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Με Photothermolysis στο σπίτι.

Η μόνη κατάλληλη το καλοκαίρι για
γυναίκες & άνδρες, για όλο το σώμα &
πρόσωπο.
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Σάββατο, 02/01/2016 | Κοινωνία

Τα εκατοντάδες χιλιάδες σωσίβια των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στη Μυτιλήνη και που βρίσκονται πεταμένα σε ακτές και στις χωματερές του
νησιού μπορούν να αξιοποιηθούν, σύμφωνα με τους εθελοντές στο «χωριό του όλοι μαζί», που διαχειρίζεται τις παλιές κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ. Ήδη
χρησιμοποιούνται πλέον για την προσωρινή διαμονή ειδικών ομάδων κατηγοριών προσφύγων.

 
Με ένα πρόχειρο εργαστήριο και πολλή συλλογική δουλειά, μετατρέπουν τα υλικά των σωσιβίων αλλά και των πλαστικών βαρκών σε χρηστικά
αντικείμενα. Όπως καναπέδες, μικρά τραπεζάκια, στρώματα αλλά και πρωτότυπες τσάντες. Το αποτέλεσμα εντυπωσιακό. Τα μέχρι την επεξεργασία
τους «σκουπίδια» παίρνουν νέα μορφή και δίνουν τη δυνατότητα της απασχόλησης στους πρόσφυγες. Από τους εθελοντές ήδη εξετάζεται η
δυνατότητα  κάποιες από τις κατασκευές να διατίθενται προς πώληση, με στόχο βέβαια την οικονομική ενίσχυση των προσφύγων.
 

                
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-

Τα σωσίβια των προσφύγων στη Λέσβο γίνονται χρηστικά αντικείμενα

http://www.lesvosnews.net/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CsBh6DatsWeH1A9STtgfomIeQAuezoJVJiIvBwcsFwI23ARABIPb8_B5grYKAgKAMoAHA1tvVA8gBCakC4qkOiZYxsz6oAwHIA8MEqgT5AU_Q4n-qyfFbzeS69CzPUxEQh0ZCMdB7b-yy1R8R39swsH1uJBS2p3YaXSB-ew2pIQZ-kFlTjADwP__Lf0NKvYef5sWY-2s2R3XEYz7_iKPbvZZFLqSPWeUrDJlGu0I5g-D0LiV-DVgqgOuF1R-PXrMraiBHot6rtHHTUB-CTvUGLDPMflo_uzr74UsD-v0DvLZiVl8LMJ8qX9aMUAHcM5wqw-4EjI6_lGpYfyGjCxTGAYbUlCd_DrU9dU0GX6A-X92O9AH0rsFXExYoRN1otnb0Ikeg336C5OSslh8CbKQBvGJ35Zobm_sSlKTPx1634mlJlltt80-kIpAGAaAGLoAHqKmkKogHAZAHAqgHpr4b2AcA0ggECAAQArEJ07RRstaOa-_YEwo&num=1&cid=CAMSeQClSFh3EJTSJW7-2L8SmkJ4lUaxRvYMh7NqVLoRcRC-kpe8mvGHbKIMTq35Ov2oUwiF1lSPWRLgvg7wMkVGbIuu92REzzy10yBgKYmAGj2AFs68JQfe0yfFpOEcyoc-caQHBLwmUKL9Q-sTrjsnc1sJNFDzertwk9k&sig=AOD64_0k7Fz9OpJNylPQ36W19a8l-zdwWQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.beautyhomeclinic.com/el/apotrisoxi-laser-ipl-m/apotrixwsi-photothermolysis-hair-removal-pro-detail&mb=2&bg=!dHeld29EQKz1Mseo3nQCAAAAgFIAAAAMCgAJ2gmAN3BHud2RmQEgDX06Yu0ZBibSYfZTY9XAXhXYB6QX59Q_6O1G5JZOdr_FGPOqFG4swkCqkLRPbRWl4YaJ33xwKhLRu5X4KkrFQcnuU6gysRBfSG5_cEx5cbbWC5wdk9PFeuJdJhDAzfmlRO61ZKBAznMBOoULF7LZAxFGEWC4WRThxnpy7KIWlWM38ueXTgWMdKYycqyjfRO_E0sRcwrG1cY-rq_-0Tr4rI923U3uUDpV4_s4fPy0w6p4YvJusc1-OHjW83_iiXFGfkqbQi4NSjY3VUt3-_SDNQhOegRbIOHsul9mqwykk-2qDhG0mdDB6A6WvO-vMctslAr7QV5Tl_F86FqBn2DqOB0_Kgp5eecar7RAeOK4YjlbsuEZJlBfkMJxOAnKZfRd
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia/imerida-me-thema-kokkina-daneia-apo-epimelitirio-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/o-dimitris-mpasis-sto-ktima-oinoforos-paraskeyi-21-ioylioy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri/me-ena-sfyri-kai-mia-loypa-sto-moyseio-fysikis-istorias
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C0xOYDatsWYSzF6GXtgfGoKTAD4LLkYhK4Zv5kMcFrgIQASD2_PweYK2CgICgDMgBA6kCPoI-PTc3sz6oAwHIA8kEqgT_AU_QrkUdwhZbe-f4KtC6cPd3SRV-fKsInggpmZFX4Z--HrTG5xDy-ZeVdh2pOUkE7F6SPgJkOfpt0Vsdzjwr_HXK8a8U6kbP0Qpul34roXT9gyEE8tGLIRGAKobVw1UEEkNpUycOPfm8gPNMGju9-bhUhFcnh-4cUQJejyMApZ0MKjteihcuJdjqUZvyJlr23tXb62rTx36ifzcXKd86PsmLYqSW2ZnJsCj01zy-lwRboWdR4gJJ4rrRHymxuxs7rhvtYTcHjO3HP3wkHTb6Qj8VS2Hwfchk9mGnZ0oDlisOgsCrisz3Au4hwu58B-L1vkx5IiRsISzT1MLfGvKixpAGAaAGA4AHmLqBbIgHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJBhXbClcmjwvYEwM&num=1&cid=CAMSeQClSFh3bGfXPLYOyffMG7IMyzZgc2ygupWu9xc3G4RZTV-m61DrAcjNbikZRqyShSIgcO7s23tYFDpsm3U59fuHJU5FRywUM5u3F9LniakFYrDuBvcP9C8eDk3gY3lJNIXwv__SonaST8HaxopbQKB42DTq059Xt7c&sig=AOD64_0Bupcz9XRUPgm3lwNs1xeg33uXJQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://hermes.com.gr/products/catalog/item/1-mpares-epibatikon-%2526-fortigon-aitokiniton/9--gs3a--gs3ab--.html
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


