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Τετάρτη, 21/10/2015 | Κοινωνία

Το γύρο του facebook κάνει τις τελευταίες ώρες η εικόνα του βρέφους που σώθηκε - Το σχόλιο του γιατρού, που το εξέτασε... Γιατροί από την Αχαΐα,
δίνουν βοήθεια στους πρόσφυγες που φτάνουν στο νησί της Λέσβου καθημερινά και πολλές φορές τις στιγμές πόνου διαδέχονται οι τρυφερές. Μια
από τις πιο συγκλονιστικές εικόνες είναι αυτή στην οποία αποτυπώνεται το χαμόγελο ενός προσφυγόπουλου, ενός βρέφους, όταν το έχει στα χέρια
του ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου στο Ρίο, Ανδρέας Ηλιάδης, γνωστός για την
ευαισθησία του και την ευσυνειδησία του. Η φωτό αναρτήθηκε από τον ίδιο στο facebook και σχολιάζει χαρακτηριστικά: ''Από τις ομορφότερες στιγμές
της ζωής μου... το χαμόγελο ενός βρέφους στο ιατρείο των γιατρών της Aχαιας στη Συκαμια Λέσβου''.

 

H αντιπροσωπεία της Ένωσης Γιατρών Νοσοκομείων της Αχαϊας προσφέρει εθελοντικά βοήθειά στα παιδιά και τους ενήλικες που ταλαιπωρημένοι
απο το επικίνδυνο ταξιδι με τις σάπιες βάρκες στο Αιγαίο φθάνουν στο νησί. Οι στιγμές που ζουν οι 18 γιατροί είναι συγκλονιστικές. Χαρακτηριστικό
περιστατικό στο οποίο κλήθηκαν να επέμβουν οι γιατροί αυτό της γέννας ενός μωρού στην παραλία μόλις έφθασε η βάρκα με την έγκυο μητέρα του..
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ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ

Από τις ομορφότερες στιγμές της ζωής μου .....το χαμόγελο ενός βρέφους στο ιατρείο των γιατρών της Αχαιας στη
συκαμια Λέσβου. 
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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.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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