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Οπως είχε αποκαλύψει από τον περασμένο Δεκέμβριο η «R», αν 
και εκτιμάται ότι από την αρχή της προσφυγικής κρίσης στη χώρα 
μας έχουν δραστηριοποιηθεί περισσότερες από 450 οργανώσεις, 
στο μητρώο των ΜΚΟ είναι εγγεγραμμένες μόλις 86

«Ξέχασαν» να 
εγγραφούν!

Οι αδιαφανείς πηγές χρηματοδότησης,
οι «αόρατοι» εθελοντές και οι καταγγελίες 

για σχέσεις με διακινητές. Με κοινή 
απόφαση των υπουργείων Προστασίας 
του Πολίτη, Μετανάστευσης, Εργασίας 

και Οικονομικών, έρχονται λουκέτα, 
κατασχέσεις και πρόστιμα
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Τ
ις αδιανόητες διαστάσεις που έχει λάβει η 
εκτός κάθε νόμιμου πλαισίου δράση δεκά-
δων ΜΚΟ αποκαλύπτουν οι έλεγχοι των 

αρμόδιων υπηρεσιών του νεοσύστατου υπουρ-
γείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Οπως απο-
δεικνύεται, όλοι ανεξαιρέτως οι εθελοντές που 
αναπτύσσουν δραστηριότητα για το προσφυ-
γικό είναι επισήμως… αόρατοι. Από το 2016 η 
σχετική νομοθεσία υποχρεώνει όσους ανθρώ-
πους παρέχουν εθελοντική εργασία σε κέντρα 
φιλοξενίας να εγγραφούν στο Μητρώο Εθε-
λοντών, όπως ακριβώς ισχύει και για τις ΜΚΟ. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Realnews, οι 
νέοι έλεγχοι έδειξαν ότι εδώ και τέσσερα χρό-
νια στο Μητρώο Εθελοντών δεν έχει γίνει απο-
λύτως καμία εγγραφή!

Η πλήρης περιφρόνηση της ύπαρξης του Μη-
τρώου Εθελοντών έρχεται για να προστεθεί στο 
θολό τοπίο που επικρατεί και με τις ΜΚΟ. Οπως 
είχε αποκαλύψει από τον περασμένο Δεκέμβριο 
η «R», αν και εκτιμάται ότι από την αρχή της προ-
σφυγικής κρίσης στη χώρα μας έχουν δραστη-
ριοποιηθεί περισσότερες από 450 οργανώσεις, 

κό είναι ότι κάποιες οργανώσεις έχουν φτάσει 
στο σημείο να κάνουν ακόμα και εργασίες οδο-
ποιίας εντός των προσφυγικών καταυλισμών, 
χωρίς φυσικά να έχουν πάρει οποιαδήποτε 
άδεια. Παράλληλα, η αδυναμία της καταγρα-
φής έχει ως αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι ανα-
φορές που θέλουν κάποια μέλη οργανώσεων 
να δρουν ως συνεργάτες των διακινητών που 
μεταφέρουν τους πρόσφυγες από την Τουρκία 
στα ελληνικά νησιά. 

Zητούν ελέγχους
Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες, φορείς των 
νησιών έχουν ζητήσει τον έλεγχο συγκεκριμέ-
νων οργανώσεων σε Λέσβο, Χίο, Σάμο και Λέ-
ρο. Πρόκειται για ΜΚΟ που, παρότι δεν ενε-
γράφησαν ποτέ στο σχετικό μητρώο, έχουν από 
το 2015 έντονη παρουσία και δραστηριότητα 
στους προσφυγικούς καταυλισμούς. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα αποτελεί οργάνωση με έδρα 
την Ολλανδία, που δραστηριοποιείται στη Μό-
ρια. Οπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της, από 
τον περασμένο Οκτώβριο οι εθελοντές της ορ-
γάνωσης έχουν καταφέρει να επεκτείνουν τον 
καταυλισμό των προσφύγων, που λόγω υπερ-
πληθυσμού έχει δημιουργηθεί στους ελαιώνες 
εκτός του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης 

τον εντυπωσιακό αριθμό των περίπου 30.000 ακολούθων στα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης! Η ομάδα αυτή, που δημιουργήθηκε το 2015 στην Ειδομένη, 
μπορεί να παρέχει πληροφορίες σε τέσσερις διαφορετικές ασιατικές γλώσσες. 

