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Τρί, 18/07/2017 - 15:52γεύση 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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Μια εξαιρετική ιδέα από την βραβευμένη φωτογράφο Άννα Παντελιά. Οι ζωγραφιές των προσφυγόπουλων της Λέσβου γίνονται κάρτες και τα έσοδα
από τις πωλήσεις επιστρέφουν στα παιδιά.

Η Άννα Παντελιά αναφέρει:
 
 
 
Το όνομά μου είναι Άννα Παντελιά  και  είμαι freelancer φωτορεπόρτερ απο την Αθήνα.
 
Απο τα τέλη του 2012 καλύπτω το μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην
Αθήνα και στην Πάτρα. Ωστόσο, φέτος βιώνουμε τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση  από το Β
'Παγκόσμιο Πόλεμο.
 
Χιλιάδες οικογένειες άφησαν τα σπίτια τους για να αναζητήσουν ένα καλύτερο αύριο στην Ευρώπη.
Αυτή τη στιγμή  χιλιάδες παιδιά και οι οικογενειές τους μένουν στο δρόμο ή σε πρόχειρες σκηνές,
χωρίς καν τα βασικά.
 
Λόγω δουλειάς είχα την ευκαιρία να ταξιδέψω αρκετές φορές στη Λέσβο φέτος, όπου είδα αυτή τη

τραγική κατάσταση απο κοντά.  Αυτό που είδα ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό. Οι άνθρωποι που προέρχονται από εμπόλεμες χώρες είναι
αναγκασμένοι να μείνουν μέρες στη Λέσβο μέχρι να εγγραφούν και να είναι σε θέση να ταξιδέψουν στην Αθήνα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
αναμονής οι άνθρωποι μένουν κάτω από  δύσκολες συνθήκες. Φοράνε τα ίδια ρούχα για ημέρες και η πρόσβασή τους στις τουαλέτες και τα μπάνια
είναι πολύ περιορισμένη. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, οι πρόσφυγες χρειάζονται χειμωνιάτικα ρούχα για να τους κρατήσουν ζεστούς,
αφού κοιμόνται είτε έξω ή στα καταλύματα που έχουν στήσει οι ΜΚΟ. Φυσικά, τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα και χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα και
προσοχή.
 
Ευτυχώς, υπάρχουν μερικές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Λέσβο, προκειμένου να παράσχουν βοήθεια και υποστήριξη. Ορισμένες από αυτές τις
ΜΚΟ έχουν επικεντρωθεί στην παροχή χώρων για γυναίκες και παιδιά οπού μπορούν να παίζουν και να χαλαρώνουν. Μία από τις κύριες
δραστηριότητες των παιδιών είναι η ζωγραφική. Μέσα απο τις ζωγραφιές τα παιδιά εκφράζουν τα  συναισθηματα και τα όνειρα τους. Γι 'αυτό
αποφάσισα να φωτογραφίσω μερικές απο τις ζωγραφίες που είδα και να τις μοιραστώ μαζί σας μέσω ενός λογαριασμού στο Ίνσταγραμ
@colouringborders .
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Μιας και τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, σκέφτηκα ότι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε μερικά πράγματα που έχουν ανάγκη τα παιδιά στη Λέσβο.
Γι' αυτόν το λόγο έκανα τις ζωγραφιές τους κάρτες!
 
Πιστεύω ότι αυτές οι κάρτες έχουν μια πολύ ιδιαίτερη σημασία και αξίζει να τις έχει κανείς αλλά και να τις μοιραστεί με άλλους.
 
Το κόστος της κάθε κάρτας είναι £2.5 (3.5€). 
Δυστυχώς το gofundme.com δεν υποστηρίζει Ελληνικά accounts συνεπώς πρέπει να χρησιμοποιήσω το Αγγλικό.
 
Μετα το donation παρακαλώ στείλτε τη διεύθυνση αποστολής και ποια κάρτα θέλετε στο: pantelia.anna(at)gmail.com
  
Τα έσοδα θα διατεθούν για την αγορά αδιάβροχων παιδικών μπουφάν, παιδικές τροφές και πάμπερς.
 
Για λόγους διαφάνειας, θα μοιραστώ τις αποδείξεις σε αυτή τη σελίδα.
 
Ευχαριστώ πολυ,
Άννα
 
 αγοράστε on line εδώ  (https://www.gofundme.com/asc4zfac)

- - - - - - - - - - - - - - - -  - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
 
 
Hello to you all, 
 
My name is Anna Pantelia and I am freelancer photojournalist based in Greece.
 
I have been covering the immigration/refugee issues in Greece since late 2012; however this year we are experiencing the biggest refugee crisis since
WWII. 
Thousands of families left their homes in search of a better future in Europe. This left thousands of children and babies homeless without even the
basics. 
 
 
For my assignment I travelled to Lesvos, the Greek island which is one of the main entry points for refugees coming from the Middle East. What I saw
there was truly heartbreaking. People coming from their war-torn countries stay in Lesvos for days until they get registered and are able to travel to
Athens. During this waiting period people stay under rather poor conditions. They wear the same clothes for days and their access to toilets and
bathrooms is very limited. Due to adverse weather conditions, refugees now need winter clothes to keep them warm. Children are the most vulnerable
ones needing special care and attention.
 
There are a number of NGOs working in Lesvos in order to provide help and support. Some of these NGOs specifically focus on supplying women
and children friendly spaces for children to play and relax. One of the main activities for them there is drawing. These drawings are the visualisation of
their emotions and dreams. So I decided to photograph and share them with everyone through an Instagram account @colouringborders .
 
As Christmas is approaching, I thought we could give something good for children in need in Lesvos.
I got a printing office to print post cards of refugee children's drawings. I believe these cards have a very special meaning and it is worth having and
sharing them. 
 
So why not get one of these cards to support this cause and give something meaningful to your friends and family for Christmas. 
 
The cost of each card is £2.5 (3.5€). Please feel free to donate more. 
 
After the donation please me your address and the design you like at: pantelia.anna(at)gmail.com
 
The profit will be spent on childrens' waterproof jackets, pampers and baby food.  
 
more info  (https://www.gofundme.com/asc4zfac)
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ydrodotisis-se-4-periohes)

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

 
...

(/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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