«Κάθε τσάντα απαιτεί περίπου τρεις ώρες για να φτιαχτεί. Όλα γίνονται όπως και στις κανονικές
τσάντες, με τη διαφορά πως τα υλικά είναι από τα σωσίβια που βρίσκουμε στις παραλίες. Όλα τα
μέρη του σωσιβίου χρησιμοποιούνται. Το ύφασμα και οι ιμάντες γίνονται τσάντες. Ενώ το εσωτερικό
υλικό το χρησιμοποιούμε για στρώματα τα οποία είναι απαραίτητα αυτήν την εποχή για το κρύο»
είπε στην ΕΡΤ ο Aida Simply, πρόσφυγας από το Αφγανιστάν. Ο Aida Simply έχει διδαχθεί στην
πατρίδα του την τέχνη της ραπτικής και όπως λέει, του είναι ιδιαίτερα ευχάριστο να δουλεύει
δημιουργώντας χρήσιμα αντικείμενα. «Θα ήθελα βέβαια μια καλύτερη και μεγαλύτερη ραπτομηχανή
για να μπορώ να ράβω ακόμα πιο γρήγορα» λέει δείχνοντας μερικές από τις τσάντες που έχει
κατασκευάσει.
 
Ψυχή του εργαστηρίου είναι η σχεδιάστρια Τίνα Κοντολέοντος. Εκτός από τα πατρόν και τα σχέδια η
συμβολή της είναι σημαντική και για έναν άλλον λόγο. Το εργαστήριο λειτουργεί παράλληλα και σαν
σχολείο για πρόσφυγες που ενδιαφέρονται να μάθουν την τεχνική της κατασκευής τσαντών. Είναι
κάτι που τους κάνει να νιώθουν χρήσιμοι. Επίσης, τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν μια νέα
τέχνη που μπορεί να τους βοηθήσει επαγγελματικά.

 
«Τα οφέλη από αυτή την προσπάθεια είναι πάρα πολλά. Κάθε τσάντα είναι προϊόν ομαδικής δουλειάς. Κάποιοι μαζεύουν τα σωσίβια, άλλοι τα κόβουν και
διαχωρίζουν τα υλικά και άλλοι τα ράβουν και κάνουν τις τσάντες. Εθελοντές και πρόσφυγες δουλεύουμε όλοι μαζί και αυτό είναι σημαντικό για να καταλάβουν
πως είμαστε πραγματικά δίπλα τους και ότι τους δίνουμε την ευκαιρία να βρουν μια νέα ζωή μετά την καταστροφή της ζωής που είχαν στις χώρες τους.
Ταυτόχρονα η αξιοποίηση των υλικών που δυστυχώς επιβαρύνουν το περιβάλλον είναι ακόμα ένα όφελος της προσπάθειας αυτής. Εξετάζουμε τρόπους ώστε να
μπορούμε να πωλούμε τις τσάντες αυτές σε πολλούς που μας τις ζήτησαν για να ενισχύουμε τις δράσεις μας και να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν
ανάγκη» δήλωσε η Έφη Λατσούδη, εθελόντρια στις πρώην κατασκηνώσεις του ΠΙΚΠΑ. 
 
Στρατής Μπαλάσκας / ΑΠΕ -ΜΠΕ
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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: 

 

(/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

16/07/17 - 19:53
Η κατασκηνωτική περίοδος των Προσκόπων της Λέσβου (/articles/news-categories/koinonia/i-kataskinotiki-

periodos-ton-proskopon-tis-lesvoy)

Άλλο ένα όμορφο αλλιώτικο καλοκαίρι ζουν τα Λυκόπουλα (παιδιά ηλικίας έξη έως 11 ετών), οι Πρόσκοποι
(νέοι έφηβοι ηλικίας 12 έως 15 ετών) και οι Ανιχνευτές (μεγάλη έφηβοι ηλικίας 16 έως 18 ετών) των
Συστημάτων της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Λέσβου.

 

Η φετινή κατασκηνωτική...

(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sto-ippeios-2)

15/07/17 - 07:34
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Ίππειος (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-ippeios-2)

Γνωρίζεις, ότι για να σωθεί ένας βαριά τραυματισμένος από τροχαίο ατύχημα χρειάζονται 20,30 ή ακόμη
και 50 αιμοδότες;

Γνωρίζεις ότι για να γίνει καρδιοχειρουργική επέμβαση χρειάζονται 10 έως 12 αιμοδότες;

Επειδή όλοι είμαστε ίσοι στην ανάγκη για αίμα σε καλούμε να λάβεις μέρος στην...
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