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Τι κι αν στις 22 Ιανουαρίου ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Γιαννέλλης ανακοίνωνε με
στόμφο την άμεση εφαρμογή του νόμου, που θα παύσει οριστικά την αίσθηση ότι η Λέσβος «είναι ξέφραγο αμπέλι»,
αναφορικά με τη λειτουργία και τη δράση των ΜΚΟ, περίπου έναν μήνα μετά τίποτα δε φαίνεται να έχει προχωρήσει
αποφασιστικά.

Τι κι αν στις 22 Ιανουαρίου ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Γιαννέλλης ανακοίνωνε με
στόμφο την άμεση εφαρμογή του νόμου, που θα παύσει οριστικά την αίσθηση ότι η Λέσβος «είναι ξέφραγο αμπέλι»,
αναφορικά με τη λειτουργία και τη δράση των ΜΚΟ, περίπου έναν μήνα μετά τίποτα δε φαίνεται να έχει προχωρήσει
αποφασιστικά.

Και από εκεί που ο γενικός γραμματέας ανακοίνωνε ότι η Συντονιστική Επιτροπή, υπεύθυνη για την καταγραφή,
συστήθηκε για λόγους επιτάχυνσης των διαδικασιών πριν ακόμα υπογραφεί και η σχετική Υπουργική Απόφαση και πάρει
ΦΕΚ, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ, που προσπαθούν να καταγραφούν εδώ και καιρό, υποστηρίζουν ότι αναζητούν
ακόμα τις περίφημες «φόρμες» εγγραφής, οι οποίες φαίνεται ότι βρίσκονται προς το παρόν κλειδωμένες σε… συρτάρι!

Η αίσθηση που αποκόμισε κανείς στην επίμαχη συνέντευξη Τύπου του γενικού γραμματέα Αιγαίου το τελευταίο
δεκαήμερο του Γενάρη ήταν ότι η καταγραφή των ΜΚΟ ήταν πράγματι μία πολιτική απόφαση που επρόκειτο να
εφαρμοστεί άμεσα. Αίσθηση που ενισχύθηκε και από τις διαβεβαιώσεις του ιδίου του κ. Γιαννέλλη, που επεσήμανε τότε
στους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πως… ήδη μοιράζονταν και οι σχετικές φόρμες
καταγραφής στους εκπροσώπους των ΜΚΟ. «Όποιος δεν τηρεί τις προϋποθέσεις που θέτουμε θα παίρνει τα μπογαλάκια
του και θα φεύγει» είχε πει χαρακτηριστικά σε μία γενικότερη τοποθέτησή του επ’ αυτού, δείχνοντας -αν μη τι άλλο-
αποφασιστικότητα.  

Αναμένουν… έγκριση Μουζάλα! 
Η εξέλιξη ωστόσο δεν ήταν αυτή που ανακοινώθηκε αρμοδίως. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πολλά είναι τα μέλη των ΜΚΟ
που δραστηριοποιούνται στο νησί και επιθυμούν να περάσουν από την «επίσημη καταγραφή» και μέχρι και σήμερα δε
μπορούν να λάβουν ούτε καν τις σχετικές «φόρμες» που πρέπει να συμπληρώσουν.

Ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι φόρμες αυτές, αφού διαμορφώθηκαν για να καταγράφουν (κυρίως) τη χώρα
προέλευσης των ΜΚΟ, τον τρόπο χρηματοδότησής τους, τον αριθμό των μελών τους και την ειδικότητά τους, είναι έτοιμες
εδώ και καιρό, αλλά έχουν «μαγκώσει» στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μέχρι να λάβουν την αρμόδια έγκριση.

Η τελευταία προφανώς δεν έχει δοθεί ακόμη και λόγω των τελευταίων εξελίξεων από την Ευρώπη, που πίεσαν ασφυκτικά
την κυβέρνηση να διευθετήσει άμεσα τις εκκρεμότητές της σχετικά με τα hot spots στα νησιά και άφησε την καταγραφή
των ΜΚΟ στη Λέσβο πίσω…  

«Αν αργήσει, θα αποτύχει το σύστημα…» 
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«Αν αργήσει, θα αποτύχει το σύστημα…» 
Τι πρόβλημα δημιουργεί αυτή η καθυστέρηση; Είναι σαφές πως η καθυστέρηση εφαρμογής του σχεδίου για την καλύτερη
δυνατή λειτουργία των ΜΚΟ, στο πλαίσιο του νόμου του κράτους, που θα εξαλείψει και τις όποιες αυθαίρετες
παρεμβάσεις που απασχόλησαν στο παρελθόν την επικαιρότητα, δε δημιουργεί μόνο ένα πρόβλημα.

Για την ακρίβεια, αν θυμηθεί κανείς τις εκτιμήσεις της ίδιας της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, μέσω
δήλωσης στο «Ε του επικεφαλής του γραφείου της στη Λέσβο Gregory Garras, αν δεν ολοκληρωθεί γρήγορα η καταγραφή
αυτή, το όλο σχέδιο θα αποτύχει.

«Το κράτος, η διοίκηση ενημερώνει για το ακριβές της διαδικασίας της καταγραφής, καθ’ ότι είναι αποκλειστικά δική του
διοικητική ευθύνη. Πρόκειται για μία πολύ θετική εξέλιξη. Είναι η ώρα για όλους μας να περάσουμε στο επόμενο στάδιο.

Όμως αυτή η πιστοποίηση θα λειτουργήσει μόνο αν θα είναι αποτελεσματικές οι διαδικασίες που ξεκινούν. Αν για
παράδειγμα κάποιοι υποβάλουν αίτημα πιστοποίησης και καθυστερούν πολύ οι διεργασίες, όλο το σύστημα θα αποτύχει.

Θα πρέπει το σύστημα να είναι γρήγορο και αποτελεσματικό» είχε επισημάνει χαρακτηριστικά τότε ο επικεφαλής του
γραφείου στη Λέσβου της Ύπατης Αρμοστείας και τα λόγια του θα πρέπει να ηχούν ήδη ως σοβαρό καμπανάκι στους
κυβερνητικούς ιθύνοντες, που μπορεί να ήταν κατηγορηματικοί με τις δηλώσεις τους μέχρι... παρεξηγήσεως πριν από
μερικές εβδομάδες, έχοντας νωπό το περιστατικό με τις συλλήψεις των Ισπανών και Δανών διασωστών, αλλά έκτοτε
σιωπούν και περί άλλων τυρβάζουν!
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