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Μη κυβερνητική οργάνωση

Προσκαλέστε τους φίλους σας να δηλώσουν
ότι τους αρέσει αυτή η Σελίδα

Αρέσει σε 20.048 άτομα

19.574 άτομα ακολουθούν αυτή τη Σελίδα.

Προβολή όλωνΚοινότητα

ΜΚΟ Αγκαλιά, Καλλονή, Λεσβος, TK 81107 
81107

Συνήθως απαντάει εντός 1 ώρας
Αποστολή μηνύματος

Μη κυβερνητική οργάνωση

Προβολή όλωνΠληροφορίες

Symbiosis Les…

U.S. EMBAS…

Σελίδες που αρέσουν σε αυτή τη Σελίδα

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Ελληνικά · English (US) · Shqip · Español · 
Português (Brasil)

Οι διαφημίσεις μου

Δημοσιεύσεις

Επιλεγμένα για εσάς

Αρέσει σε 20.048 άτομα. Μου αρέσει! 19.574 άτομα ακολουθο… Αποθήκευση

Γράψτε κάτι σε αυτή τη Σελίδα...

Προβολή όλων

Φωτογραφίες

Προβολή όλων

Δημοσιεύσεις

ΜΚΟ Αγκαλιά

Έκκληση για βοήθεια από την «Αγκαλιά» Λέσβου : δράση «Εφόδια για
το Δρόμο»

Καλούμε όλες τις φίλες κι όλους τους φίλους της Aγκαλιάς να στηρίξουν
τη νέα μας δράση «Εφόδια για το Δρόμο». Όλη η κίνηση θα έχει δυο
προσανατολισμούς οι οποίοι θα υλοποιούνται σ’ όλη τη διάρκεια του
2017. Πρώτα θα αναφέρεται στη δύσκολη υπόθεση του να μεγαλώνεις
ένα παιδί σε οριακές καταστάσεις και, όπως και το «200+200» που
τρέξαμε πέρυσι, θα αφορά τόσο συμπολίτες μας όσο και πρόσφυγες.
Τόσα χρόνια ...
Συνεχίστε την ανάγνωση

7 Ιουνίου στις 5:19 μ.μ. · 

Αρέσει σε 20.048
55 μιλούν γι' αυτή τη Σε… Μου αρέσει η Σελίδα!

ΜΚΟ Αγκαλιά
Μη κυβερνητική οργάνωση

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4141

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά πρόσθεσε μια νέα
φωτογραφία.
1 Ιουλίου στις 7:30 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

77

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.
1 Ιουλίου στις 4:25 μ.μ. · 

Κατάσταση Φωτογραφία/βίντεο

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center

ΜΚΟ Αγκαλιά Aegean Αρχική σελίδα Βρείτε φίλους
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      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1010

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Σε όλους όσοι τόσα χρόνια μας στηρίζουν και μας πιστεύουν αποτελώντας τη
ψυχή της Αγκαλιάς και σε όλους, δικούς και ξένους παλεύουν ακόμα με τα
τέρατα. Παιδιά ευχαριστούμε, καλή δύναμη για αυτά που έρχονται, όμορφα
και άσχημα...

30 Ιουνίου στις 10:40 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3131 Χρονολογική σειρά

Μαρία Χριστοφίδου Συγχαρητήρια!
 · Απάντηση · 30 Ιουνίου στις 10:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Boηθάμε την επόμενη δράση της Αγκαλιάς!

26 Ιουνίου στις 2:01 μ.μ. · 

Αρέσει σε 20.048
55 μιλούν γι' αυτή τη Σελίδα Μου αρέσει η Σελίδα!

ΜΚΟ Αγκαλιά
Μη κυβερνητική οργάνωση

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

77

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
χρήστη We Need Books.

