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Γράφει ο Μιχάλης Μπάκας *  Οδεύουμε ολοταχώς προς πλήρη παράνοια με τη διαδικασία «ελέγχου» των ΜΚΟ που τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε
στα νησιά μας, ακολουθώντας τη σκληρή γραμμή της ΕΕ αλλά και το «κοινό» αίσθημα όπως εκφράστηκε από τα ΜΜΕ με πρωτοσέλιδα του τύπου
«ξέφραγο αμπέλι τα νησιά μας» «αλωνίζουν οι ΜΚΟ» κλπ.

Κάπως έτσι οι Αρχές με τη στήριξη της Φρόντεξ αποφάσισαν να ελέγξουν τη νομιμότητα των εθελοντών, διαδικασία που φυσικά εάν ξεκινήσει θα φανεί
ότι με το γράμμα του νόμου όλοι/ες είναι παράνομοι αλλά εάν ολοκληρωθεί θα ξεμπροστιάσει για μια ακόμη φορά την αδυναμία του Ελληνικού
κράτους αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διαχειριστεί την προσφυγική κρίση. Και αυτό γιατί προφανώς με το γράμμα, επαναλαμβάνουμε με το
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γράμμα και όχι το πνεύμα του νόμου, όλοι και όλες είναι παράνομοι. 

Παράνομοι είναι οι διασώστες αλλά και οι ψαράδες που όταν μια βάρκα με πρόσφυγες χαλάσει η
μηχανής της και είναι ακυβέρνητη την δένουν και την οδηγούν στην ακτή, κάλλιστα μπορεί να
κατηγορηθούν ως διακινητές που διευκολύνουν την είσοδο παράνομων μεταναστών στη χώρα. 
Παράνομοι είναι οι εθελοντές που μαγειρεύουν σε δημόσιο χώρο για να ταΐσουν τους εξαθλιωμένους
πρόσφυγες, καθώς προφανώς δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο από τους υγειονομικούς κανονισμούς. 
Παράνομοι είναι οι αλλοδαποί εθελοντές γιατροί που βρέθηκαν στις παραλίες υποδεχόμενοι και
αντιμετωπίζοντας δεκάδες περιστατικά όλους αυτούς τους μήνες, καθώς κάτι τέτοιο δεν έγινε ύστερα
με επίσημη άδεια από τις αρχές. 
Παράνομες είναι όλες οι σκηνές που στήθηκαν από εθελοντές σε δημόσιο χώρα, σε παραλίες για
την ανακούφιση των προσφύγων τις πρώτες στιγμές της άφιξης τους. Μπορεί κάλλιστα να
κατηγορηθούν για κατασκήνωση σε δημόσιο χώρο και να τους συλλάβουν. 
Αναλόγως παράνομες είναι επίσημες δομές υποδοχής της Ύπατης Αρμοστίας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες αλλά και της μεγάλης διεθνούς ΜΚΟ IRC σε Συκαμιά, Μανταμάδο αλλά και Εφταλού

καθώς είναι σίγουρο ότι δεν έχουν πολεοδομική αδειοδότηση έχουν στήσει τουαλέτες αποχετεύσεις κλπ.

Παράνομοι είναι οι εθελοντές που υποδέχονται τους πρόσφυγες όταν βγαίνουν με τις βάρκες στη στεριά. Πολλοί από αυτούς σπεύδουν να
αγκαλιάσουν τα μωρά που φτάνουν, κάποιοι τα αλλάζουν και τους βάζουν στεγνά ρούχα ενώ πολλές φορές τα φωτογραφίζουν. Δεν θέλει και πολύ
κάποιος να τους κατηγορήσει για θώπευση – αποπλάνηση ανηλίκων και χρήση φωτογραφιών ανηλίκων πέρα από την νομοθεσία.

Παράνομοι είναι βέβαια και οι φωτογράφοι, γενικώς, γιατί φωτογραφίζουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης (που είναι στρατιωτική ζώνη όπως έχουμε
πληροφορηθεί) γιατί φωτογραφίζουν προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας, γιατί φωτογραφίζουν στη Μόρια ή στο χώρο του Λιμεναρχείου.

