
Δικαίωση
Συνταξιούχων

Θέλετε να μάθετε πόσα χρήματα
μπορείτε να διεκδικήσετε;

Τρί, 18/07/2017 - 13:32 "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) 

Τρίτη, 17/01/2017 | Κοινωνία

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Aλληλεγγύη στον Mohamed A. - Απεργία πείνας στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

http://www.lesvosnews.net/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CH9pn2uNtWefgIs2Lbenns7AL6azgx0rrpbiCtQXAjbcBEAEg9vz8HmCtgoCAoAygAfrWu8wDyAEJqQIF0rx5ZlazPqgDAcgDwwSqBPkBT9Cv-2WCmlKlDlDq8Coz4Sg9C0nRVvSOt04fPyBg7e0a8NDFx24cvLxiBiThSq-s--DdWds09XysFi5gzr11nuwBu96GLw2mUhL3tTFZmzyAFRJFvyehmWpqXruSDYyTguNH9siyoNhPlicyuvk-9Niz6vFq_DmkdCMMMwjMGgNpNCdjF5sA0mzGkvodqozilPRx1losKfkNJuMTBD24WoddFtwIb5yZqSLpyulnqg8Ef-BUigBwyzpdxCGqoI7i6Y7Ab0Jy_niDT_FbGkK_CYJxL_TWZTUXVY0pvgAsaw4WuIX0OZH6xdoTVB5vaRHfsoyIr4Fv-ySHkAYBoAYugAfuqMQziAcBkAcCqAemvhvYBwDSCAQIABACsQkRxOgqsIQ6stgTDA&num=1&cid=CAMSeQClSFh3-TciRtMU5r9Fj0cBQg9gcFY8mCNcyi_QKUqMZDNlugTEHf5Nb0Ly6g7HTj27hrgQ-A1s-jg1yx3tEYnLdC5Cmm9gDQCg6PChUYfOeUN6LhDGHUR69FiMu1fBuz-YXBmnC_6a2VEqmS4vNZqxMFfHMDFHzTU&sig=AOD64_2lj2XQTuakehieusMzOR5kElIR7w&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://bcla.gr/dorean-ypologismos-perikopon-syntaxeon/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri/metanastes-sti-lesvo-prin-apo-19-ekatommyria-hronia-sto
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/meta-tis-diamartyries-anakoinosan-epanalipsi-tis-synaylias-tis
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C1msD2uNtWfv2JI3cbaCAhsgKxt2TtUmuoZGNuQWJz5-g_gcQASD2_PweYK2CgICgDKABy-XB3APIAQKpAgXSvHlmVrM-qAMByAPJBKoE_wFP0AzFj3UhmVKPvM5Ib6SgMpneCEhbDB3ef_tA7KprrSN8B9tKpXHBbEPhLwTntis-ZfAQkH8_PoJpo28iaggaIC9VmbfndPxL-1SYpBsonkNgEI9EzjCkqPeKB-iMkIhCSxNK7joTiZF1gXfCrtDvteOkP9yFJATkGq-RIAWoOQ7ipN5uSN8eKmTsKEujILco5aTQFQX8Gh45EwBvpuzY4PcYBkxd9t8ahuUyD8wPLWY5kjUMBTsZQtc8GYndMtqXDYfwMm5Bmqozn_wjz34ZLtlapsRD0wYw8S7GphuAvEbibW_9wDEM8LadpKx8jAQV2jbswTG0iZPJGXvRJA2QBgGgBgKAB52aviOIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCWLUBl-IUv_o2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3Cgo9-RaqQ3hqu29lwtYRwnQYLoUsNw7n3t0OU98MTLEfKj49rE_I0aYF7xWO8p-vsYl6nAIkqR9i2fyPoXI1hKxEga8K3T2L2y-pyn2Cd_tFf4eVJ6wBjDIJWfy-y-M_mNbH-3FD8ai5_XSy5d3XVGusHw8&sig=AOD64_29vwxUe-4HpqzYuyypX95_L-NRzA&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.attrattivo.gr
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CPBmm2uNtWcudJ8fCb86AjNAE2OWdtUq6_ZyHygWuAhABIPb8_B5grYKAgKAMoAGk0dHJA8gBAqkCBdK8eWZWsz6oAwHIA8kEqgT9AU_Qya1IutRe3eok4KgLBpFrm_wT0Ffzix0XuU5b2xvZWl23j1QTAMn6rxMVwtVHNa_3fiQHUmy_G3SYc7gCnkOOO8Y0PmXIxrROEbErmdRANXYLs6Ldm1eim0Iodvilwv82Fi0mfuDn83MsouHQzJU_9R24EmTgjT41e4K4y7H2W_r-TjLQD2bs2VrrrOjsvPg-WsAssmetNXLutzOpOtrR7AS2Ztk-t5ekNyA5h40FwFGnFyNt9flQQrnbpqacjKE4Ap5WReAtyIp_ZIaYk1J_z2gP_UQ5RUyIc-ORXLuUzQHoZffq1bEl6mTZhsBstpCgIGqr8vVhfsKzgy-QBgGgBgKAB8SurjaIBwGQBwKoB6a-G9gHAdIIBAgAEAKxCb0vwXIxliRi2BMC&num=1&cid=CAMSeQClSFh3DzVzk_K-E-RcrDlyHCsyhX-dRn6iuM4b5Jpq62riSmIlASTEReAjyb_uvQMTfP_uY_AxejWaBEe8B4V53Gv8T7zn6CWiIY_1dCssc8MPMsQgWRY1Vfgxds3b96uugh37S72y4yntxp2d6tyloy-Oc2BJH2U&sig=AOD64_2V4ZRb98xlUwJ6yz1tYyjHlX9o_A&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


