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Αθήνα 23/02/2014
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: «H επίθεση στις ΜΚΟ, η ανάγκη της κάθαρσης κι εμείς»
Για άλλη μια φορά τα τελευταία χρόνια βρισκόμαστε στην ανάγκη να αποδείξουμε ότι
«δεν είμαστε ελέφαντες».
Για άλλη μια φορά βλέπουμε να λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις η λασπολογική
επίθεση

που

ξεκίνησε

λίγα

χρόνια

πριν

από

ακροδεξιούς

καθώς

και

από

δημοσιογραφικούς κύκλους, με έντυπο και τηλεοπτικό υλικό χωρίς έρευνα και
διασταύρωση στοιχείων, με γενικεύσεις και λαϊκισμούς, σπιλώνοντας ανθρώπους και
φορείς, έχοντας πιθανόν άλλα κίνητρα.
Kι όλα αυτά, εναντίον ανθρώπων και οργανώσεων που επιμένουν να θεωρούν τους
εαυτούς τους ενεργούς πολίτες και να δραστηριοποιούνται υπέρ της κοινωνικής
δικαιοσύνης και της καταπολέμησης των ανισοτήτων.
Τελευταίο κρούσμα η επίθεση εναντίον του «ΝΟΣΤΟΥ», μιας κοινωνικής υπηρεσίας
που παράγει, κατά γενική ομολογία, χρήσιμο έργο υπέρ των λιγότερο προνομιούχων
συμπολιτών μας από το 1995 μέχρι σήμερα, που έχει δημιουργηθεί από τοπικά
ποντιακά σωματεία και διοικείται από εκλεγμένους εκπροσώπους τους για να
εκφράσει με τη δράση της την αντίληψη των ίδιων των μελών της για την κοινωνική
πολιτική και την πρόνοια, ελέγχεται δε ποικιλοτρόπως και για το τελευταίο ευρώ που
χρησιμοποιεί.
Η αντικειμενική πραγματικότητα όμως παραμένει:
1. Ο «ΝΟΣΤΟΣ» δεν έχει λάβει ποτέ επιχορήγηση από κανέναν. Λειτουργεί χάρη στην
αυτοθυσία και τη διάθεση προσφοράς των μελών του.
Κάθε δράση που έχει υλοποιήσει στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων
ανταποκρινόταν σε αντίστοιχη πρόσκληση των αρμόδιων εθνικών ή ευρωπαϊκών
αρχών και έχει ελεγχθεί και αξιολογηθεί μέχρι στιγμής μόνο θετικά από τις ίδιες
αρχές. Είναι πάγια θέση μας και το υποστηρίζουμε εμπράκτως ότι το όφελος από
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τα ευρωπαϊκά προγράμματα πρέπει να φθάνει στον τελικό αποδέκτη τους, στους
ανθρώπους που έχουν ανάγκη, χωρίς να χάνεται ούτε δεκάρα στο δρόμο.
2. To Διοικητικό Συμβούλιο του «ΝΟΣΤΟΥ» εκλέγεται κάθε τρία χρόνια από τα
ποντιακά σωματεία που έχουν δημιουργήσει το φορέα. Απ’ όσο γνωρίζουμε, είναι
από τις ελάχιστες οργανώσεις παροχής υπηρεσιών που έχει συγκροτηθεί από
φορείς της βάσης και έχει εκλεγμένο διοικητικό συμβούλιο.
3.

Όπως είναι γνωστό, η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται με συγκεκριμένους
όρους, οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν απολύτως προκειμένου να συνεχισθεί η
υλοποίηση και να γίνει η αποπληρωμή, πάντα μετά από εξαντλητικό έλεγχο.
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, υπάρχει συνήθως συνδυασμός στη διαδικασία των
ελέγχων, οι οποίοι διεξάγονται και από τα αρμόδια γι’ αυτό στελέχη του δημοσίου
και από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες για λογαριασμό του δημοσίου.

Εδώ και πολλά χρόνια υποστηρίζουμε σταθερά την ανάγκη να αποδεικνύουμε την
ποιότητα της δουλειάς μας. Γι’ αυτό υποστηρίζουμε επίσης την αναγκαιότητα να
λειτουργούν ελεγκτικοί μηχανισμοί γενικά, γι’ αυτό και δεν συμμετέχουμε παρά
μόνον σε προγράμματα που έχουν διαγωνιστική διαδικασία, η δε πληρωμή τους
γίνεται μόνον κατόπιν ελέγχων που διεξάγουν τα αρμόδια όργανα του ελληνικού
κράτους και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έχουμε δε καταθέσει κατά καιρούς τις

προτάσεις μας προκειμένου να προστατευθούν οι οργανώσεις πολιτών που παράγουν
έργο, οι οποίες είναι συνοπτικά οι εξής, αλληλοσυνδεόμενες μεταξύ τους:
α) Πιστοποιήσεις φορέων βασισμένες σε ακόμα περισσότερα βαθμολογούμενα
κριτήρια όπως ο αριθμός των στελεχών που απασχολεί, το έτος ίδρυσης, η
νομοθετημένη αλλά ξεχασμένη -γιατί άραγε;- Διαχειριστική Επάρκεια,