Παράνομες μπορεί να είναι και οι εθελόντριες που πλέκουν σκουφάκια και τα χαρίζουν σε προσφυγόπουλα. Είμαι σίγουρος ότι εάν θέλει η Εφορία
μπορεί να τις συλλάβει καθώς ακόμα και εάν χαρίζουν τα σκουφάκια ίσως θα έπρεπε να κόβουν ανάλογα παραστατικά.

Παράνομοι είναι όσοι εθελοντές δεν θέλουν να ενταχθούν σε κάποια μεγάλη ΜΚΟ, αλλά θέλουν αν λειτουργούν σε αυτοοργανωμένες ομάδες,
χωρίς ΑΦΜ και μεγάλα ταμεία. Τον τελευταίο καιρό συζητείται ότι εθελοντές που δεν έχουν επίσημα ενταχθεί σε κάποια επίσημη ΜΚΟ δεν θα
μπορούν να προσφέρουν βοήθεια σε πρόσφυγες.

Παράνομοι όπως είδαμε είναι φυσικά και οι εθελοντές που πήραν σωσίβια από τις χωματερές ή ακόμα και από τις ακτές για να τα
χρησιμοποιήσουν είτε ράβοντας κάποιες τσάντες είτε φτιάχνοντας στρώματα για να μην κοιμούνται στο χώμα οι πρόσφυγες. Όλα τα «σκουπίδια»
ή και τα «ανακυκλώσιμα υλικά» ανοίκουν στους Δήμους και κανείς δεν έχει δικαίωμα να τα διαχειρίζεται πέρα από την αρμόδια υπηρεσία.

Φυσικά αρχιπαράνομος είναι ο βρετανός εθελοντής που έστησε μια σκηνή, και έβαλε μια ταμπέλα «τζαμί» απέξω για να μπορούν οι πρόσφυγες
να προσεύχονται κάτω από μια σκηνή και όχι στα χωράφια. Όλα αυτά έγιναν χωρίς καμία άδεια από τις αρχές, και καθώς στην υπόθεση
εμπλέκονται και ζητήματα θρησκευτικού ενδιαφέροντος πρέπει ο Βρετανός να οδηγηθεί στα κάτεργα. Στην Αθήνα παλεύουν τόσα χρόνια να
κάνουν ένα τζαμί και ακόμα δεν έχει γίνει, σιγά μην δίναμε άδεια να γίνει κάτι τέτοιο στη Λέσβο, παρόλο που πέρασαν 500χιλ πρόσφυγες από το
νησί το 2015.

Είναι λοιπόν προφανές ότι, εάν κάποιος θέλει να το δει έτσι, μέσα στο αχανές νομικό σύστημα της χώρας μας, όλοι όσοι εμπλέκονται στο προσφυγικό
είναι παράνομοι. 

Βέβαια παράνομες είναι πρώτα από όλα οι Ελληνικές αρχές αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτίστως για την παράληψη προστασίας προσφύγων
πολέμου όπως επιβάλουν οι διεθνείς συμβάσεις και οι υποχρεώσεις μας. Η Συνθήκη Σέγκεν έχει γίνει λάστιχο και οι χώρες όποτε θέλουν ανοίγουν και
όποτε θέλουν κλείνουν τα σύνορα τους κατά το δοκούν. 

Χωρίς τη συνδρομή όλων αυτών των εθελοντών, των αλληλέγγυων πολιτών όλης της Ευρώπης, η μεγαλύτερη προσφυγική ροή μετά το τέλος του Β’
Παγκόσμιου πολέμου θα ήταν εκτός ελέγχου και θα θρηνούσαμε ακόμα περισσότερες ζωές. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση των 500 εκατ. μπορεί να απορροφήσει το ρεύμα μερικών εκατομμυρίων προσφύγων. Ας συντονίσει τις προσπάθειες για την
υποδοχή των προσφύγων προωθώντας όχι κατασταλτικές πολιτικές αλλά πολιτικές ενσωμάτωσης τους που σε τελική ανάλυση θα έχουν θετικά
αποτελέσματα στη γερασμένη ηλικιακά οικονομία της ΕΕ και τα ασφαλιστικά ταμεία. Η ελληνική κυβέρνηση αντί να αμολάει τις διωκτικές αρχές επί
δικαίων και αδίκων ας αναλάβει τις ευθύνες της για την οργάνωση της υποδοχής των προσφύγων και τον συντονισμό των εθελοντικών οργανώσεων
έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επικείμενες μεγάλες ροές προσφύγων την άνοιξη. 

