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Τρί, 18/07/2017 - 12:00Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα Το τριήμερο πανηγύρι στου Προφήτη Ηλία στην Αγιάσο
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Παρασκευή, 04/09/2015 | Κοινωνία

Οι κακουχίες και οι άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο Κέντρο Ταυτοποίησης στη Μόρια λύγισαν μια μητέρα δύο παιδιών από τη Σομαλία η οποία
έπασχε από σοβαρή ασθένεια στους πνεύμονες. Η 45χρονη Σομαλή μεταφέρθηκε νεκρή στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης την περασμένη Δευτέρα από
το πρώην στρατόπεδο της Μόριας, όπου διέμενε μαζί με τη μητέρα της και τα δύο παιδιά της. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε χθες στο νεκροταφείο
του Αγίου Παντελεήμονα στη Μυτιλήνη.

 
 
Ο χαμός της άτυχης γυναίκας οφείλεται σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση σε παθολογικά αίτια και συγκεκριμένα σε μαζική πνευμονική εμβολή
από την οποία έπασχε και έπρεπε να λαμβάνει ιατρική αγωγή. Μάλιστα τις προηγούμενες ημέρες και μετά την άφιξή της στο νησί είχε νοσηλευτεί στο
νοσοκομείο της Μυτιλήνης. Η κατάσταση της σταθεροποιήθηκε και η ίδια ζήτησε να φύγει από το νοσοκομείο προκειμένου να βρίσκεται κοντά στα
παιδιά της και να μπορέσει να φύγουν για Πειραιά με το πρώτο διαθέσιμο πλοίο που θα έβρισκαν. Στην άτυχη γυναίκα είχε χορηγηθεί ιατρική αγωγή
και οι γιατροί της είχαν συστήσει να μην υποβάλει τον εαυτό της σε νέα ταλαιπωρία. Δυστυχώς λίγες ημέρες μετά την έξοδό της από το νοσοκομείο η
γυναίκα κατέληξε εντός των εγκαταστάσεων της Μόριας.
"Πρόκειται για μία πάθηση που απαιτεί νοσηλεία και σε καμία περίπτωση ο ασθενείς δεν πρέπει να υποστεί συνθήκες ταλαιπωρίας. Επίσης
οπωσδήποτε πρέπει να λαμβάνει την θεραπεία του ο ασθενής" δήλωσε στην ΕΡΑ Αιγαίου ο Πνευμονολόγος Δημοσθένης Ανδρεάδης. Ο ίδιος
συμπλήρωσε πως είναι αρκετά τα περιστατικά που καταφθάνουν στο νοσοκομείο και χρήζουν νοσηλείας. Πολλές όμως φορές οι πρόσφυγες
προτιμούν να φύγουν για να μην χάσουν το πλοίο ή γιατί βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους. "Είναι αναγκαίο να οργανωθεί καλύτερα ο
μηχανισμό, ώστε να παρέχεται νοσηλεία στους ανθρώπους αυτούς. Το νοσοκομείο κάνει ότι μπορεί αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό".
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
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.

...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

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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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

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

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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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