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Τρί, 18/07/2017 - 15:49γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο Μετά τις διαμαρτυρίες... ανακοίνωσαν επανάληψη της συναυλίας της Ελ. Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη
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Τετάρτη, 25/11/2015 | Κοινωνία
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Ε.Μ.Ε.Ι.Σ σημαίνει Ελληνική Μονάδα Επείγουσας Ιατρικής Συκαμιάς αλλά είναι κάτι παραπάνω από 5 γράμματα σε ένα αρκτικόλεξο.

Ο Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της Παιδοχειρουργικής του Πανεπιστημιακού
Νοσοκομείου Πατρών, Ανδρέας Ηλιάδης, είναι από τους γιατρούς αυτούς που έχει προσφέρει
πολλά με το έργο του και την ανιδιοτέλεια του. Εκτός από σημαντικός επιστήμων, εκτός από ένας
γιατρός που έχει πάθος με την ιατρική, είναι πάνω από όλα ένας άνθρωπος που έχει αποδείξει κατά
καιρούς με τις πράξεις του ότι για αυτόν η ιατρική είναι πάνω από όλα ένα λειτούργημα για να
προσφέρει στους συνανθρώπους του.

Στο προσφυγικό ζήτημα και στο θέμα των ανθρώπων που στοιβάζονται σε βάρκες, διασχίζοντας το
Αιγαίο για να βρουν κατάλυμα στα ακριτικά νησιά της χώρας μας, ο Ανδρέας Ηλιάδης, ήταν από την
πρώτη στιγμή στο πλευρό τους. Και εξακολουθεί να είναι. Βρίσκεται εδώ και πάνω από ένα μήνα
στο νησί της Λέσβου, πότε με την αποστολή της ΕΙΝΑ, πότε από μόνος του, ερχόμενος για λίγο
στην Πάτρα και ύστερα επιστρέφοντας εκεί για να προσφέρει ότι μπορεί στους ανθρώπους αυτούς.

 

Μαζί, λοιπόν, με τους γιατρούς και τους εθελοντές που βρίσκονται στην Συκαμιά, σε μέρος της
Λέσβου όπου υπάρχουν δεκάδες πρόσφυγες έφτιαξαν την ελληνική μονάδα επείγουσας ιατρικής Συκαμιάς. 

Την μονάδα Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. που όπως αναφέρει και ίδιος στο facebook γεννήθηκε και είναι έτοιμη. «Ετοιμάστηκε από το μηδέν μόνο μέσα σε τρεις ημέρες
με πολλή αγάπη μεράκι και επιμονή» γράφει ο ίδιος. Διαθέτει 2 κρεβάτια ενηλίκων και 2 παίδων. «Θέλω να ευχαριστήσω ανθρώπους που δούλεψαν
ατελείωτες ώρες εθελοντικά . Μπράβο» τονίζει. 

Μπράβο σε όλους. Μπράβο στην ανθρωπιά, στην προσφορά, στην αγάπη και στην αλληλεγγύη. Μπράβο και σε σας κύριε Ανδρέα Ηλιάδη…   

(Οι φωτογραφίες είναι από το facebook, από την σελίδα του Ανδρέα Ηλιάδη).
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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: 
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