Ο Σιδίκι (Maqboul Sidiqi), ο μεταφραστής του "Το Βατραχέλι" στα φαρσί, ήδη
κάνει δράσεις με τα βιβλία εκεί που υπάρχει ανάγκη...Και έτσι ένας
πρόσφυγας που ήρθε στην Ελλάδα πριν από πολλά χρόνια, μαζί με τις
σπουδές του, την αγάπη του για τις γλώσσες και τον πολιτισμό και με μια
στάση υπέροχη μέχρι σήμερα γεμάτη ακτιβισμό και δόσιμο, γίνεται τελικά
ένα σημαντικό κομμάτι από ο,τι καλύτερο έχουμε να δείξουμε...

We Need Books μαζί με Ioanna Nissiriou και 2 ακόμη.

24 Ιουνίου στις 9:30 μ.μ. · 

Μου αρέσει η Σελίδα!
24 Ιουνίου στις 8:36 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4646

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Aπό το οπισθόφυλλο του παραμυθιού "Το Βατραχέλι"....

24 Ιουνίου στις 10:39 π.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

66

1 κοινοποίηση

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
23 Ιουνίου στις 10:28 π.μ. · 

Ενα ακόμα διεθνές βραβείο στην «Αγκαλιά» για τη
δράση στη Λέσβο, Ανθής Παζιάνου | Kathimerini
Μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση στη Λέσβο, η «Αγκαλιά», έχει επιλέξει από την
ίδρυσή της διαφορετικό δρόμο από τις υπόλοιπες, και με το να βοηθά εξίσου…

KATHIMERINI.GR

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/photos/pcb.1790339507659135/1790339454325807/?type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1790339507659135&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/photos/a.1179163382110087.1073741828.1175287122497713/1789398614419891/?type=3
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/photos/a.1179163382110087.1073741828.1175287122497713/1789398614419891/?type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1789398614419891&av=100018982389793
https://www.facebook.com/intemperanta?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/intemperanta?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/photos/a.1179163382110087.1073741828.1175287122497713/1789398614419891/?type=3&comment_id=1789403437752742&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1783203001706119
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1783203001706119&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/weneedbooks/photos/a.1625655737762878.1073741828.1623636127964839/1818394751822308/?type=3&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/weneedbooks/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/maqboul.sidiqi?fref=mentions
https://www.facebook.com/weneedbooks/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ioanna.nissiriou?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1781422075217545
https://www.facebook.com/weneedbooks/photos/a.1625655737762878.1073741828.1623636127964839/1818394751822308/?type=3
https://www.facebook.com/weneedbooks/photos/a.1625655737762878.1073741828.1623636127964839/1818394751822308/?type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1781422075217545&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/photos/a.1179163382110087.1073741828.1175287122497713/1780860988606987/?type=3
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/photos/a.1179163382110087.1073741828.1175287122497713/1780860988606987/?type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1780860988606987&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1780860988606987
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1779761148716971
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1779761148716971
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2F914986%2Farticle%2Fepikairothta%2Fellada%2Fena-akoma-die8nes-vraveio-sthn-agkalia-gia-th-drash-sth-lesvo&h=ATO-84lH8l6AymkttiTFej3Si4kcGur5-F-6EZ8jIQKKM6OdxFAgAmnzFsJ4NJ9eXltzyTvcEoRLPH9ZG1IGzZ7DaSWfYhJaZFKaRgi5YTF2Goh_8tuUgEpgltlKnwlcA-JW0cgUjwKx&enc=AZPBtgLuRo_SHAMwMuvtaWwZ5NRgRL4YoNI-N7z9oVrHiRgSdoxqmFhtDCHUdqHUUb4s5AJJ-d_gVVNK1XlSoUVtf_hUpA2xjEiEtdbIGHXQx0xPTFGofml6k2BgEQY_bG5kDBxhwFcImIxIj1XZSmXny86sanXG71U3QeuTjvYWZa8GUSQOrVfeaNG3AXi6hFdrqlCE2xAWziAuDX3DXeBM&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2F914986%2Farticle%2Fepikairothta%2Fellada%2Fena-akoma-die8nes-vraveio-sthn-agkalia-gia-th-drash-sth-lesvo&h=ATMdnpdl9mEUd9s4Kp77RHM4UvItfU6PChmwdoR5mML9zMgilUlZ76oZifd-SDMuf2l_SJHILoenq6RU3N6s2QBewSb2Kmot1fC9DR73I-fdyfmcYJrx7_mMK7nJDlQdtZwIkhUgglhTBnwRn5wo_iMupA&enc=AZPTk5HwNtKzx_nh52_97ST5NcJqTDP2ihWPgh32XbUOXI1kuz70-doxfnJzdc_gOLDtqXnPpv3WVXE_B418AdcgG6cFVjPmr81CdLIDsiF0_lfobjayYbWF5sFHCc4DmWQ6VEDRuUHX0np_sXkGF2RKchKnnsftJidIDVbqxIwktew5xkU1R5vVw6sbbp8xaNN_jiBJ4YPT7Jks8VVWMgj8&s=1
http://www.kathimerini.gr/914986/article/epikairothta/ellada/ena-akoma-die8nes-vraveio-sthn-agkalia-gia-th-drash-sth-lesvo
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1789398614419891&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1781422075217545&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1780860988606987&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1790339507659135&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1789398614419891&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1783203001706119&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1781422075217545&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1780860988606987&av=100018982389793
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/mosaiksupportcenter/


