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Τους τελευταίους μήνες καθημερινά ζούμε τραγικές στιγμές στο Αιγαίο που τραυματίζουν την ψυχή των προσφύγων αλλά και των κατοίκων των
νησιών μας. Η τραγωδία του μεγάλου ναυαγίου στο Μόλυβο στις 28 Οκτωβρίου επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους μας και ξεχείλισε τον πόνο και
την απόγνωση.

Από πλευράς μας αισθανόμαστε ότι οφείλουμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους τους εθελοντές
που στο σημείο της τραγωδίας έσωσαν ζωές ξεπερνώντας τον εαυτό τους αλλά και στο Βοστάνειο
νοσοκομείο της Μυτιλήνης που κινητοποίησε όλο το δυναμικό του για να αντιμετωπίσει την
τραγωδία.

Την βραδιά της τραγωδίας με τους διερμηνείς και τα μέλη της ομάδας μας ζήσαμε δραματικές
στιγμές στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης όπου όλο το προσωπικό άνοιξε μια μεγάλη αγκαλιά για να
κρατήσει στην ζωή όσους βρίσκονταν σε κίνδυνο. Οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό της
παιδιατρικής κλινικής για μία ακόμη φορά πήραν στα χέρια τους τις ζωές των παιδιών και έδωσαν
έναν άνισο αγώνα με όλες τους τις δυνάμεις. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την αγωνία στα μάτια τους, τα
χέρια που απλώθηκαν να κρατήσουν τα παιδιά στην ζωή, τα δάκρυα και τον πόνο όταν κατέληξε ένα
μικρό κοριτσάκι.

Οι τραγωδίες αυτές είναι συνέπεια της αποτυχημένης Ευρωπαϊκής πολιτικής στο προσφυγικό και
μεταναστευτικό ζήτημα που σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια της Ελληνικής Πολιτείας οδηγούν στο
θάνατο εκατοντάδες ανθρώπους. Ενώνουμε την φωνή μας με όσους ζητούν να δημιουργηθούν

ασφαλή περάσματα για τους πρόσφυγες προς την Ευρώπη και απαιτούμε να τελειώσει εδώ αυτή η τραγωδία.

 

RSPA - Πρόγραμμα Υποστήριξης Προσφύγων Αιγαίου
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18/07/17 - 11:22
Απλήρωτες για μήνες οι καθαρίστριες των Κέντρων Υγείας Λέσβου (/articles/news-categories/ygeia/aplirotes-

gia-mines-oi-katharistries-ton-kentron-ygeias-lesvoy)

Οι καθαρίστριες που προσλήφθηκαν τον Φεβρουάριο του 2017 για να καθαρίζουν τα Κέντρα Υγείας (ΚΥ)
και τα Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) της Λέσβου, παραμένουν απλήρωτες και ανασφάλιστες για μήνες.
Πρόκειται για 16 καθαρίστριες (8 στα ΚΥ και 8 στα ΠΙ), που προσλήφθηκαν με ατομικές συμβάσεις
εργασίας...
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Προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης (/articles/news-
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Με ταχείς ρυθμούς ολοκληρώνονται οι 8 (5+3) νέες προσλήψεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού στο
Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Ήδη έχουν αναλάβει υπηρεσία οι 5 από αυτούς (αιματολόγος, ακτινοδιαγνώστης,
νεφρολόγος, 2 νευροχειρουργοί) και σύντομα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες κρίσης και για τις άλλες 3
θέσεις...
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H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ δωρίζει εξοπλισμό στη μαιευτική κλινική του Νοσοκομείου
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Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες δώρισε χθες εξοπλισμό στη Μαιευτική Κλινική του
Γενικού Νοσοκομείου της Μυτιλήνης στη Λέσβο. Ένα μηχάνημα υπερήχων και ένας ειδικός εκτυπωτής
παραδόθηκαν επίσημα στη διοικήτρια του Νοσοκομείου Άννα Ζερβού, ως δείγμα εκτίμησης για την
ακατάβλητη και...
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