O Mohamed A. έχει ξεκινήσει απεργία πείνας από 13/12/2016 με αίτημα την ακύρωση της απόφασης απέλασής του και τη χορήγηση πολιτικού
ασύλου, καθώς διώκεται από το στρατιωτικό καθεστώς της Αιγύπτου με κίνδυνο να εκτελεστεί για δημοσιοποίηση βίντεο με δολοφονίες αντιπάλων
του. Κατά την 32η ημέρα απεργίας κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του στο Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης λόγω της επιδείνωσης της υγείας του. Οι
γιατροί δέχονται πιέσεις από τους να του δώσουν εξιτήριο, για να συνεχιστεί η διαδικασία για την απέλαση του. Σήμερα είναι η  36η ημέρα απεργία
πείνας και η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο.

 

Πορεία Παρασκευή 20/1 στις 18:00 στα κεντρικά λύκεια (Μυτιλήνη).

Στα πλαίσια του πανελλαδικού καλέσματος

Ψήφισμα αλληλεγγύης στον Αιγύπτιο απεργό πείνας - ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στον Αιγύπτιο απεργό πείνας Μohamad Αbdelgawad. O Μ.Α.
εγκατέλειψε τη χώρα του, γιατί δεχόταν απειλές για την ζωή του από το δικτατορικό καθεστώς Σίσι,
λόγω δημοσίευσης υλικού, όπου καταγράφονταν δολοφονίες Αιγύπτιων αγωνιστών. Από τον
περασμένο Απρίλιο βρίσκεται στο κέντρο κράτησης στη Μόρια. Από τις 12/12/2016 κρατείται στην
Αστυνομική διεύθυνση Λέσβου, λόγω της απόρριψης των αιτήσεων του για άσυλο. Εκεί άρχισε ο
αποφασιστικός του αγώνας, με το έσχατο μέσο πάλης, την απεργία πείνας, διεκδικώντας το
δικαίωμα στο άσυλο και την ακύρωση της απέλασής του. Την Πέμπτη 12/01/2017 μεταφέρθηκε στο
νοσοκομείο της Μυτιλήνης, ενώ την Παρασκευή 13/01/2016 ήταν προγραμματισμένη η απέλασή

του, η οποία εντέλει δεν πραγματοποιήθηκε. 