7/5/2017 ΜΚΟ Αγκαλιά - Αρχική σελίδα

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/ 3/55

ΜΚΟ Αγκαλιά
@NGO.Agkalia

Απόρρητο · Όροι · Διαφήμιση · 
· Cookies · Περισσότερα
Facebook © 2017

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4444

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι, μη ξεχνάτε την έκκληση της Αγκαλιάς για τα "Εφόδια για το Δρόμο".
Έχουμε ανάγκη από βοήθεια για τη νέα μας προσπάθεια. ΥΓ : Στις
καταθέσεις που έχουν γίνει βλέπουμε κάτι πράγματα ...στην δικαιολογία π.χ.
της ηλεκτρονικής κατάθεσης γράφει ο άλλος
"giaΜΚΟΑgkaliaKalidynamistoergosas. Δεν ξέρω πως να το θέσω αλλά κάτι
τέτοια μικρά μας δίνουν δύναμη και λέμε, πρέπει να πάμε παρακάτω.
Ευχαριστούμε παιδιά.

22 Ιουνίου στις 12:19 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1919

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Από την "Αγκαλιά" ενημερώσαμε τους υπεύθυνους, τοπικό Πάρεδρο και
Πρόεδρο του Συλλόγου στη Βρίσα πως καταθέτουμε 1000 ευρώ για το χωριό
στο λογαριασμό που έχει φτιαχτεί για αυτό το σκοπό. Δεν είναι μεγάλο
ποσόν αλλά ελπίζουμε να προστεθεί στα όσα θα μαζευτούν. Ελπίζουμε να
μη ξεχάσουμε αύριο μεθαύριο τη Βρίσα. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πως
είναι να χάνει κανείς το σπίτι του. Ευχόμαστε να γυρίσει ο κόσμος γρήγορα
στην καθημερινότητά του...

17 Ιουνίου στις 12:00 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

107107

2 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά ενημέρωσε τη φωτογραφία εξωφύλλου.

