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Τρί, 18/07/2017 - 12:29Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Ομάδα εθελοντών γιατρών του Ιατρείου Κοινωνικής Αποστολής, του ΙΣΑ και της «Αποστολής» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, μετέβησαν χθες
στην Μυτιλήνη, για να συνδράμουν στην υγειονομική κάλυψη των μεταναστών, μετά από συνεννόηση του προέδρου του ΙΣΑ Γ. Πατούλη με το Μέγαρο
Μαξίμου και το Υπουργείο Υγείας. Η ιατρική ομάδα η οποία αποτελείται από τον κ. Ν. Καλλιακμάνη παθολόγο, κ. Κ. Νομικό δερματολόγο, κ. Θ.
Ριζοπουλο καικ. Ε. Χαιρετάκη  καρδιολόγους, κ. Σ. Κουτουλογένη και κ. Ε. Μελιάδου παιδίατρους και κ. Κ. Περρέα εθελόντρια, θα παραμείνει στο νησί τις
επόμενες ημέρες για να βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας Μυτιλήνης .

 
Οι εθελοντές γιατροί του Ιατρείου επισκέφθηκαν το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης, και παρέδωσαν φάρμακα και
υγειονομικό υλικό ενώ παρείχαν ιατρική φροντίδα σε ασθενείς μετανάστες.
 
Σημειώνεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες ο πρόεδρος του ΙΣΑ μαζί με εθελοντές του ιατρείου σε
συνεννόηση με τον δήμαρχο Μυτιλήνης Σ. Γαληνό είχαν επισκεφθεί τα Κέντρα Υποδοχής και
προσέφεραν ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό.
 
Ο πρόεδρος του ΙΣΑ τόνισε τα εξής:
 
«Το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής είναι πάντα δίπλα στους αναξιοπαθούντες και στο τελευταίο
άκρο της χώρας. Σήμερα θέτουμε και εμείς τις δυνάμεις μας για να συνδράμουμε την υπηρεσιακή
κυβέρνηση στην αντιμετώπιση των υγειονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι περιοχές της
Ελλάδας που δέχονται το μεγάλο μεταναστευτικό ρεύμα. Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι είναι
χρέος της πολιτείας, να δημιουργήσει άμεσα την υποδομή, για την συγκρότηση ενός

ολοκληρωμένου δικτύου, για την υγειονομική κάλυψη των μεταναστών, στα πλαίσια μιας συγκροτημένης εθνικής πολιτικής. Εμείς θα καταβάλλουμε
κάθε προσπάθεια στα πλαίσια της αλληλεγγύης προς τον συνάνθρωπο για να καλύψουμε τα κενά μέχρι η χώρα να ξεπεράσει την κρίση αυτή.»
Για το Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
 
Ο Πρόεδρος του Ι.Σ.Α. Ο Γεν. Διευθυντής της ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»
 
Γιώργος Πατούλης       Κωνσταντίνος Δήμτσας
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Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.
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