Και όλοι εμείς, αντί να γκρινιάζουμε συνεχώς, ας δει ο καθένας μας, στο μέτρο που του αναλογεί, πώς από την πλευρά του θα συμβάλει για να
αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση. Με συνέπεια ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του και να μην νομίζει ότι εξαντλείται η αρμοδιότητα του
πετώντας το μπαλάκι στους άλλους και κατηγορώντας τους πάντες. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, όταν με το καλό κάποτε λήξει αυτή η περιπέτεια, και
πάλι φτωχοί θα είμαστε, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε να λέμε ότι στα δύσκολα ήμασταν παρόντες, αλληλέγγυοι με τους συνανθρώπους μας.

-------------

*  ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΣ (e-mail:mibakas@gmail.com) είναι Περιβαλλοντολόγος, ΜΔΕ στην Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση, Περιφερειακός
σύμβουλος Βορείου Αιγαίου με τον Οικολογικό Άνεμο (2013-14), συντονιστής ΠΚ Λέσβου των Οικολόγων Πράσινων.

αρχική ανάρτηση: aplotaria.gr (http://www.aplotaria.gr/author/mixalismpakas/)
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Μανολης Κουτσουμπακιδης Φιλίππου
Ισπανοί εθελοντές? γιατί δεν πάνε στην Κεούτα, που ειναι το πλησιέστερο σημείο Αφρικής Ευρώπης να του φέρνουν από εκεί? και
ερχονται εδω? χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά? Ο Κινέζος ακτιβιστίς Γουει Γουει εχει ιδέα ότι η Κίνα διώκει τους Κινέζους Μουσουλμάνους και
ερχονται εδώ? γιατί δεν πάει εκεί να σταματήσει της διώξεις?
Like · Reply · Jan 15, 2016 8:06pm

Gregory Vetsikas · Works at Army of Greece
αφου τους βρηκαν ακυβερνητους εντος των τουρκικων χωρικων υδατων γιατι δεν τους πηγαν στην τουρκια αφου ηταν και πιο κοντα αλλα
τους εφεραν στην ε ε?

Like · Reply · 1 · Jan 15, 2016 3:16pm

Betsos Chris
ΣΩΣΤΟΣ . ΚΑΙΡΟΣ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ !!!!
Like · Reply · Jan 15, 2016 10:25am

Fouli Paschalidou · Mytilene, Lesvos, Greece
οι 5 της μκο τους επαιρναν τις βαρκες απο τα τουρκικα υδατα και μετα τους οδηγουσαν στις ελληνικες ακτες.αλλα αυτο δεν συμφερει να
τολεμε ετσι?επισης εαν ερθουν βουδιστες φτιαξτε ενα ναο για τον βουδα.εαν ερθουν κονφουκιστες το ιδιο παλι.το ιδιο και για αυτους που
θα ειναι βουντου.και εννοειτε μη ρωτατε κανεναν.οπου να ναι κ οπως να ναι.ζαμαν φου.α ρε μυρωδιαδες!!!!!!!!!!!!!!!!
Like · Reply · Jan 15, 2016 8:53am

Margarita Areti · Καλαμαριά
Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας, που λέξεις όπως παρανομία ή λαθραίος τριγυρνάν συχνότερα στο μυαλό τους, έχουν
μεγαλύτερη αξία στην ηθική τους από τις δυο σημαντικότερες λέξεις της ανθρώπινής μας φύσης.... ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! Δυο λέξεις
που δεν χαρακτηριζονται απο χρωμα, θρησκεια, χαρτια... πολύ ωραίο κείμενο Μιχάλη, καλή δύναμη σε όποιον προσπαθεί να απαλύνει τον
πόνο των ταλαιπωρημένων αυτών ανθρώπων

Like · Reply · 1 · Jan 15, 2016 6:59am
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Να μιλάς

Τζώρτζια Ρασβίτσου *

 

Το ν’αναζητάς το δίκιο στη Δίκη και τη δικαιοσύνη στα δικαστήρια,...
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Συντάκτης: 
Αριστείδης Κυριαζής *

Η όμορφη και γραφική Βρίσα της Λέσβου, που χτυπήθηκε πρόσφατα από τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ, στις
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Θα συναντηθούμε πάλι εκεί. Στις σκοτεινές αυλές. Κι είναι τώρα στην εποχή τους τούτες οι αυλές. Όσες
έχουν...
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