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ΠΟΛΙΤΙΚΗ «Πάρτι» των ΜΚΟ με τους πρόσφυγες
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450 οργανώσεις
φαντάσµατα!
a.kontis@realnews.gr

Του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

Α
κόµα και τις πιο ακραίες εκτιµήσεις των 
αρµοδίων ξεπερνούν τα στοιχεία που 
αποκαλύφθηκαν µετά τον πλήρη έλεγ-

χο των ΜΚΟ που έχουν δράσει στην Ελλάδα 
για το προσφυγικό. Σύµφωνα µε αυτά, περίπου 
450 οργανώσεις έχουν αναπτύξει δραστηριό-
τητα τα τελευταία τρία χρόνια, εκτός κάθε νο-
µικού πλαισίου!

Τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η 
Realnews προέκυψαν µετά τους ελέγχους που 
έγιναν από τις υπηρεσίες του υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη, έπειτα από το τελεσίγρα-
φο των δέκα ηµερών που απηύθυνε δηµοσί-
ως στις 26 Νοεµβρίου ο υπουργός Μιχάλης 
Χρυσοχοΐδης, ώστε όλες οι οργανώσεις να εγ-
γραφούν στο σχετικό µητρώο. Το µητρώο των 
µη κυβερνητικών οργανώσεων έχει δηµιουρ-
γηθεί από τον Σεπτέµβριο του 2016, µε το θε-
σµικό του περίγραµµα να ενισχύεται περαιτέ-
ρω τον Οκτώβριο του 2018. Το νοµικό πλαίσιο 
περιλαµβάνει αυστηρές προδιαγραφές, ώστε 
να επιτρέπεται η δραστηριότητα των οργανώ-
σεων, όπως είναι η αναφορά των πηγών χρη-
µατοδότησης ή η δήλωση όλων των στοιχεί-
ων που αφορούν τους εργαζοµένους και τους 
εθελοντές των ΜΚΟ. Παρ’ όλα αυτά, µέχρι σή-
µερα η συντριπτική πλειονότητα των οργανώ-
σεων που εµφανίστηκαν στην Ελλάδα µετά το 
ξέσπασµα της προσφυγικής κρίσης έχει περι-
φρονήσει την ύπαρξη του νόµου. 

Μέχρι και το τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη, το 
µητρώο των ΜΚΟ περιελάµβανε 70 εγγραφές, 
από τις οποίες οι 61 αφορούσαν ελληνικές ορ-
γανώσεις ή παραρτήµατα διεθνών οργανώσε-
ων στην Ελλάδα, ενώ οι 9 εγγραφές αφορού-
σαν αµιγώς ξένες οργανώσεις. Μετά το τελε-

σίγραφο, στο µητρώο εγγράφηκαν ακόµα 16 
οργανώσεις, από τις οποίες οι 12 είναι ελληνι-
κές και οι 4 ξένες. Την ίδια στιγµή, από τις 27 
Νοεµβρίου µέχρι και τις 9 ∆εκεµβρίου άλλες 
69 µη κυβερνητικές οργανώσεις έσπευσαν να 
εκκινήσουν τις διαδικασίες για να εγγραφούν 
στο µητρώο, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει ακό-
µα την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων. 
Οι παραπάνω οργανώσεις θεωρείται (και από 
τους επιτελείς του υπουργείου Προστασίας του 
Πολίτη) ότι διεξάγουν σηµαντικό έργο στη δι-
αχείριση της προσφυγικής κρίσης. Εκτός αυ-
τών, όµως, υπάρχουν και άλλες, πολύ περισ-
σότερες, οι οποίες έχουν λειτουργήσει ή εξα-
κολουθούν να λειτουργούν σε καθεστώς πλή-
ρους αδιαφάνειας. 

Οι έλεγχοι έδειξαν ότι συνολικά 114 ΜΚΟ 
ήταν εγγεγραµµένες στο µητρώο, όµως η εγ-
γραφή τους απενεργοποιήθηκε, καθώς απέτυ-
χαν να ανανεώσουν τα απαραίτητα στοιχεία. 

ΕΑΝ ΡΙΞΟΥΜΕ μια ματιά στα στοιχεία με τις αφίξεις 
προσφύγων -προερχόμενων από τα τουρκικά παράλια- 
στα ελληνικά νησιά από την αρχή του μήνα, μπορούμε 
να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. 

Κατ’ αρχάς, είναι προφανές ότι η έλευση του χειμώ-
να και η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών δεν έχουν 
οδηγήσει στον ουσιαστικό περιορισμό των μεταναστευ-
τικών ροών. Καθημερινά από τις αρχές Δεκεμβρίου 
αποβιβάζονται στις ελληνικές ακτές από 100 έως και 
500 πρόσφυγες και μετανάστες. 

Καθημερινά… εκτός από μία ημέρα, την 5η Δεκεμβρί-
ου, κατά την οποία καταγράφηκαν μηδενικές ροές. Τι 
συνέβη εκείνη την ημέρα; Ηταν η επομένη της συνάντη-
σης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν, 
κατά την οποία -εκτός από τη συμφωνία της Τουρκίας 

με τη Λιβύη- συζητήθηκε και το προσφυγικό. 
Και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο Ελληνας 

πρωθυπουργός τόνισε απευθυνόμενος προς τον Τούρ-
κο Πρόεδρο ότι υπάρχει ξεκάθαρη αλλαγή στη στάση 
της τουρκικής ακτοφυλακής, η οποία αγνοεί τα σήμα-
τα των ελληνικών Αρχών και αφήνει τους διακινητές να 
αλωνίζουν στο Αιγαίο. Και ως διά μαγείας στις 5 Δεκεμ-
βρίου οι διακινητές μεταναστών πήραν… ρεπό και οι δι-
ελεύσεις εκμηδενίστηκαν. Για ένα 24ωρο! 

Και μετά συνεχίστηκαν με τον ίδιο αμείωτο ρυθμό. 
Υπάρχουν πολλοί καλόπιστοι που θα αποδώσουν σε 
σύμπτωση το φαινόμενο αυτό; Που δεν θα συμπερά-
νουν ότι ο σουλτάνος ελέγχει απόλυτα τη στρόφιγγα 
των μεταναστευτικών ροών και την ανοίγει και την κλεί-
νει κατά το δοκούν;

Ο σουλτάνος και η στρόφιγγα

τoυ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
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η άποψη

^ Τι αποκάλυψαν 
οι έλεγχοι του 
υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη

^ «∆εν δηλώνουν 
πηγές χρηµατοδότησης 
και η δράση τους 
χαρακτηρίζεται 
ύποπτη, ενώ πολλές 
εξ αυτών εξετάζονται 
για υπόγειες σχέσεις 
µε τα κυκλώµατα 
των διακινητών», 
αναφέρουν 
κυβερνητικοί 
αξιωµατούχοι