η επιτυχής

ολοκλήρωση των προηγούμενων δράσεων που έχει υλοποιήσει, το ύψος του
προϋπολογισμού που έχει διαχειριστεί, ο συντονιστικός της ρόλος αν υπήρξε τέτοιος.
β) Παρακολούθηση της πορείας των πιστοποιημένων φορέων με βαθμολόγηση των
δράσεων που υλοποιούν, με διαφανή και αμερόληπτη διαδικασία προκειμένου να
συνδέεται η ανάθεση δράσεων σε φορείς και με τον βαθμό πιστοποίησης που έχουν
λάβει όπως αυτός ενημερώνεται διαχρονικά.
γ) Η γενίκευση των ελέγχων σε όλα τα στάδια από την έναρξη της υλοποίησης μέχρι
την αποπληρωμή. Κάτι τέτοιο θα απέτρεπε τις τυχόν στρεβλώσεις τόσο στην ίδια τη
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διαδικασία, όσο και στην αντίληψη για τις ΜΚΟ και το έργο τους που φαίνεται να
καλλιεργείται από διάφορες πλευρές τον τελευταίο καιρό.
Ως

μη

κερδοσκοπικός

φορέας

παροχής

κοινωνικών

υπηρεσιών

με

χρόνια

δραστηριοποίησης στο χώρο, δε θα θέλαμε τίποτα περισσότερο από το να μη
χρειάζεται να δικαιολογούμαστε για τη δουλειά μας. Θα ήταν πολύ μεγάλη
ανακούφιση και αναγνώριση των προσπαθειών μας να υπάρχει απόλυτα αυστηρό
πλαίσιο για να μην υπάρχουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις, πολύ δε περισσότερο
όταν αυτές συκοφαντούν και βλάπτουν το έργο που πιστεύουμε ότι προσφέρουμε.
Θα

θέλαμε

επίσης

να

διευκρινίσουμε

ότι

η

παροχή

υπηρεσιών

από

μη

κερδοσκοπικούς φορείς, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας και της
καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού, έχει θεσμοθετηθεί και ενθαρρύνεται σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για λόγους που πιστεύουμε ότι είναι ευνόητοι. Αυτό που δεν
καταλαβαίνουμε είναι γιατί συκοφαντείται μια οργάνωση που λειτουργεί μη
κερδοσκοπικά

ως

πάροχος

υπηρεσιών,

όταν

η

εμπλοκή

πολυπλόκαμων

κερδοσκοπικών εταιρειών στον ίδιο τομέα μένει στο απυρόβλητο. Διευκρινίζουμε -για
να μην παρεξηγηθούμε- ότι δεν υποστηρίζουμε ότι δεν θα έπρεπε, κάθε άλλο. Όμως,
δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι η διαρκής επίθεση κατά των οργανώσεων
των πολιτών, η οποία εξελίσσεται τα τελευταία ένα-δύο χρόνια και οδηγεί στη σταδιακή
απαξίωσή τους και στην κυριαρχία του φόβου των πολιτών να εμπλακούν ενεργά στη
δημόσια και κοινωνική ζωή, δεν επιτρέπει να τεθεί σε δημόσια συζήτηση το εξής απλό
θέμα: ποιος θα πρέπει να υλοποιεί κοινωνικές υπηρεσίες από τη στιγμή που είναι
πλέον παραδεκτό ότι όταν τις υλοποιεί το κράτος κοστίζουν ακριβά στους πολίτες; Η
κλιμάκωση των επιθέσεων εναντίον του κοινωνικού τομέα της οικονομίας βάζοντας
όλους τους φορείς «στο ίδιο τσουβάλι», στην πραγματικότητα ανοίγει τον δρόμο σε
κερδοσκοπικούς φορείς με ό, τι και αν σημαίνει αυτό.
Εμείς πιστεύουμε ότι ο συνδυασμός (α) κράτους στο ρόλο αυτού που θέτει τους
κανόνες και επιτηρεί την υλοποίηση τους, (β) κοινωνικού τομέα στο ρόλο του παρόχου
των υπηρεσιών και (γ) επιχειρήσεων σε ρόλο παραγωγής και εφαρμογής καινοτομίας
είναι δυνατόν να παράγει βέλτιστο αποτέλεσμα.
Κατανοούμε ότι μέσω των κατηγοριών αυτών σπιλώνεται ουσιαστικά και εκ των
προτέρων η όποια προσπάθεια συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και κοινωνικού τομέα.
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Δηλώνουμε ότι θα υπερασπιστούμε αταλάντευτα αυτή τη μορφή συνεργασίας γιατί
πιστεύουμε ότι είναι η μόνη εφικτή και αποτελεσματική απάντηση στις σημερινές
συνθήκες εξαφάνισης κάθε προσπάθειας άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Λεσγίδης
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