Η υγεία του βρίσκεται σε διαρκή κίνδυνο, όπως και η ζωή του, αν απελαθεί στην Τουρκία και από εκεί εκδοθεί στην Αίγυπτο. Σε μια περίοδο που η
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κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε συνεργασία με την ΕΕ και το ΔΝΤ διεξάγει την πιο σκληρή επίθεση σε εργαζόμενους και νεολαία, γίνεται προσπάθεια να
μετατρέψουν τους μετανάστες σε εξιλαστήρια θύματα της κρίσης. 

Απαιτούμε: 

Να σταματήσει κάθε διαδικασία απέλασης του Mohamad Abdelgawad. 

Να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. 

Να παραμείνει στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης, καθ’ όλη τη διάρκεια της απεργίας πείνας.

Οι γιατροί του να αφεθούν απερίσπαστοι να ασκήσουν το έργο τους. 

Μυτιλήνη, 15 Ιανουαρίου 2016 

Ο Πρόεδρος                                                   ο Γραμματέας 

Παυλής Στρατής                                          Χρυσαφίδης Νίκος

ΚΕΕΡΦΑ ΛΕΣΒΟΥ 
Ο Αιγύπτιος  Mohamad Abdelgawad, που βρίσκεται κρατούμενος στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης , μετά την επιδείνωση της υγείας του λόγω απεργίας
πείνας, κινδυνεύει να απελαθεί στην Αίγυπτο. Εκεί κινδυνεύει η ζωή του από το δικτατορικό καθεστώς, επειδή τράβηξε και δημοσίευσε σκηνές
δολοφονίας αγωνιστών από το δικτατορικό καθεστώς Σίσι. 
Στον Mohamad Abdelgawad οι ελληνικές αρχές έχουν απορρίψει το αίτημα ασύλου που κατέθεσε, σε πρώτο και δεύτερο βαθμό και τώρα φαίνονται
έτοιμες να τον απελάσουν. Η κυβέρνηση αφού έχει διασύρει όλες τις αξίες της αριστεράς, τώρα φτύνει και στα μούτρα των αγωνιστών του
αντιδικτατορικού αγώνα που έβρισκαν καταφύγιο και πολιτικό άσυλο στις χώρες του εξωτερικού. 
Ζητούμε από όλα τα σωματεία  και τα κόμματα της αριστεράς να συμπαρασταθούν στον αγωνιστή και να στηρίξουν το αίτημά του. 
Απαιτούμε: 
-         Να σταματήσει κάθε διαδικασία απέλασης του Mohamad Abdelgawad. 
-         Να του χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. 
  
-         Να παραμείνει στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης καθ’ όλη τη διάρκεια της απεργίας πείνας. 
  
