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Έστω και με καθυστέρηση, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έβγαλε σε... κυκλοφορία χτες το πρωί,
τις περίφημες φόρμες καταγραφής των ΜΚΟ και των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, προκειμένου να
ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία που έχει προαναγγελθεί πριν ένα μήνα περίπου.  

Έστω και με καθυστέρηση, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, έβγαλε σε... κυκλοφορία χτες το πρωί,
τις περίφημες φόρμες καταγραφής των ΜΚΟ και των εθελοντών που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, προκειμένου να
ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία που έχει προαναγγελθεί πριν ένα μήνα περίπου.

Τις φόρμες αυτές οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές και οι οργανώσεις, μπορούν να «κατεβάζουν» από την ηλεκτρονική
διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας (www.ypai.gr) και να δηλώνουν μέσω αυτών στη συνέχεια επίσημα την
δραστηριοποίησή τους στο νησί.

Φυσικά είναι ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής που έχει συσταθεί, να ελέγχει το αν κάποια οργάνωση πληροί τις
προϋποθέσεις για να δώσει την έγκρισή της, για την συμμετοχή στην ενίσχυση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους
πρόσφυγες και έχει ενδιαφέρον πλέον το κατά πόσο γρήγορα το όλο σύστημα θα καταστεί λειτουργικό.

Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο αποφασιστικό βήμα στην κατεύθυνση της καταγραφής των δραστηριοποιούμενων στη
Λέσβο οργανώσεων προκειμένου το κράτος και οι μηχανισμοί του να γνωρίζουν ποιοι είναι εδώ, τι κάνουν και με ποια
πρόσωπα, φαίνεται να έγινε.

Ακολουθεί ο συντονισμός όλων αυτών για να μπει τάξη στη διαχείριση αλλά και βελτίωση του ελέγχου και της οργάνωσης
της δράσης των ΜΚΟ στο νησί.

Η Γ.Γ. Αιγαίου και ο κ. Γιαννέλλης πάντως φαίνεται να ενοχλήθηκαν από το δημοσίευμα του «Ε» για την καθυστέρηση της
όλης διαδικασίας και έστειλαν απαντητική επιστολή ότι όλα είχαν ...δρομολογηθεί. Επειδή σήμερα λόγω άλλης ύλης, δεν
μπορεί να δημοσιευτεί η απάντηση, επιφυλασσόμεθα στο φύλλο του Σαββάτου να επανέλθουμε με τον αντίλογο της Γ.Γ.
και της εφημερίδας μας.     
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Σύσκεψη για τον τουρισμό κρουαζιέρας 
Ο γενικός γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Γιαννέλλης - Θεοδοσιάδης, καλεί σε σύσκεψη στις 4
Μαρτίου τους εμπλεκόμενους φορείς στον κλάδο του τουρισμού, στα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου στη
Μυτιλήνη.

Αντικείμενο της συνάντησης θα είναι η δημιουργία υποδομών κρουαζιέρας στο λιμάνι της Μυτιλήνης, προκειμένου να
μπορεί να υποδεχθεί κρουαζιερόπλοια.

Για την υπόθεση αυτή φαίνεται να υπάρχει κινητικότητα από τη Γ.Γ. Αιγαίου και ευχής έργο είναι να υπάρξει και
αποτέλεσμα. 
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