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Χωρίς παιδίατρο οι ΜΚΟ

Οι ΜΚΟ δεν διαθέτουν ούτε έναν παιδίατρο για τα εκατοντάδες παιδιά στη Μόρια και τον Καρά Τεπέ, όπως αναφέρει η
Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Λέσβου. Η έλλειψη διερμηνέων, όλες τις ώρες, κάνει το έργο παροχής περίθαλψης στους πρόσφυγες,
ακόμα πιο δύσκολη. «Ο εξαναγκασμός των παιδιάτρων να εφημερεύουν και να εργάζονται υπό αυτές τις συνθήκες, θα
πρέπει να σταματήσει», επισημαίνει.

Η ανάθεση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) και της διαχείρισης των προσφύγων στις ΜΚΟ -από την Ε.Ε. και
την κυβέρνηση- στην πράξη ευνόησε μόνο τις ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται αδρά. «Απέτυχαν παταγωδώς στην εξασφάλιση
ανθρώπινων συνθηκών για τους πρόσφυγες», προσθέτει.

Το θέμα είναι ότι η κατάσταση αυτή επιβαρύνει αδικαιολόγητα το Νοσοκομείο, με περιστατικά που θα έπρεπε να
αντιμετωπίζονται σε επίπεδο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αν.Παζ.

 

Δεν έχουν ανανεώσει λόγω ΩΡΛ!

Με προειδοποίησε γιατρός της Μυτιλήνης. Κυκλοφορούν ηλικιωμένοι χωρίς τη νόμιμη ανανέωση της άδειας οδήγησής
τους ελλείψει σύμβασης γιατρού ΩΡΛ! Τους υπολογίζει μάλιστα γύρω στους τριακόσιους! Όπως μου έλεγε, δεν έχει
υπογραφεί η σχετική σύμβαση με ΩΡΛ της Μυτιλήνης, με αποτέλεσμα, εάν κάποιος θέλει να ανανεώσει το δίπλωμα
οδήγησής του, θα πρέπει να κάνει… ταξίδι στη Χίο!

Κι επειδή από τη μια δύσκολες οι εποχές, δυσκίνητοι από την άλλη οι ηλικιωμένοι, συνεχίζουν να οδηγούν χωρίς να έχει
ανανεωθεί το δίπλωμά τους, με αποτέλεσμα να είναι κίνδυνος θάνατος όχι μόνο για τους εαυτούς τους, αλλά και για
τους συμπολίτες τους. Με βάση αυτά, θα πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι, Διεύθυνση Συγκοινωνιών, Τροχαία, να δράσουν
άμεσα ο καθένας από την πλευρά του, προτού θρηνήσουμε θύματα…

Σ.Σ.

 

Μηδενικές ροές

Μηδενικές ήταν οι ροές μεταναστών και προσφύγων το τελευταίο τριήμερο, από το πρωί της Παρασκευής έως και τη
Δευτέρα το πρωί.

Σύμφωνα με τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, βρίσκονται στα νησιά εγκλωβισμένοι - αιτούντες άσυλο,
9.754 πρόσφυγες και μετανάστες. Από αυτούς 4.624 στη Λέσβο, 3.378 στη Χίο και 1.752 στη Σάμο.

Α.Ω.
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Πολλά τα αιτήματα

Χθες το απόγευμα, η Αγλαΐα Κυρίτση ζήτησε να γίνει συζήτηση για το προσφυγικό ζήτημα και την ιδιωτικοποίηση των
αεροδρομίων, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αίτημα για συζήτηση μαθαίνουμε ότι θέτει και ο Στρατής Κόρακας, για το
προσφυγικό ζήτημα. Αν η περιφερειακή αρχή κάνει δεκτά τα αιτήματα και διεξαχθεί η συζήτηση, θα αποκτήσει λίγη
ζωντάνια το Περιφερειακό Συμβούλιο, που ομολογουμένως λείπει!

Ν.Μ. 

 

Ένα μήνα μετά

Έναν μήνα μετά το χιονιά του Ιανουαρίου έφθασε ελεγκτής του ΕΛΓΑ στον Ασώματο για να ελέγξει τη ζημιά που έγινε
στον ελαιόκαρπο. Οι ελαιοπαραγωγοί στις περισσότερες περιπτώσεις των παγόπληκτων κτημάτων έχουν συγκομίσει τον
καρπό και τον έχουν αλέσει. Κι ο ελεγκτής απορρίπτει τα αιτήματά τους για αποζημίωση, επικαλούμενος τον κανονισμό
του ΕΛΓΑ. Σύμφωνα με τον κανονισμό, η παραγωγή δεν θα έπρεπε να είχε συγκομιστεί. Ωστόσο, κανείς δεν φρόντισε να
το εξηγήσει αυτό στους ελαιοπαραγωγούς όταν κατέθεταν τις αιτήσεις τους στον Οργανισμό.

Έτσι, παρότι έχασαν την παραγωγή τους, πλήρωσαν πρόσθετα χαράτσια στον ΕΛΓΑ για να καταθέσουν αιτήσεις
αποζημίωσης και κινδυνεύουν να μην πάρουν ούτε ευρώ αποζημίωσης.

Ν.Μ.