  
16-3-2017                                                                                           ΚΕΕΡΦΑ ΛΕΣΒΟΥ

Ο.Ε.Ν.Γ.Ε. Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Γ ΟΕΝΓΕ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Η ΟΕΝΓΕ καταγγέλλει την απάνθρωπη και ρατσιστική συμπεριφορά της αστυνομίας, η οποία ενεργώντας αυθαίρετα και με απαράδεκτο τρόπο, ζήτησε
εξηγήσεις από γιατρούς του νοσοκομείου της Μυτιλήνης για τη νοσηλεία μετανάστη, απεργού πείνας.   
Είναι το δεύτερο σοβαρό περιστατικό, ένα μήνα μετά τη νοσηλεία ασθενή - μετανάστη στην Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου, ο οποίος παρέμεινε
φρουρούμενος στο θάλαμο, φορώντας διαρκώς χειροπέδες στα δύο του χέρια και μόνο μετά την παρέμβαση των θεράποντων γιατρών, του
αφαιρέθηκαν προσωρινά το μεσημέρι της επομένης μέρας της εισαγωγής του, για να μπορέσει να φάει.
Η συμπεριφορά της αστυνομίας στρέφεται ενάντια σε ανθρώπους που έφυγαν από τη χώρα τους προκειμένου να γλιτώσουν από τον πόλεμο και την
έσχατη φτώχεια. Στρέφεται εναντίον ανθρώπων που παγιδεύτηκαν στην απάνθρωπη πολιτική που τους εγκλωβίζει στη χώρα μας και τις
προηγούμενες ημέρες έδωσαν αγώνα επιβίωσης μέσα στο χιονιά, με πολικές θερμοκρασίες και κάτω από άθλιες συνθήκες. 
Οι νοσοκομειακοί γιατροί με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο δηλώνουμε ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε καμία παρέμβαση στην εκτέλεση των
ιατρικών μας καθηκόντων. Δεν έχουμε καμία δέσμευση από το βάρβαρο καθεστώς που έχουν επιβάλει για τους μετανάστες διαχρονικά οι κυβερνήσεις
στο πλαίσιο της αντιμεταναστευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρνούμαστε να απαρνηθούμε το ρόλο μας να υπηρετούμε τους ασθενείς,
αρνούμαστε να στεκόμαστε εχθρικά απέναντί τους. Μοναδικό κριτήριο της εργασίας μας είναι η προστασία και η προαγωγή της υγείας του λαού, οι
ανάγκες των ασθενών μας, στη διάθεσή τους θέτουμε την επιστημονική μας γνώση.   

Προειδοποιούμε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ότι η ανοχή μας σε τέτοια απαράδεκτα περιστατικά είναι μηδενική. Καλούμαι την ηγεσία του να
σταματήσει  κάθε παρέμβαση στο έργο μας, επίσης τη διοίκηση του νοσοκομείου να διασφαλίσει τα δικαιώματα των ασθενών, όπως είναι
υποχρεωμένη. 
 

       Δημοκρατική Πανεπιστημονική Κίνηση γιατρών

Πληθαίνουν τα περιστατικά παρέμβασης –πίεσης και προσπάθειας επιρροής στο Ιατρικό Εργο από την αστυνομία. Μετά απο το περιστατικό του
δεμένου με χειροπέδες μετανάστη σήμερα αρχικά ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ζητήθηκαν από την Αστυνομία ΓΡΑΠΤΕΣ εξηγήσεις για τη νοσηλεία μετανάστη στο
Νοσοκομείο, αίτημα που έγινε και γραπτό μετά από αντιδράσεις συναδέλφων. Καταγγέλλουμε το γεγονός. Ο Γιατρός που θα έπρεπε να εξασκεί με
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και ηρεμία το λειτούργημά του βρίσκεται κάτω από ψυχολογική πίεση. Πράγμα που μπορεί αφενός μεν να οδηγήσει σε ιατρικά λάθη
αφετέρου δε εγείρει ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας. Απαιτούμε οι παρεμβάσεις να σταματήσουν ΤΩΡΑ. Ο καθένας στο προσφυγικό-
μεταναστευτικό προσφέρει απ’ το δικό του πόστο. Και η λειτουργία και επιδιώξεις της Αστυνομίας μπορεί να μη συμπίπτουν πάντα με τη σωστή και
δεοντολογική άσκηση της Ιατρικής την οποία εμείς ως διάκονοι της θα υπερασπιστούμε με νύχια και με δόντια. Οι γιατροί οι νοσηλευτές και όσοι
προσφέρουν υπηρεσίες Υγείας θα πρέπει να λειτουργούν ΕΛΕΥΘΕΡΑ με βάση την επιστήμη και τη συνείδηση τους. ΚΑΛΟΥΜΕ τους φορείς του
τόπου σε επαγρύπνηση ενάντια σε κάθε μορφή αυθαιρεσίας. ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ οποιαδήποτε παρέμβαση του κράτους στην άσκηση της Ιατρικής.

Διαβάστε επίσης:

Γράμμα του απεργού πείνας Μοχάμεντ Α. - Νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης (http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/gramma-

toy-apergoy-peinas-mohament-nosileyetai-sto-nosokomeio)

 

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/gramma-toy-apergoy-peinas-mohament-nosileyetai-sto-nosokomeio
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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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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-

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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