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Τετάρτη, 08/02/2017 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε την παρακάτω επιστολή στον Επίτροπο Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλο, με θέμα το Πιλοτικό Πρόγραμμα Θεωρήσεων για τα νησιά Βορείου & Νοτίου Αιγαίου.

Θέμα: Πιλοτικό Πρόγραμμα Θεωρήσεων για τα νησιά του Β. και Ν. Αιγαίου 
 
Σχετικό: το από 08/02/2017 Δημοσίευμα Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων 
 
Αξιότιμε κ. Επίτροπε, 
Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την πιθανή επερχόμενη παύση του πιλοτικού προγράμματος θεωρήσεων επισκεπτών από
την Τουρκία προς τα νησιά του Βόρειου και Νότιου Αιγαίου. 
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Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα (σχετικό),  με επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών,
κ. Κατρούγκαλου προς τους Βουλευτές Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή δεν αποδέχθηκε την συνέχιση του ευεργετικού αυτού προγράμματος για την τουριστική
κίνηση σε όλα τα νησιά του Βόρειου και του Νότιου Αιγαίου. 
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι να νησιά έχουν σηκώσει ένα δυσανάλογο βάρος στη διαχείριση της
προσφυγικής κρίσης και το έκαναν για λογαριασμό όλης της Ευρώπης. Έχετε βρεθεί στη Λέσβο και
εσείς προσωπικά διαπιστώνοντας την παρούσα κατάσταση και ακούγοντας όλους τους
προβληματισμούς μας σχετικά με το τουριστικό μέλλον του τόπου. Θεωρώ ότι μια τέτοια εξέλιξη θα
αποτελέσει ένα βαρύτατο πλήγμα σε όλα τα νησιά και ιδιαίτερα στη Λέσβο. Θεωρώ ότι η Ε.
Επιτροπή θα πρέπει να συνεκτιμήσει τη περαιτέρω ζημιά που θα προκληθεί από την κατάργηση του
προγράμματος αυτού και να αποφύγει με κάθε τρόπο να εφαρμόσει μια πολιτική που ουσιαστικά
τιμωρεί μια τοπική κοινωνία η οποία εκπροσωπεί επάξια Ευρωπαϊκές Αρχές και αξίες. 
Κύριε Επίτροπε,
Θέλω να πιστεύω ότι εσείς γνωρίζετε καλύτερα από όλους ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να
επιβραβεύσει και να βοηθήσει να σταθούν ξανά στα πόδια τους οι κοινωνίες των νησιών.

Πεποίθησή μου είναι ότι θα αποτραπεί η παύση του πιλοτικού προγράμματος θεωρήσεων, η οποία τονώνει σημαντικά την τουριστική κίνηση σε μια
περίοδο που το έχουμε ανάγκη περισσότερο από ποτέ. 
Ευελπιστώ στις δικές σας σχετικές ενέργειες και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και επικοινωνία. 
 
Δήμαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός 
 
Επίσης, με θέμα το ζήτημα «της επέκτασης του προγράμματος διευκόλυνσης θεωρήσεων» ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για
Ευρωπαϊκές Υποθέσεις κ. Γιώργος Κατρούγκαλος έστειλε στην Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου σχετική επιστολή.
Παραθέτουμε το πλήρες κείμενο της επιστολής του κ. Κατρούγκαλου και την επιστολή- απάντηση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου.
 
Κείμενο επιστολής του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών:
 
«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι παρά τις επίπονες προσπάθειες και συνεχείς παρεμβάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, τόσο προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και προς τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Timmermans, τον Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο και τον Γενικό
Διευθυντή Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων κ. Ruete, δεν κατέστη δυνατή η επέκταση του πιλοτικού προγράμματος διευκόλυνσης
θεωρήσεων για τα νησιά του Β. και Ν. Αιγαίου, μετά την 30η Οκτωβρίου 2016.
Προς τούτο και το Υπουργείο Εξωτερικών μερίμνησε ώστε να ενισχυθεί σημαντικά το προσωπικό των Προξενείων μας στην Τουρκία καθώς και να
βελτιωθεί η διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων, προκειμένου οι Τούρκοι υπήκοοι να διευκολύνονται όταν αιτούνται θεώρησης για την Ελλάδα. 
Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση».
 
Η επιστολή- απάντηση της Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου στον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών:
 
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Με έκπληξη λάβαμε την υπηρεσιακού ύφους επιστολή σας με την οποία μας ανακοινώνεται ότι «δεν κατέστη δυνατή η επέκταση του πιλοτικού
προγράμματος διευκόλυνσης θεωρήσεων για τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου μετά την 30η Οκτωβρίου 2016».
Δεν έχει γίνει προφανώς αντιληπτή η κρισιμότητα του θέματος.
Για μας και για τους ανθρώπους που επιμένουν να ζουν και να αγωνίζονται στα νησιά μας δεν είναι αποδεκτή -και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι
αποδεκτή- η εκ των προτέρων παραίτηση. 
Είναι πέραν από αυτονόητο ότι η Ελληνική Πολιτεία θα πρέπει να επιμείνει και να εξαντλήσει κάθε δυνατότητα, σύμφωνα άλλωστε και με τις
κυβερνητικές δεσμεύσεις. 
Με μεγάλη ανησυχία σας επισημαίνω τα παραπάνω.
         
           Με εκτίμηση, 
     Χριστιάνα Δ. Καλογήρου
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου»
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...

(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-

gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

17/07/17 - 19:05
Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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