Στη Χίο, οι τοπικοί φορείς γνωρίζουν καλά την ομάδα των εθελοντών από 
τη Βρετανία, που πηγαινοέρχονται διαρκώς μεταξύ της πατρίδας τους και 
του νησιού την τελευταία πενταετία. Η ομάδα αποτελείται από συγκεκριμέ-
να άτομα, που εμφανίζονται άλλοτε να εργάζονται για οργανώσεις, άλλοτε 
να συνδράμουν εθελοντικά τις ΜΚΟ και άλλοτε να δρουν αυτόνομα. Πάντα, 
όμως, ζητούν χρήματα από ανώνυμους δωρητές μέσω ιστοσελίδων, ώστε να 
χρηματοδοτήσουν τα ταξίδια, τη διαμονή και τις δραστηριότητές τους στη 
Χίο, χωρίς όμως να διευκρινίζουν ποιες είναι αυτές. Αντιστοίχως, εκτός των 
μητρώων για τις ΜΚΟ και τους εθελοντές βρίσκονται και οι ομάδες με συ-
νεχιζόμενη και μακροχρόνια δραστηριότητα σε Λέρο και Σάμο. Οι φορείς 
των δύο νησιών αναγνωρίζουν ότι οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν προσφέ-
ρει κρίσιμες υπηρεσίες, βελτιώνοντας, στον βαθμό που μπορούν, τις συνθή-
κες διαβίωσης των προσφύγων. Ωστόσο, εκφράζουν την απορία για τον λό-
γο που δεν έχουν εγγραφεί στα νόμιμα μητρώα. Οι ομάδες σε Λέρο και Σά-
μο παρέχουν κάθε είδους υποστήριξη, από την παροχή τροφίμων και ρού-
χων μέχρι τη διοργάνωση εκδηλώσεων ψυχαγωγίας για παιδιά, την παροχή 
ψυχολογικής υποστήριξης, αλλά και τη λειτουργία γυμναστηρίων. Μόνιμοι 
κάτοικοι των δύο νησιών έχουν κατηγορήσει μέλη αυτών των οργανώσεων 
ως υποκινητές συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας από τους πρόσφυγες. Οι εθε-
λοντές των δύο οργανώσεων προέρχονται από πλήθος χωρών της Ευρώπης. 

Η «R» επικοινώνησε με όλες τις προαναφερόμενες οργανώσεις και ομά-
δες, απευθύνοντας το ερώτημα γιατί δεν έχουν εγγραφεί στα μητρώα, όπου 
-μεταξύ άλλων- πρέπει να δηλωθούν οι πηγές χρηματοδότησης. Η μόνη που 
απάντησε είναι η ομάδα εθελοντών στη Σάμο. «Ηρθαμε στην Ελλάδα αρχικά 
ως ανεξάρτητοι εθελοντές. Βλέποντας ότι η κατάσταση χειροτερεύει, αποφα-
σίσαμε να εγγραφούμε ως ελληνική ΜΚΟ. Η αίτησή μας εγκρίθηκε τον Δε-
κέμβριο του 2018 και αμέσως μετά καταθέσαμε αίτημα για να εγγραφούμε 

Το μεγάλο 
πάρτι

των ΜΚΟ 
στα νησιά

στο μητρώο των ΜΚΟ είναι εγγεγραμμένες μό-
λις 86. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν στην ουσία 
πως το κράτος και οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν 
την παραμικρή εικόνα για τους χιλιάδες ανθρώ-
πους οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν ανα-
πτύξει κάθε είδους δραστηριότητα στο πλαί-
σιο της υποστήριξης των προσφύγων στην Ελ-
λάδα. Παρά τις πανθομολογούμενες πολύτιμες 
υπηρεσίες που προσφέρει η πλειονότητα των 
ΜΚΟ στα νησιά, η μέχρι στιγμής πλήρης απο-
τυχία της πολιτείας να ελέγξει και να συντονί-
σει οργανώσεις και εθελοντές έχει δημιουργή-
σει ένα ιδιότυπο καθεστώς ανομίας. Ενδεικτι-

στη Μόρια. Χρησιμοποιώντας βαρέα οχήματα 
και φορτηγά, οι άνθρωποι της ολλανδικής οργά-
νωσης έχουν μεταφέρει όγκους αδρανών υλι-
κών, έχουν διαμορφώσει χωματόδρομους, ενώ 
έχουν χωρίσει τον πληθυσμό σε ξεχωριστές ζώ-
νες, αναλαμβάνοντας από μόνοι τους τον ρό-
λο των διοικητών του καταυλισμού. Την προ-
σοχή των Αρχών, όμως, έχει προσελκύσει και 
μια άλλη οργάνωση με δραστηριότητα στη Λέ-
σβο, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες βαλ-
κανικές χώρες. Πρόκειται στην ουσία για ένα δί-
κτυο παροχής νομικών συμβουλών και άλλων 
πληροφοριών σε πρόσφυγες, το οποίο διατηρεί 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ολλανδικής ΜΚΟ 
έχουν καταφέρει να επεκτείνουν 
τον καταυλισμό των προσφύγων 
στη Μόρια χρησιμοποιώντας 
βαρέα οχήματα και φορτηγά και 
αναλαμβάνοντας από μόνοι τους τον 
ρόλο των διοικητών του καταυλισμού


