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59 απελάσεις, οι δύο μόνο από τη Λέσβο

Συνολικά, 59 μετανάστες και πρόσφυγες επέστρεψαν χτες το πρωί από το λιμάνι της Μυτιλήνης στο Δικελί της Τουρκίας,
σε εφαρμογή της συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας με τη συνδρομή της Frontex.

Μεταξύ των 59 που διέμεναν εγκλωβισμένοι στα νησιά του βορείου Αιγαίου ήταν και τρεις γυναίκες. Από τους μετανάστες
που επαναπροωθήθηκαν 52 ήταν Ιρακινοί, τέσσερις Αφγανοί, δύο Πακιστανοί και ένας Αλγερινός. Σε σύνολο 59
απελαθέντων, οι 15 προέρχονταν από δομές της Κορίνθου, 40 από την Πελοπόννησο, δύο από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών
της Αττικής και δύο από τη Λέσβο.

Επισημαίνουμε ότι μόνο δύο ήταν από τη Λέσβο, καθώς και ότι είχε διαρρεύσει ότι όχι 59, αλλά ότι 160 επρόκειτο να
επαναπροωθηθούν.

Αυτά για όσους εξαγγέλλουν και οραματίζονται αποσυμφόρηση!

Α.Ω.

 

Δύο βαν ΜΚΟ σε… απολογία

Δύο αυτοκίνητα τύπου βαν μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που επιχειρούν στη Λέσβο βρίσκονται δεσμευμένα στο
Τελωνείο Μυτιλήνης, καθώς, ενώ έχουν ξένες πινακίδες, τα αυτοκίνητα αυτά βρίσκονται πάνω από έξι μήνες στο νησί,
παραβιάζοντας την ελληνική νομοθεσία. 

Τα αυτοκίνητα μεταφέρθηκαν στον περίκλειστο χώρο του λιμανιού της Μυτιλήνης όπου και φυλάσσονται. Σε βάρος των
ιδιοκτητών τους βεβαιώθηκαν τα χρηματικά πρόστιμα που ορίζει ο νόμος, ενώ έχουν κληθεί και σε απολογία οι οδηγοί,
σύμφωνα με πηγές του Τελωνείου.

Είπαμε να υπάρξει «τάξη» και έλεγχος των ΜΚΟ που δρουν στο νησί και το συγκεκριμένο περιστατικό αποδεικνύει ότι
κάτι τέτοιο επιβάλλεται.

Α.Ω

 

Αποζημίωση και για την αυχενική διαφάνεια!

Από 1.500 ευρώ στα 150 ευρώ για την ιατρική αμοιβή και 150 ευρώ για τα αναλώσιμα θα είναι πλέον η αποζημίωση για
τη «Διαγνωστική Αρθροσκόπηση». Εκτός από τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη, η οποία είχε κοστολογηθεί από το ΚΕΣΥ το
2014 ως κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο στο πλαίσιο εξοικονόμησης δημόσιων πόρων, μια άλλη υπερκοστολογημένη
ιατρική πράξη, η οποία ανακοστολογήθηκε από τα 800 ευρώ στα 400 ευρώ, είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων
με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET-CT).

Όσο αφορά την κοστολόγηση, είναι η πρώτη φορά που κοστολογούνται 86 ιατρικές πράξεις, η δαπάνη των οποίων έως
τώρα επιβάρυνε τους ασθενείς, ενώ στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ. Μεταξύ αυτών, οι σημαντικότερες
είναι η Ψηφιακή Μαστογραφία, το Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας και Β΄ Επιπέδου, ο Προγεννητικός
Γονιδιακός Έλεγχος για Κυστική Ίνωση, ο HPV, η Αξονική Στεφανιογραφία, το Κολπικό Υπερηχογράφημα, το PCR για
Γρίπη Α/Η1Ν1.

