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Γεννημένος στην Αμερική με καταγωγή από το Άργος, ο GregoryGarras από το καλοκαίρι παρακολουθεί όλη την εξέλιξη
του ανθρώπινου δράματος στη Λέσβο και πριν τα Χριστούγεννα έγινε πια ο επικεφαλής του γραφείου της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λέσβο.

Γεννημένος στην Αμερική με καταγωγή από το Άργος, ο GregoryGarras από το καλοκαίρι παρακολουθεί όλη την εξέλιξη
του ανθρώπινου δράματος στη Λέσβο και πριν τα Χριστούγεννα έγινε πια ο επικεφαλής του γραφείου της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στη Λέσβο.

Μιλώντας στο «Ε», με τις πολύτιμες μαρτυρίες του, ρίχνει φως στη θολή εικόνα που υπάρχει αναφορικά με το συντονισμό
και την οργάνωση όλων των εμπλεκομένων φορέων στην παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας, μιλά ανοιχτά για τα
προβλήματα που υπήρξαν, εκτιμά το τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια και σχολιάζει ως θετική την προσπάθεια που ξεκινά
επίσημα πια από το κράτος για την πιστοποίηση των ΜΚΟ και των εθελοντικών οργανώσεων.

Αναγνωρίζει δε ως πρωτοφανές και παγκόσμιο παράδειγμα την αλληλεγγύη της Λέσβου στο μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα
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Αναγνωρίζει δε ως πρωτοφανές και παγκόσμιο παράδειγμα την αλληλεγγύη της Λέσβου στο μείζον ανθρωπιστικό ζήτημα
της εποχής μας, αλλά μιλά συγκεκριμένα και για τα βήματα που πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα για να μην
καταρρεύσει το υπάρχον σύστημα διαχείρισης των προσφυγικών ροών, ενόψει Μαρτίου και Απριλίου και των επόμενων
μηνών που αναμένεται να γιγαντωθούν.

«Στρατηγικό κλειδί» θεωρεί τη δημιουργία μίας ακόμη υποδομής -οπουδήποτε στο νησί- προκειμένου να διευκολύνει
καταλυτικά την προσπάθεια διαχείρισης των ροών και της καταγραφής των προσφύγων στη Μόρια. «Η εμπειρία του 2015
ήταν πολύτιμη για όλους μας για να είμαστε πανέτοιμοι το 2016» λέει χαρακτηριστικά, βγάζοντας παράλληλα το καπέλο
στους Έλληνες που, παρά τα τεράστια δικά τους προβλήματα, άνοιξαν την αγκαλιά τους στο προσφυγικό δράμα…

Ας ξεκινήσουμε με τον ακριβή ρόλο της Ύπατης Αρμοστείας στη Λέσβο…

«Η Ύπατη Αρμοστεία βρίσκεται εδώ έπειτα από πρόσκληση της ελληνικής κυβέρνησης. Υπάρχουν διάφοροι ρόλοι που
μπορούμε να αναλάβουμε, αλλά εδώ ο κύριος είναι η βοήθεια για το συντονισμό. Ένας πολύ συγκεκριμένος
αναγνωρισμένος ρόλος μας είναι η βοήθεια προς την ελληνική κυβέρνηση για τη δημιουργία και λειτουργία των hot spots.
Φυσικά η Ύπατη Αρμοστεία είχε παρουσία στην Ελλάδα και τα προηγούμενα χρόνια σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές
προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης δίκαιων συστημάτων αναγνώρισης ασύλου και, με βάση αυτήν την παρουσία,
φτάνουμε στη σημερινή μας συνδρομή στη Λέσβο, συνεχίζοντας ακόμη πιο δυναμικά».

Η «αρχιτεκτονική» της ανθρωπιστικής βοήθειας

Ποιος είναι ο συντονισμός που γίνεται για την παροχή της ανθρωπιστικής βοήθειας στο νησί; Τελευταία γίνεται πολλή
κουβέντα περί αυτού και έχει ενδιαφέρον να μας πείτε εσείς το πώς λειτουργεί ο ευρύτερος συντονιστικός μηχανισμός
μεταξύ φορέων, αρχών και οργανώσεων…

«Όλοι οι συντονιστικοί μηχανισμοί που έχουν εγκαθιδρυθεί εδώ, με το “πράσινο φως” φυσικά της Κυβέρνησης, έχουν
προχωρήσει έπειτα από υπουργικές ή τοπικές κλήσεις. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί συντονισμού λειτουργούν μαζί με
κάποιον από την τοπική διοίκηση. Υπάρχουν και διευρυμένα meetings, όπως αυτό του γενικού συντονιστικού
οργανώσεων, που λαμβάνει χώρα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου συστηματικά και στο οποίο προεδρεύει τοπικός
παράγοντας.

