
18/7/2017 Πολύτιμη προσφορά : «Ηuman Ρlus» από τη Γερμανία στη Μυτιλήνη | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/polytimi-prosfora-iuman-rlus-apo-ti-germania-sti-mytilini 1/3

Τρί, 18/07/2017 - 15:43"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

 (/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg) 

Τετάρτη, 18/11/2015 | Κοινωνία

Τριάντα τρεις τόνους υγειονομικό υλικό και όχι μόνο, μετέφεραν και διένειμαν χθες στο νησί μας, ο πρόεδρος της ανθρωπιστικής οργάνωσης  «Ηuman
Ρlus» Ανέστης Ιωαννίδης και ο πρώην διοικητής του Βοστανείου Παύλος Παπαδόπουλος. 
Μεγάλο μέρος του υγειονομικού υλικού παραδόθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης. Τους δύο άνδρες υποδέχθηκε ευχαριστώντας τους για τη
γενναιόδωρη προσφορά, ο διοικητής του νοσοκομείου Μυτιλήνης Βασίλης Μουζάλας. 
Ο Β. Μουζάλας, επισήμανε ότι το νοσοκομείο μας συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια περίθαλψης των μεταναστών, αφού είναι το μοναδικό
νοσηλευτικό ίδρυμα που υπάρχει στο νησί. Τόνισε δε, ότι κάθε προσφορά υγειονομικού υλικού απ' όπου κι αν προέρχεται, είναι ευπρόσδεκτη, αφού οι
ανάγκες που υπάρχουν είναι καθημερινές και ιδιαίτερα αυξημένες.

Ο πρόεδρος της «Human Plus» αναφέρθηκε εκτενώς στο έργο της οργάνωσης, που εδρεύει στη
Γερμανική πόλη Νέτεταλ και συνεργάζεται στενά τα τελευταία χρόνια με τη γνωστή εφημερίδα
«Bild». 
«Η οργάνωσή μας, δραστηριοποιείται σε όλες τις εμπόλεμες περιοχές του κόσμου, καθώς και σε
περιοχές όπου υπάρχουν αυξημένες ανθρωπιστικές ανάγκες. Είμαστε η μόνη οργάνωση που έχει
ανθρώπους στη Συρία και μάλιστα από τις αρχές του πολέμου έχουμε χάσει 5 συνεργάτες. Δίνουμε
το «παρών» και σε χώρες της Αφρικής, όπου υπάρχει σοβαρή ανθρωπιστική κρίση, εξαιτίας των
πολέμων και των ακραίων συνθηκών που επικρατούν εκεί. 
Εδώ και αρκετό καιρό λαμβάνουμε μηνύματα από φίλους και γνωστούς που δραστηριοποιούνται
στο νησί σας σχετικά με το προσφυγικό, για μεγάλη ανάγκη από υγειονομικό υλικό, τρόφιμα και είδη
βρεφικής διατροφής. 
Ήρθα σε επαφή με τον Π. Παπαδόπουλο, με τον οποίο συνεργαζόμαστε στενά, αφού είναι διοικητής
του Νοσοκομείου Γεννηματάς και πολύ συχνά στέλνουμε υλικά για την κάλυψη των ανασφάλιστων
και άπορων ασθενών. Ο Π. Παπαδόπουλος ευχαρίστως δέχθηκε να μας βοηθήσει και μας

συνόδευσε εδώ στο νησί, προκειμένου να δούμε ποια είναι η κατάσταση και τι ανάγκες υπάρχουν. 
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Στη διάρκεια της τριήμερης παραμονής μου στη Λέσβο, διαπίστωσα την κρισιμότητα της κατάστασης και τα προβλήματα που υπάρχουν. Θεωρώ ότι
γενικότερα επικρατεί ένας κακός συντονισμός, ενώ υπάρχει σοβαρή έλλειψη οργάνωσης και συνεννόησης μεταξύ των φορέων που ασχολούνται με το
προσφυγικό.

Εμείς παραδίδουμε στο νοσοκομείο 33 τόνους υγειονομικό υλικό, συνολικής αξίας 70 χιλιάδων ευρώ. Μεταξύ άλλων, παραδίδουμε και έναν
τοκογράφο, μηχάνημα απαραίτητο για την παρακολούθηση των εγκύων γυναικών, βρεφικό γάλα και τροφές, πάνες και άλλα είδη απαραίτητα για τα
παιδιά. Φυσικά το υλικό αυτό δεν προορίζεται αποκλειστικά για τους μετανάστες, αλλά και για τους ντόπιους ασθενείς του νοσοκομείου». 
Ιδιαίτερα ικανοποιημένος δήλωσε και ο πρώην διοικητής του νοσοκομείου Π. Παπαδόπουλος, ο οποίος επισήμανε ότι συνόδευσε με μεγάλη χαρά τον
πρόεδρο της «Human Plus» στη Λέσβο, προκειμένου να παραδοθεί το υλικό στο νοσοκομείο. 
«Θεωρώ ότι η κίνηση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική στην παρούσα χρονική συγκυρία, αφού ως πρώην διοικητής του Βοστανείου, αλλά και ως νυν
διοικητής ενός μεγάλου νοσηλευτικού ιδρύματος της Θεσσαλονίκης, γνωρίζω από πρώτο χέρι τα προβλήματα που υπάρχουν με την επάρκεια του
υλικού, πόσο μάλλον αυτή την περίοδο που η Μυτιλήνη και το νοσοκομείο της, δέχονται τον τεράστιο αυτό φόρτο εξαιτίας των μεταναστευτικών
ροών».

Μαρία Χατζηγεωργίου / εφημερίδα ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

    
11

Like

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
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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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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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Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-
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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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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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