Αν.Παζ.
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Τρύπες και… «μπαλώματα»

Δεν πρόλαβε να πέσει καλά καλά η άσφαλτος που αποκατέστησε την έως και επικίνδυνη κάκιστη κατάσταση του
οδοστρώματος στο ύψος του εργοστασίου της ΔΕΗ στο Καλαμάρη και εδώ και λίγες ημέρες ανοίχτηκαν οι πρώτες τρύπες
για αποκατάσταση προβλημάτων από τους οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας.

Έχουμε πάντως αναρωτηθεί ξανά. Πώς είναι δυνατό να ανοίγονται και να ξανανοίγονται τα ίδια και τα ίδια σημεία για
αποκατάσταση ζημιών; Και εξακολουθούμε να αναρωτιόμαστε αν ο Δήμος και η τεχνική υπηρεσία που εποπτεύει τις…
αποκαταστάσεις των δρόμων που «ανοίγονται» πιστεύουν πως πράγματι γίνονται… αποκαταστάσεις.

Και τούτο το σημειώνουμε με αφορμή πρόσφατη δήλωση του αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων Στρατή Τζιμή, που
υποστήριζε πως όποιος οργανισμός ανοίγει τρύπες στους δρόμους θα είναι στη συνέχεια υποχρεωμένος να ρίχνει
άσφαλτο σε όλο το μήκος του οδοστρώματος και όχι απλά να «μπαλώνει» την τρύπα…

Μ.ΟΡΦ

 

Και «τα εν δήμω μη εν οίκω»;

Για τη συνέχιση του ρεπορτάζ μας σε σχέση με το «υπό ομηρεία» κοινόχρηστο χώρο που κρατά η Μητρόπολη Καλλονής
και ανέδειξε η Δημοτική Κίνηση «Ο Άλλος Δρόμος», ο αντιδήμαρχος Καλλονής Ταξιάρχης Βέρρος μάς έστειλε ένα
έγγραφο. Πρόκειται περί ερώτησης που είχε κάνει προς τη Διεύθυνση της Υπηρεσίας Δόμησης με την ένδειξη του
επείγοντος… από τις 24 Ιουνίου 2016!

Η υπηρεσία δεν του έχει απαντήσει ακόμα σε σχέση με την ερώτηση που κατέθεσε ο επικεφαλής του «Άλλου Δρόμου»
Στράτος Γεωργούλας στη συνεδρίαση της 13ης Ιουνίου 2016 «περί παράνομης καταπάτησης δημόσιου χώρου στο
Μητροπολιτικό Ναό Καλλονής».

Συνοψίζοντας: Η ερώτηση έγινε τον Ιούνιο. Βρισκόμαστε στα τέλη του Οκτώβρη και απάντηση δεν έχει ληφθεί. Δηλαδή,
αν δεν είχε το έγγραφο την ένδειξη του «Επείγοντος», πότε θα σκόπευε η Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης να απαντήσει
στον αντιδήμαρχο Καλλονής; Ή μήπως δεν σκοπεύει να απαντήσει κατά το ρηθέν «τα εν οίκω μη εν δήμω»;

Αν.Παζ.

 

Μια κενή θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο…

Ένας και πλέον χρόνος συμπληρώθηκε με κενή τη θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο του νυν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργου Πάλλη, ο οποίος λόγω των κοινοβουλευτικών του υποχρεώσεων απουσιάζει από τις συνεδριάσεις. Το θέμα
απασχόλησε σε προηγούμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου.

Κάποιοι… κακόπιστοι θεωρούν ότι η κενή θέση υποκρύπτει σκοπιμότητες. Όμως για τους... καλόπιστους δεν περνάνε
τέτοια πράματα από το μυαλό τους και υποθέτουμε ότι σύντομα θα καλυφθεί, έστω και μετά από παρέλευση 13 μηνών,
το κενό… Επειδή το θέμα αναμένεται να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση του συμβουλίου, θα αναμένουμε τις
εξελίξεις και ενδεχομένως και τις σχετικές αποφάσεις.

Σ.Σ. 