Τα πιο εξειδικευμένα συντονιστικά, όπως αυτό της Μόριας, συγκαλούνται από την υπεύθυνη του Υπουργείου Εσωτερικών
που έχει την εποπτεία της Μόριας. Εκεί πέρα ο ρόλος μας είναι πιο υποστηρικτικός, γραμματειακός θα έλεγα, για τη
συλλογή και καταγραφή των αναγκών. Υπάρχει βέβαια και μία σειρά από τμηματικά meetings ακόμα πιο εξειδικευμένα,
που είναι μικρά κομμάτια μιας ευρύτερης αρχιτεκτονικής ανθρωπιστικής ανταπόκρισης συνολικά. Για παράδειγμα, ο
τομέας της υγείας, του φαγητού ή της ένδυσης. Και σε αυτά τα εξειδικευμένα meetings υπάρχει πάντα ανοιχτή πρόσκληση
για κάποιον εκπρόσωπο της διοίκησης, αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχει πάντα εκπροσώπησή της σε όλα αυτά.

Βεβαίως, έχουμε συναντήσεις μέσω ενός ακόμη συντονιστικού που έχει διαμορφωθεί για τις εθελοντικές οργανώσεις που
δρουν στις νότιες ακτές, στο αεροδρόμιο. Αυτό το συντονιστικό γίνεται για να αποφεύγονται χαοτικές αντιδράσεις
παροχής βοήθειας, όπως για παράδειγμα το να φτάνουν δέκα βάρκες και να μην είναι κανείς εθελοντής εκεί ή να φτάνει
μία βάρκα και να είναι 100 εθελοντές να την περιμένουν! Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να πω ότι χιλιάδες εθελοντές, που
έχουν έρθει στο νησί για να βοηθήσουν, έχουν κάνει φοβερό έργο, ανάμεσά τους και πολλοί ντόπιοι και μεμονωμένοι
εθελοντές, που κάνουν φανταστική δουλειά.

Παρ’ όλα αυτά, ανεξάρτητα από αυτήν τη λειτουργία μας ως σήμερα, είναι απαραίτητο να υπάρχει σε κάθε επίπεδο ένας
συντονισμός και η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες έχει ξεκάθαρη την πρόθεση να δημιουργηθούν τέτοιοι μηχανισμοί
για τη διευκόλυνση και των προσφύγων αλλά και για την καλύτερη συνεργασία αρχών και οργανώσεων, όπως για
παράδειγμα με τους γιατρούς ή τους ναυαγοσώστες, στην κατεύθυνση πάντα να επιτευχθεί ένας πιο αποτελεσματικός
συντονισμός».

Πώς την αξιολογείτε αυτήν την οργάνωση και το συντονισμό που ξεκίνησε από το περασμένο καλοκαίρι. Αν μπορούσατε
να τον βαθμολογήσετε, τι βαθμό θα βάζατε;

«Υπάρχει φυσικά περιθώριο βελτίωσης. Αλλά καλό είναι να παίρνουμε ως δεδομένο ότι μισό εκατομμύριο ανθρώπων έχει
περάσει από το καλοκαίρι στο νησί. Και δε γνωρίζω κάποιο άλλο σημείο στη χώρα που θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε
αυτούς τους αριθμούς εξίσου καλά. Στη Λέσβο αυτός ο συντονισμός, αυτή η οργάνωση άντεξε. Και σε μία χώρα μάλιστα
που βιώνει μία πολύ δραματική οικονομική κατάσταση.

Έτσι με όλο αυτό το πλαίσιο και το γεγονός πως αυτό το νησί άνοιξε την αγκαλιά του και βοήθησε στη μετάβαση ενός
τέτοιου αριθμού χωρίς δραματικά περιστατικά, είναι πολύ κοντά στο θαύμα. Και δε μιλάμε για μια κατάσταση που έγινε
μία φορά. Αλλά για μία καθημερινή κατάσταση.

Όμως πρέπει να σας πω και κάτι άλλο: Η εμπειρία του 2015 μάς έδωσε όλους μια σημαντική εμπειρία σε πράγματα και
ελλείψεις που είχαμε όλοι και σε πράγματα που πρέπει να καλύψουμε μέσα στο 2016. Ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει
να βελτιωθεί είναι σαφώς η καταγραφή στη Μόρια.