16 Ιουνίου στις 10:25 μ.μ. · 

Μου αρέσει η Σελίδα!10 Ιουνίου στις 12:18 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

77

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Aυτό το Σάββατο, στις 9 το πρωί έως τις 11, στην εκπομπή της Ευφροσύνης
Χωριατέλλη "Συναντήσεις" στην ΕΡΑ Αιγαίου, μπορείτε να γνωρίσετε την
"Αγκαλιά". Ανάμεσα σε μουσικά κομμάτια που επέλεξε η οικοδέσποινά μας,
μιλάμε για την πορεία, τις διακρίσεις, τις δυσκολίες, τις ελπίδες, τα σχεδία και
τους φόβους μας. Α, ναι, και για ένα "Βατραχέλι..." Είναι μια καλή ευκαιρία να
"γνωριστούμε", έστω και έτσι. Η εκπομπή θα μεταδίδεται και
διαδικτυακά...Καλή αντάμωση...http://webradio.ert.gr/liveradio/ert-
aigaiou.html

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς μαζί με Katerina Efstathiou Selacha και Eleni Selacha.

Aυτό το Σάββατο, στις 9 το πρωί έως τις 11, στην εκπομπή της Ευφροσύνης
Χωριατέλλη "Συναντήσεις" στην ΕΡΑ Αιγαίου, μπορείτε να γνωρίσετε την "Αγκαλιά".
Ανάμεσα ...

Δείτε περισσότερα

16 Ιουνίου στις 10:25 μ.μ. · 

15 Ιουνίου στις 10:05 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

88

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς — με Katerina Efstathiou Selacha
και με Eleni Selacha.

Aυτό το Σάββατο, στις 9 το πρωί έως τις 11, στην εκπομπή της Ευφροσύνης
Χωριατέλλη "Συναντήσεις" στην ΕΡΑ Αιγαίου, μπορείτε να γνωρίσετε την
"Αγκαλιά". Ανάμεσα σε μουσικά κομμάτια που επέλεξε η οικοδέσποινά μας,
μιλάμε για την πορεία, τις διακρίσεις, τις δυσκολίες, τις ελπίδες, τα σχεδία και
τους φόβους μας. Α, ναι, και για ένα "Βατραχέλι..." Είναι μια καλή ευκαιρία να
"γνωριστούμε", έστω και έτσι. Η εκπομπή θα μεταδίδεται και
διαδικτυακά...Καλή αντάμωση...

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς μαζί με Katerina Efstathiou Selacha και Eleni Selacha.

Aυτό το Σάββατο, στις 9 το πρωί έως τις 11, στην εκπομπή της Ευφροσύνης
Χωριατέλλη "Συναντήσεις" στην ΕΡΑ Αιγαίου, μπορείτε να γνωρίσετε την "Αγκαλιά".
Ανάμεσα ...

Δείτε περισσότερα

15 Ιουνίου στις 10:06 μ.μ. · 

15 Ιουνίου στις 10:05 μ.μ. · 

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Απόρρητο · Όροι · Διαφήμιση · 
· Cookies · Περισσότερα
Facebook © 2017

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2222 Χρονολογική σειρά

George Melachrinos Άμα θα γραψετε και κάτι για το "πσαρέλι" θα ρθω
τρέχοντας....

 · Απάντηση · 1 · 15 Ιουνίου στις 10:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
15 Ιουνίου στις 10:16 π.μ. · 

Βραβείο «επανεκκίνησης» για την «Αγκαλιά» -
EmprosNet.gr
Μετά το βραβείο «Raul Wallenberg» του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2016, η
«Αγκαλιά» από τη Λέσβο τιμάται με μια ακόμα κορυφαία διάκριση, το βραβείο «Ale...

EMPROSNET.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2020

1 κοινοποίηση

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Από την Αγκαλιά είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους συντοπίτες μας που
επλήγησαν από το σεισμό. Έχουμε στείλει μηνύματα σε ανθρώπους που
είναι επί τόπου, μιλήσαμε με την πολιτική προστασία δηλώνοντας διαθέσιμοι
και περιμένουμε και από τους φίλους μας αν σκεφτούν που μπορούμε να
βοηθήσουμε, να μας πουν. Θα είμαστε κοντά στους ανθρώπους όσο
μπορούμε ακόμα και όταν το θέμα δεν προβάλλεται πια από τα μέσα...