 

Πάνω οι αφίξεις, κάτω οι εισπράξεις

Η άνοδος κατά 1,8% των αφίξεων τουριστών το πρώτο οκτάμηνο του έτους δεν συνοδεύτηκε με ανάλογη αύξηση των
εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, καταγράφηκε μείωση εσόδων κατά 7,1%.

Με λίγα λόγια, οι τουρίστες που φθάνουν στη χώρα μας είναι όλο και φτωχότεροι. Κι είτε μας αρέσει, είτε όχι, αυτό είναι
μια φυσιολογική και αναμενόμενη εξέλιξη από τη στιγμή που στην Ευρώπη κυριαρχούν οι πολιτικές λιτότητας.
Αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών και κατά συνέπεια η
μείωση των δαπανών για διακοπές και αναψυχή.

Ν.Μ.
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Ο Ξεκαλάκης για το προσφυγικό

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Ξεκαλάκης μίλησε διεξοδικά στο «Ε» και για το
προσφυγικό και ειδικότερα για το ζήτημα διαχείρισής του στη Λέσβο, τονίζοντας στη συνέντευξή του πως η βασική
προτεραιότητα σήμερα είναι να μειωθεί η πίεση στα νησιά.

«Για να συμβεί αυτό, πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου», είπε
χαρακτηριστικά και συνέχισε: «Στην περίπτωση που το αίτημα γίνεται αποδεκτό, ο πρόσφυγας θα έχει το δικαίωμα να
αιτηθεί τη μετεγκατάστασή του σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Στην περίπτωση που το αίτημα απορρίπτεται, τότε θα έχουμε
επαναπροώθηση στην Τουρκία στο πλαίσιο της συμφωνίας 1 προς 1.

Δυστυχώς, αυτή η διαδικασία σήμερα εξελίσσεται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Μόνο 4.140 πρόσφυγες από τις
συνολικά 60.496 έχουν μετεγκατασταθεί μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία. Ταυτόχρονα, οι
επαναπροωθήσεις προς την Τουρκία από την αρχή του έτους είναι μόνο 701. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ελλάδα δεν έχει τη
δυνατότητα να διεκπεραιώσει το συσσωρευμένο αριθμό αιτήσεων ασύλου σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Μερίδιο ευθύνης έχουν και τα ευρωπαϊκά κράτη, αφού δεν έστειλαν ικανό αριθμό ειδικών για να συνδράμουν τις
ελληνικές αρχές όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί. Η βασική ευθύνη όμως είναι της κυβέρνησης, η οποία έχει και την
αρμοδιότητα για την εξέταση των αιτημάτων ασύλου. Η χώρα μας πρέπει να πιέσει να λειτουργήσει η μετεγκατάσταση
για τους πρόσφυγες. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενισχυθεί και η υπηρεσία ασύλου με Ευρωπαίους ειδικούς, ώστε να
λειτουργήσουν οι διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα».

Μ.ΟΡΦ 

 

Το διήμερο Ξεκαλάκη στη Λέσβο

Και επίσημα από το site του ΠΑΣΟΚ (pasok.gr) ανακοινώθηκε η σημερινή άφιξη του γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής
Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Ξεκαλάκη, ο οποίος την Κυριακή 23 Οκτωβρίου και ώρα 11:00 στο ξενοδοχείο «Loriet»
θα μιλήσει στη συνέλευση της Νομαρχιακής Επιτροπής Λέσβου για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις και για τα επόμενα
βήματα για την ενδυνάμωση της προοδευτικής παράταξης.

Στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του κινήματος και της επανασύνδεσής του με τις τοπικές κοινωνίες, το Σάββατο 22
Οκτωβρίου θα βρεθεί στο Πλωμάρι και στην Καλλονή, συνοδευόμενος από κλιμάκιο της Νομαρχιακής Επιτροπής με
επικεφαλής το νέο γραμματέα της οργάνωσης Παναγιώτη Χριστόφα. Την ίδια ημέρα, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη και
στο ΚΕΠΥ Μόριας (10:30) και στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στον Καρά Τεπέ (11:00). 
Α.Ω
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