Εκεί έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και αυτή η προσπάθεια πρέπει να σας πω ότι είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να μεγαλώσει
η δυνατότητα καταγραφής των ανθρώπων στη Μόρια. Και αυτό που υπάρχει και εξελίσσεται είναι μία πολύ ισχυρή
πρόθεση όλων των φορέων της αστυνομίας, του Υπουργείου, της Frontex να συνεργαστούν προς αυτήν την κατεύθυνση
για να εξυπηρετηθεί ακόμα μεγαλύτερος αριθμός προσφύγων».
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Περί ΜΚΟ αλλά και της πιστοποίησής τους

Καλώς ή κακώς, έχει διαμορφωθεί τελευταία ένα άσχημο κλίμα για τις εθελοντικές οργανώσεις και τις ΜΚΟ. Δίνεται η
εντύπωση πως σε κάποιες περιπτώσεις επικρατεί αναρχία στην παροχή της βοήθειας. Πώς το εισπράττετε εσείς αυτό και
τι καταστάσεις έχετε αντιμετωπίσει;

«Δουλεύω από το 1991 στον τομέα των ανθρωπιστικών δικαιωμάτων και έχω πάει σε πολλά σημεία στον πλανήτη, στην
Αφρική, στην Ασία και στην Ευρώπη. Και θα είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σου. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν έχω ξαναδεί
ποτέ έναν συνδυασμό οργανώσεων, ΜΚΟ, τοπικών και διεθνών, να έχουν τέτοια κοινή πρόθεση συνεργασίας προς έναν
κοινό στόχο.

Αυτή είναι η κατάθεσή μου ως ανθρώπου από μέσα. Αυτό τώρα που χρειάζεται να κάνουμε, σε συνεργασία με την
κυβέρνηση, είναι να ενδυναμώσουμε το συντονισμό και αυτό θα είναι ωφέλιμο για όλους. Να μπει μία ακόμη καλύτερη
τάξη, να οργανωθούν οι ροές και να μην ξαναδούμε χαοτικές καταστάσεις μέσα στο 2016. Και μπορώ να πω
κατηγορηματικά ότι προχωράμε στη σωστή κατεύθυνση και με το Δήμο και με την κυβέρνηση.

Υπάρχουν φυσικά και μερικές ΜΚΟ που δε δέχονται αυτόν το συντονισμό και έχουν δημιουργήσει προβλήματα. Η λύση
όμως σε αυτό είναι η ενδυνάμωση του συντονισμού και της συνεργασίας των υπολοίπων μας. Όσο πιο δυνατός γίνεται
ο μηχανισμός συντονισμού μας, τόσο περισσότερο θα φαίνεται ποιος παίρνει στα σοβαρά το ρόλο του απ’ αυτόν που
λειτουργεί για τον εαυτό του, και φυσικά ο εκτός του μηχανισμού θα απομονώνεται».

Σε αυτήν τη βάση, πώς σχολιάζετε τις πρόσφατες συλλήψεις εθελοντών…

«Θα σας πω καταρχάς ότι εδώ και κάποιες εβδομάδες υπάρχει μία ανοιχτή πρόσκληση από τις αρχές προς όλους τους
εθελοντές να προσεγγίσουν τη διοίκηση, το κράτος και να καταγραφούν, να δηλώσουν την παρουσία τους. Η Ύπατη
Αρμοστεία, μαζί με πολλούς άλλους, μεταδίδει αυτό το μήνυμα για την καταγραφή.

Θα ήμουν ανόητος να σχολιάσω αυτές τις συλλήψεις, χωρίς να έχω πληροφορηθεί ακόμα τις λεπτομέρειες για τη
σύλληψή τους. Θα πω όμως ότι βρισκόμαστε σε μία χώρα κυρίαρχη, με δικαιοσύνη, που παρέχει τα δικαιώματα
υπεράσπισης σε όλους και θα δούμε πώς θα προχωρήσει και στα επόμενα στάδια η υπόθεση. Αλλά θα επαναλάβω,
είμαστε σε ένα κράτος κυρίαρχο, με μία κυβέρνηση που λειτουργεί αποφασιστικά και πρέπει όλοι να λειτουργούμε μέσα
στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων.

Υπάρχει ακόμα δουλειά για τη βελτίωσή μας και η καταγραφή αυτή αποτελεί μία εμφανή πρόοδο. Εμείς ως Ύπατη
Αρμοστεία θα συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την ένταξη σε αυτό το νέο σύστημα βοήθειας».