13 Ιουνίου στις 9:40 π.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

6464

1 κοινοποίηση

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του.

Βοηθήστε την Αγκαλιά στην επόμενή της δράση. Διαβάστε για αυτήν,
μιλήστε για αυτή!

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά ενημέρωσε τη φωτογραφία εξωφύλλου.

12 Ιουνίου στις 8:54 μ.μ. · 

Μου αρέσει η Σελίδα!10 Ιουνίου στις 12:18 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

99

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Με αυτήν την καταπλητική οργάνωση μοιραζόμαστε φέτος το βραβείο
Αlexander Langer! (το κείμενο που ακολουθεί είναι μετάφραση του σκεπτικού
της επιτροπής βράβευσης)

Ένωση Νομικών Μελετών για τη Μετανάστευση (ASGI)

Η Ένωση Νομικών Μελετών για τη Μετανάστευση (ASGI) ιδρύθηκε το 1990
με πρωτοβουλία δικηγόρων και ακαδημαϊκών, με σκοπό να κατευθύνει την
ιταλική νομοθεσία να θεσπίσει κανόνες που διέπουν την είσοδο και την
παραμονή των αλλοδαπών και των αιτούντων άσυλο, οι οποίοι να ...
Συνεχίστε την ανάγνωση

10 Ιουνίου στις 1:55 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

88 Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση

ΜΚΟ Αγκαλιά Fondazione Alexander Langer Stiftung
 · Απάντηση · 10 Ιουνίου στις 1:56 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά https://www.facebook.com/groups/68428283625/?fref=ts

 · Απάντηση · 10 Ιουνίου στις 2:02 μ.μ.

Δημόσια ομάδα
7.085 μέλη

Γίνετε μέλος της ομάδας

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici
sull'Immigrazione

Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά ενημέρωσε τη φωτογραφία
εξωφύλλου.
10 Ιουνίου στις 12:18 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

77

11 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά πρόσθεσε μια νέα φωτογραφία.
10 Ιουνίου στις 12:15 μ.μ. · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 
Στην Αγκαλιά το βραβείο Alexander Langer International Award. To σκεπτικό
της επιτροπής.

Μετά το βραβείο Raul Wallenberg του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2016 η
«Αγκαλιά» από τη Λέσβο τιμάται με μια ακόμα κορυφαία διάκριση, το
βραβείο Alexander Langer International Award 2017 του Ιδρύματος
Alexander Langer. Το βραβείο από το 1997 έχει δοθεί σε πολύ σημαντικούς
ακτιβιστές στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του περιβάλλοντος
από όλο τον κόσμο. Τα ιδρυτικά μέλη τ...
Συνεχίστε την ανάγνωση

8 Ιουνίου στις 1:42 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3131 Χρονολογική σειρά

ΜΚΟ Αγκαλιά Ευχαριστίες πολλές στην Μαρία Χριστοφίδου που ανέλαβε
αμέσως την μετάφραση του ιταλικού κειμένου! Μαρία Χριστοφίδου

 · Απάντηση · 1 · 8 Ιουνίου στις 1:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Μαρία Χριστοφίδου Χαρά μου που βοήθησα! Συγχαρητήρια για τη
βράβευση!

 · Απάντηση · 8 Ιουνίου στις 12:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

http://www.ansa.it/…/a-tutela-migranti-il-premio-langer_e65…

7 Ιουνίου στις 1:34 μ.μ. · 

A tutela migranti il premio Langer - Trentino AA/S
Il premio Alexander Langer quest'anno sarà assegnato a due associazioni che si
occupano dei migranti. Si tratta della Ong greca Angalià, fondata sull'isola di Lesbo,
e dell'Associazione per gli studi giuridici sull'Immigrazione (Asgi). © ANSA

