιμένουν ακόμη την υλοποίηση τους, με ό,τι αυτό σημαίνει για την καλύτερη
διαχείριση της υπάρχουσας κατάστασης στο νησί.

Επειδή κανείς δεν δικαιούται να «παίζει» με την μοίρα της Λέσβου, σ’ αυτήν την κρίσιμη περίοδο, όπως και δεν πρέπει να
γίνουν τα ίδια λάθη στη διαχείριση του προσφυγικού, που απ’ ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να μας απασχολεί για άγνωστο
χρονικό διάστημα ακόμη, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι -φορείς και υπηρεσίες- να έχουν στόχο την ελαχιστοποίηση της
παρουσίας του προσφυγικού στην εν γένει οικονομική και κοινωνική ζωή του νησιού. Σε τελική ανάλυση ας μη γίνουμε
εμείς, με τις ενέργειες μας, τα λάθη ή τις παραλείψεις μας, εκείνοι που θα υπονομεύσουμε την επιστροφή στην
κανονικότητα, που είναι το επιθυμητό και το ζητούμενο σ’ αυτήν τη συγκυρία!
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