Τι αλήθεια αλλάζει στους όρους καταγραφής; Τι σημαίνει η περίφημη πιστοποίηση, αφού υπήρχε μέχρι σήμερα μία
άτυπη καταγραφή;

«Το κράτος, η διοίκηση ενημερώνει για το ακριβές της διαδικασίας της καταγραφής, καθ’ ότι είναι αποκλειστικά δική του
διοικητική ευθύνη. Είναι πολύ θετική εξέλιξη σημειώνω ξανά. 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».
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Αναγκαιότητα η δημιουργία μίας ακόμη υποδομής

Πώς βλέπετε το μέλλον του «προσφυγικού» στη Λέσβο. Πιστεύετε ότι μέσα στο 2016 θα εμφανιστούμε πιο «έτοιμοι» και
αποτελεσματικοί στη διαχείριση των ροών;

«Ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να πετύχουμε μαζί με τις αρχές πλέον είναι η εξεύρεση ενός
στρατηγικού κλειδιού, που είναι η απόφαση για εξεύρεση ενός νέου χώρου, που θα συμβάλλει στο να γίνουν πιο
ελεγχόμενες οι ροές προς τη Μόρια. Η Μόρια, ως γνωστό, έχει συγκεκριμένη δυνατότητα καταγραφής και πρέπει να
βρεθεί μία πρώτη στάση, αμέσως μετά την αποβίβαση των προσφύγων, ούτως ώστε από εκεί να ελέγχουμε τη ροή και
την καταγραφή στη Μόρια για να μην επαναληφθούν χαοτικές καταστάσεις και βυθιστεί ξανά το Κέντρο Καταγραφής και
οι χώροι γύρω του. Καταλαβαίνουμε ότι κανείς δε θέλει έναν τέτοιον χώρο στη γειτονιά του, αλλά, αν δεν το έχουμε
αυτό, πολύ φοβάμαι το Μάρτη και τον Απρίλη, που θα ανέβουν ξανά τα νούμερα, ότι θα δούμε ξανά έναν μεγάλο
πληθυσμό να περιφέρεται στη Μυτιλήνη και στο λιμάνι και γενικά... σκηνές που δε θέλουμε να ξαναδούμε. Δεν
απαιτείται ένας μεγάλος χώρος και δε θα πρόκειται για καταυλισμό και μόνιμη εγκατάσταση, αλλά θα είναι ένας
βοηθητικό χώρος. Θα ρωτήσετε πού; Δεν μας νοιάζει το πού. Ας είναι και απομονωμένος, εμείς θα μπορέσουμε να το
διασυνδέσουμε με τη Μόρια».

Είναι ειλημμένη αυτή η απόφαση της κυβέρνησης;

«Το έχουμε συζητήσει με την κυβέρνηση και δουλεύει επάνω σε αυτό. Είναι πιστεύω ένα τελευταίο αίτημα ανοχής που
ζητείται από την τοπική κοινωνία για να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Αν το δούμε όμως πιο ψύχραιμα και
μακροπρόθεσμα, το νησί θα μπορέσει με έναν ακόμη χώρο για τους πρόσφυγες να κάνει απρόσκοπτα όλες τις
παράλληλες δραστηριότητές του και να μην παραλύει, αν προκύψουν ξανά απεργίες στα πλοία ή οτιδήποτε άλλο
απρόοπτο».

Ας φύγουμε από την καθημερινότητα. Ελεύθερα πείτε μας για τις δικές σας εντυπώσεις από τη Λέσβο, για το
χαρακτηρισμό της ως «πρωτεύουσα της αλληλεγγύης» και τα συναισθήματά σας…

«Είναι κάτι το συναισθηματικό η εμπλοκή μου να έρθω στο κορυφαίο παράδειγμα πρωτοβουλίας και αλληλεγγύης που
έχω συναντήσει ποτέ. Όλο αυτό το διάστημα πήγα στη Μόρια, στις παραλίες, παντού είδα και βλέπω το ανθρώπινο
δράμα που εκτυλίσσεται. Είτε με στιγμές θριάμβου και επιβίωσης, είτε το αντίθετο, με στιγμές θρήνου. Δε μπορείς να
μην εμπλακείς συναισθηματικά με όλο αυτό. Η αλληλεγγύη των ανθρώπων και η αποφασιστικότητά τους να βοηθήσουν
είναι πρωτοφανής.

Πραγματικά συγκινητική είναι και η στάση και η βοήθεια του δημάρχου, του κ. Γαληνού, σε όλο αυτό. Σε ακόμη πιο
προσωπικό επίπεδο, θα σας πω ότι είμαι Αμερικανός, αλλά η ρίζα μου είναι ελληνική. Έτσι το να είμαι στην πατρίδα μου
και να δουλεύω με Έλληνες, παρά το ότι δεν έχω αυτήν τη στιγμή κοινή γλώσσα, είναι εκπληκτική εμπειρία.

Καταλαβαίνω εδώ το τι σημαίνει να είσαι Έλληνας. Και προσθέτω ξανά ότι η Ελλάδα άνοιξε την αγκαλιά της στους
πρόσφυγες μέσα σε μία μεγάλη οικονομική κρίση που διέρχεται. Άνοιξε την αγκαλιά της τη στιγμή που πολλοί
συμπατριώτες μου ξέρω ότι παλεύουν για τη δική τους επιβίωση…».
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Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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