ANSA.IT
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Πριν μέρες από την Αγκαλιά είχαμε κάνει έκκληση για μια δύσκολη
περίπτωση παιδιού που έχρηζε ιατρικής βοήθειας. Η υπόθεση φαίνεται να
πήρε τον δρόμο της μετά από οδυνηρές δυσκολίες. Η δική μας συνεισφορά
ήταν κυρίως υλική και υποστηρικτική ψυχολογικά. Θέλουμε δημόσια να
ευχαριστήσουμε την ΩΡΛ Βίκυ Τσαβδαριδου και τον παθολόγο Dimitris
Matthaiou που ξόδεψαν πολύ χρόνο και που έτρεξαν αμέσως να
προσφερθούν ανιδιοτελώς στηρίζοντας με τον δικό τους τρόπο. Κάπως έτσι
τιμά κανείς τον όρκο του. Η αγάπη που έδειξαν ας γυρίσει πίσω σε αυτούς
πολλαπλάσια.

6 Ιουνίου στις 6:46 μ.μ. · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Maria Arni Βίκυ Τσαβδαριδου μπράβο σου!! Αν κ δεν αρκεί 
 · Απάντηση · 1 · 6 Ιουνίου στις 6:51 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.

Δυο από τις τελευταίες δράσεις της Αγκαλιάς...Ευχαριστούμε που μας κάνετε
και νιώθουμε χρήσιμοι...

25 Μαΐου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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"Mη βάφεσαι έτσι, δε θα σε λυπούνται". Τη φράση αυτή την άκουσα πριν
χρόνια σε καταυλισμό προσφύγων. Ένας πολύπαθος ακτιβιστής κοιτούσε
απελπισμένος μια κοπέλα που έβαζε ρουζ στα μάγουλα και τη νουθετούσε
λίγο πριν πάει να δώσει συνέντευξη για το άσυλο. Μιλούσε με σοφία, κι ας
ακούγεται απαράδεκτος. Την εποχή εκείνη ορισμένοι "υπεύθυνοι" μετρούσαν
το αν έχεις δικαίωμα σε άσυλο με βάση το πόσο βρώμικος, ατημέλητος και
κατηφής παρουσιαζόσουν στην "επιτροπή" τους...Μήπως και σήμερα, στο
δρόμο καθημερινά το τζελ στα μαλλιά ενός εφήβου από το Αφγανιστάν, το
κινητό στα χέρια ενός Ιρανού, το κραγιόν σε μια Σύρια δεν αποτελούν για
πολλούς αποδείξεις αδιάσειστες πως "αυτοί δεν έχουν ανάγκη και μας

25 Μαΐου · 

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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κοροϊδεύουν". Είναι αυτή η διαδικασία που μετατρέπει έναν άνθρωπο σε
"πρόσφυγα". Δεν είναι μόνο τα όσα τράβηξες και έχεις να τραβήξεις, είναι και
τα όσα στερεοτυπικά απαιτούν από εσένα οι άλλοι στις χώρες υποδοχής. Ως
ξένος και αλλότριος έχεις το πολύ δικαίωμα να σέρνεσαι, να παρακαλάς και
να κλαις. Το να χαμογελάς, πόσο ακόμα να καλλωπίζεσαι είναι δείκτες του
ότι σηκώνεις κεφάλι και απαιτείς -όχι ζητιανεύεις- αξιοπρέπεια. Για τους
περισσότερους αυτό είναι αποκοτιά μεγάλη. Όσο όμως και να προσπαθούμε
φαίνεται πως κάτι μέσα στον άνθρωπο που αφήνει πίσω τα πάντα για να
ταξιδέψει αναγκαστικά προς το σκοτεινό μέλλον μπροστά, θα επιμένει. Ίσως
σύμβολο αυτής της αξιοπρέπειας, πέρα ακόμα και από τη νόρμα του
"όμορφου" κάθε εποχής, πέρα και από την φιλαρέσκεια την ίδια, να αποτελεί
αυτό το κουτάκι μάσκαρα που βρήκα χτες ψαρεύοντας σε παραλία της
Εφταλούς στη Λέσβο. Άγρια ειρωνεία πάνω της η λέξη "waterproof"... "Το
Κορίτσι της Περσίας" επιλέγει μέσα στα ελάχιστα της υπάρχοντα κατά τη
διάρκεια του τρομακτικού υδάτινου περάσματος προς τη φυγή και το
άγνωστο...μια μάσκαρα. Θα έβαζα στοίχημα πως σε όλες τις μετακινήσεις
που έχει δει αυτό νησί το οποίο γεφυρώνει την Ασία με την Ευρώπη, ακόμα
και πριν χιλιάδες αμνημόνευτα χρόνια οι άνθρωποι θα είχαν μαζί τους κάτι
παρόμοιο. Ίσως ένα κολιέ κοχύλια, λίγη χρωστική για να φτιάχνουν στο
σώμα τους τα σημάδια και το κάλλος που σημαίνουν : κουράγιο,
αξιοπρέπεια, ταυτότητα, με λίγα λόγια : ζωή.