 

Έπεσαν οι τόνοι

Η «φωτιά» που άναψε η δημόσια παρέμβαση του π. Αθανάσιου Γιουσμά, για λογαριασμό του εκκλησιαστικού
συμβουλίου του Αγ. Θεράποντος, στην οποία ζητούσε από το Δήμο να αλλάξει η αφίσα προβολής των εκδηλώσεων που
γίνονται με αφορμή τον Άγιο Βαλεντίνο και να μην απεικονίζεται ο τρούλος του Αγ. Θεράποντα, έσβησε, η αλήθεια είναι,
το Σάββατο, αφού τόσο ο ίδιος ο εφημέριος του ναού, όσο και ο γιος του, π. Στρατής, έριξαν τους τόνους. Και αυτό το
λέμε, γιατί η «πολεμική» που αναπτύχθηκε, ενισχύθηκε περισσότερο από κάποιες αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο (και
των σχολίων που ακολούθησαν), παρά από την πρώτη παρέμβαση που δημοσιοποιήθηκε στα μέσα ενημέρωσης. Από το
Σάββατο, οι δύο ιερείς εμφανίστηκαν με νέες αναρτήσεις τους, πιο διαλλακτικοί, για να ακολουθήσει και η τοποθέτηση
του π. Λέοντα της Καθολικής Εκκλησίας, η οποία είχε ενωτικό μήνυμα και δεν έριχνε λάδι σε αυτό που είχε ανάψει. Και
κάπως έτσι, ελπίζουμε τουλάχιστον το σχίσμα των δυο Εκκλησιών να μη μας απασχολήσει ξανά με αφορμή τον Άγιο των
ερωτευμένων, όπως και ελπίζουμε να εξαλειφθεί αυτή η έμφυτη τάση που έχουμε στα μέρη μας, να… φλερτάρουμε με
ακρότητες για το παραμικρό.

Μ.ΟΡΦ 

 

Έρχεται και η πιστοποίηση των ιαματικών 5

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στο ζήτημα του «Σάρλιτζα» και με δεδομένη την κινητικότητα που παρατηρείται από την
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου προκειμένου να ξεκινήσει επιτέλους η νέα εποχή αυτού του σημαντικού πολιτιστικού μας
μνημείου, αξίζει να αναφερθεί πως μέσα στους επόμενους μήνες αναμένεται και η σχετική πιστοποίηση των ιαματικών
πηγών της Θερμής, με το ΕΤΑΑ να έχει καταφέρει -όπως είχαμε αναδείξει από πέρυσι- να καταθέσει εμπρόθεσμα και
πλήρως το σχετικό φάκελο στον ΕΟΤ και να αναμένει πλέον την τυπική ανακοίνωση πιστοποίησης. Και τούτο το
σημειώνουμε, γιατί διαφαίνεται πως δεν είναι πια και πολύ μακρινό το να ξαναλειτουργήσουν τα ιαματικά της περιοχής,
που αποτελούν και το μεγάλο καημό των επαγγελματιών της περιοχής.

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, έχουμε μάθει να κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί η υπόθεση «Σάρλιτζα» μάς έχει διδάξει πως
γεννάει συνεχώς απροσδόκητα εμπόδια… Όμως καταγράφουμε τα θετικά.

Μ.ΟΡΦ

 

29 κάρτες για την Κομνηνάκη

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να μοιράσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου στους 29 έχοντες δουλεία εισόδου στον
«πεζόδρομο» Κομνηνάκη τις σχετικές τους κάρτες. Μετά από την εξέλιξη αυτήν, μένει να δούμε αν θα τελειώσουν οι
δικαιολογίες για τη (μη) λειτουργία της Κομνηνάκη ως πεζόδρομου.

Βέβαια, από την αντίστοιχη λειτουργία της Ερμού ως πεζόδρομου έχουμε καταλήξει πως οι αποφάσεις για τις
κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη έχουν… προαιρετικό χαρακτήρα και έτσι δεν ελπίζουμε σε πολλά. Ωστόσο,
καταγράφεται ως θετική η έστω και καθυστερημένη διεκπεραίωση από το Δήμο των προαποφασισθέντων μέτρων για
την Κομνηνάκη, για να ελπίζουμε τώρα που θα ανοίξει ο καιρός το… περσινό μέτρο για την πεζοδρόμηση να
(ψιλο)ισχύσει.

Μ.ΟΡΦ 
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Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;

«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Μεταμορφώθηκε η πλαζ Τσαμάκια! [VID] - EmprosNet.gr
1 comment • 2 μήνες πριν•

fuage — Ομως με 1€ εισιτηριο(οπως φημολογειται),ακουσον ακουσον ΚΑΙ
στους δημοτες Λεσβου,θα κανει ο κ.Δημαρχος …

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …
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Βιέννη - Μυτιλήνη

Με νέα δρομολόγια προς Ελλάδα, αλλά και με μια νέα υπηρεσία αγοράς εισιτηρίων «Flightpass», εμπλουτίζει το θερινό
πρόγραμμα πτήσεών της, η «Eurowings», μέλος του Ομίλου «Lufthansa».

Ειδικότερα, το φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα πτήσεων από τη Βιέννη, που θα ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου,
περιλαμβάνει τη Μυτιλήνη και την Σάμο. Επιπρόσθετα, η «Eurowings» θα συνδέει τη Βιέννη με την Καβάλα, κάθε Τρίτη
και Κυριακή.

Λίγες οι καλές ειδήσεις για τον τουρισμό της Λέσβου τη φετινή χρονιά, γι’ αυτό αξίζει να τις επισημαίνουμε.

Ν.Μ.
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