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Τοσημείο καμπής που έχει φτάσει η κατάσταση των προσφυγικών ροών στα ελληνικά νησιά- το
μεταναστευτικό "φράγμα" όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- παρουσιάζει σε ρεπορτάζ του το
Associated Press.
Πιοσυγκεκριμένα, το ειδησεογραφικό πρακτορείο φέρνει ως παράδειγμα τη Λέσβο, η οποία εφέτος
βρίσκεται αντιμέτωπη με το τέταρτο καλοκαίρι προσφυγικής κρίσης. Το νησί, που είναι ένα από τα
μεγαλύτερα της Ελλάδας, έχει χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως φράγμα για την
ανάσχεση των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών, μετά την έλευση περισσότερων από
1.000.000 ατόμων που πέρασαν από εκεί το 2015-2016, κατευθυνόμενοι προς την δυτική
Ευρώπη.
Στονκαταυλισμό της Μόριας βρίσκονται 7.000 άτομα- η πληρότητα βρίσκεται στο 300% των
δυνατοτήτων του- με αποτέλεσμα να είναι συχνό φαινόμενο το ξέσπασμα βίαιων συγκρούσεων , οι
οποίες συνήθως πυροδοτούνται από φυλετικές διαφορές.
Όμως, σύμφωνα με το AP, η κατάσταση συνεχίζει να επιδεινώνεται: Οι αριθμοί των αφίξεων
προσφύγων και μεταναστών αυτό τον χρόνο έχουν αρχίσει να αυξάνονται, από 50 άτομα την
ημέρα το 2017, σε περίπου 200 άτομα την ημέρα τις πρόσφατες εβδομάδες. Όπως αναφέρει
αξιωματούχος της τοπικής αυτοδιοίκησης του νησιού, ο χρόνος αναμονής εξέτασης των αιτήσεων
ασύλου φτάνει έως και τα τρία χρόνια.
Πλέονοι πρόσφυγες και οι μετανάστες που βρίσκονται στα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου,
της Λέρου και της Κω, δεν έχουν δικαίωμα να ταξιδέψουν στην ελληνική ενδοχώρα. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα οι νέες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές να παρακάμπτουν τα νησιά,
περνώντας στην Ελλάδα από τον Έβρο.
Ηδιαμορφωμένη κατάσταση ωθεί την Ελλάδα να αναθεωρήσει την πολιτική της αναφέρει το ΑΡ,
έτσι ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση στα νησιά. Σύμφωνα με τις προτάσεις που έχουν
κατατεθεί, οι μετανάστες θα μπορούν να μετακινηθούν σε καμπ στην ενδοχώρα, αλλά θα
υπόκεινται σε περιορισμούς των μετακινήσεων τους.

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση έχει υποσχεθεί ότι θα επιτυχαίνει τη διαδικασία της χορήγησης
ασύλου, δηλώνοντας ότι θα προβεί σε προσλήψεις υπαλλήλων και μεταφραστών. Όμως οι νέες
αφίξεις στη Λέσβο και στα υπόλοιπα νησιά ξεπερνά κατά πολύ τον αριθμό των ατόμων που
προωθούνται προς την ελληνική ενδοχώρα.
Ηκατάσταση έχει προκαλέσει την οργή πολλών κατοίκων των νησιών, καθώς πλήττει τον
τουριστικό κλάδο. Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη Λέσβο
έκλεισαν τα καταστήματα τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
"Όλοικαλωσορίσαμε τους πρόσφυγες. Αλλά εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο δεν έχει ληφθεί
σοβαρά. Είχαμε μια καλή ποιότητα ζωής και πλέον τη χάσαμε", αναφέρει ο Άκης Αργυρόπουλος,
ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στη Λέσβου. "Χωρίς τις κατάλληλες υποδομές και πολιτικές, το νησί δεν
μπορεί να διαχειριστεί αυτό το βάρος", συνεχίζει.
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