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Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία από την εμφάνιση της
προσφυγικής κρίσης ήταν η ανεξέλεγκτη δράση των κάθε λογής ΜΚΟ, δράση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και
αντιπαραθέσεις και στο νησί μας, καθώς αυτές λειτουργούσαν και δυστυχώς λειτουργούν ως «κράτος εν κράτει», κυρίως
εξαιτίας της απουσίας του κράτους.

Ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την κοινή γνώμη, τους τοπικούς φορείς και την κοινωνία από την εμφάνιση της προσφυγικής κρίσης ήταν η ανεξέλεγκτη δράση των

κάθε λογής ΜΚΟ, δράση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις και στο νησί μας, καθώς αυτές λειτουργούσαν και δυστυχώς λειτουργούν ως «κράτος εν

κράτει», κυρίως εξαιτίας της απουσίας του κράτους.

Η αλήθεια είναι ότι χωρίς την παρουσία και τη δράση των ΜΚΟ την περίοδο των αθρόων προσφυγικών ροών, όταν έχανε
το παιδί τη μάνα το περσινό καλοκαίρι, η διαχείριση του προβλήματος θα ήταν απείρως χειρότερη και αυτό είναι κοινά
αποδεκτό. Οι μεγάλες και καλά οργανωμένες ΜΚΟ, κουβαλώντας και την τεχνογνωσία από ανάλογες δράσεις σε άλλες
γωνιές του πλανήτη, συνέβαλαν καθοριστικά για να μπει μια κάποια τάξη, λειτουργώντας εν πολλοίς αυθαίρετα και
ανεξέλεγκτα, γεγονός που σχολιάστηκε και από το «Ε» την περίοδο αυτή.

Όμως η περίοδος αυτή έχει παρέλθει, ευτυχώς, και βρισκόμαστε σε μια άλλη φάση, στην οποία οι ΜΚΟ εξακολουθούν να
παίζουν πρωτεύοντα ρόλο ελέω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και ανικανότητας της ελληνικής κυβέρνησης να βάλει τάξη
και να πάρει... επάνω της δράσεις σε σχέση με τη διαχείριση του προσφυγικού, αφήνοντας τη μερίδα του λέοντος στις
οργανώσεις αυτές, που παραμένουν ανεξέλεγκτες να κάνουν ό,τι νομίζουν.

Η δράση τους αυτή όμως ενοχλεί και προκαλεί αντιδράσεις και γι’ αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ένα από τα επτά σημεία του
κοινού ανακοινωθέντος από τη σύσκεψη στο Μαξίμου αφορούσε τον έλεγχο των ΜΚΟ στη Λέσβο. Οι οποίες θα πρέπει να
μπουν κάτω από τον έλεγχο του αρμόδιου Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής -το οποίο παρεμπιπτόντως θα πρέπει
κάποια στιγμή να οργανωθεί και να αποκτήσει υπόσταση στη διαχείριση του προσφυγικού τώρα που είναι στη έξαρσή του
και όχι όταν θα έχει το όλο θέμα μπει σε... ράγες- με τη σύμφωνη γνώμη και κυρίως γνώση της αυτοδιοίκησης . Να ξέρουν,
δηλαδή, Δήμος και Περιφέρεια ποιες ΜΚΟ δρουν στο νησί και τι κάνουν, αλλά και τι σχεδιάζουν να κάνουν και πού.

Αυτά τα αυτονόητα σήμερα δεν ισχύουν, αν και είναι αναγκαία για να μην υπάρχουν τριβές και επεισόδια που προκαλούν
την κοινωνία, λειτουργώντας ερήμην της και πολλές φορές και σε βάρος της. Για τον αναγκαίο έλεγχο των ΜΚΟ ωστόσο,
για να μη μείνει στα... χαρτιά του κοινού ανακοινωθέντος, θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες και συγκεκριμένες
ενέργειες από τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε η απόφαση αυτή να έχει «διά ταύτα».

Και για να συμβεί αυτό, το θέμα θα πρέπει να το κινήσει κυρίως ο Δήμος, που έχει μια πιο άμεση εμπλοκή, γιατί, αν
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Και για να συμβεί αυτό, το θέμα θα πρέπει να το κινήσει κυρίως ο Δήμος, που έχει μια πιο άμεση εμπλοκή, γιατί, αν
περιμένει από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής..., ζήτω που καήκαμε! Ας μην αφεθεί, λοιπόν, το θέμα αυτό στην
τύχη του, αλλά τώρα που είναι «ζεστό» να δρομολογηθούν όλες οι διαδικασίες, ώστε το άγνωστο πεδίο δράσης των ΜΚΟ
στη Λέσβο να γίνει επιτέλους γνωστό σε εκείνους που έχουν λόγο να γνωρίζουν τι συμβαίνει στην επικράτειά τους!
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