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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46 κοινοποιήσεις

ΜΚΟ Αγκαλιά Don´t put on any makeup, they won´t feel sorry for you’. I
overheard this warning in a refugee camp some years ago. Watching the young
woman rouge her cheeks before her asylum application interview made the
experienced activist despair – he had to advi... Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 19 · 25 Μαΐου στις 10:41 π.μ.Μου αρέσει!

Marianna Poulla Όπως οι παστρικές από τη Σμύρνη...
 · Απάντηση · 10 · 25 Μαΐου στις 10:58 π.μ.Μου αρέσει!

Angela Vismaya Psarrou Και να ειναι ευγνώμωνες για ο,τι τους πετάμε 
 · Απάντηση · 1 · 25 Μαΐου στις 3:17 μ.μ.Μου αρέσει!

Alex Chiotellis Μὰ ἔτσι γιατὶ τὸ θάνατο δὲ θὰ τόνε πιστεύεις 
Ὅσο κι ἂν τὸν φοβᾶσαι 
Μὰ ἔτσι γιατί ἡ ζωὴ θὲ νὰ βαραίνει... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 1 · 26 Μαΐου στις 2:12 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά ενημέρωσε την κατάστασή του.

Καλημέρα παιδιά. Είχαμε καιρό να απαντήσουμε σε mail στο
mkoagkalia@hotmail.com. Aπό σήμερα όμως ο λογαριασμός είναι και πάλι
έτοιμος, θα τον κοιτάμε καθημερινά...Ευχαριστούμε!

22 Μαΐου · 
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"Πίσω από το κλιμακωτό παραμύθι με το μικρό βατραχάκι κρύβεται η σχέση
πολλών ανθρώπων από διάφορά μέρη του κόσμου. Αυτοί οι άνθρωποι,
όπως ο Σιδίκι και η Ναουζάτ αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες
τους διωγμένοι από τον πόλεμο και τη φτώχεια. Άλλοι, όπως η Κατερίνα, η
Αγγελική, ο Γιώργος (απόγονοι προσφύγων ή μετανάστες και οι ίδιοι)
επέλεξαν να μην σταθούν απλοί θεατές στην ανάγκη. Μαζί γράφουν και
μεταφράζουν στα ελληνικά, αραβικά, φαρσί και αγγλικά μια συγκινητική...
Δείτε περισσότερα

19 Μαΐου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3939

4 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Έλενα Πατάκη.

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=1386334138079146&set=a.143538972358675.23595.10000107719580
3&type=3&theater

Έλενα Πατάκη

Μόλις τα είδα στο γραφείο μου, μετά από μια δύσκολη μέρα, και η χαρά μου είναι
απερίγραπτη.

Ένας ολοκαίνουριος και εξαιρετικά ταλαντούχος συγγραφέας, ο Δημήτρης Μελικέρτης,
με τον Γιγαντοκυνηγό του.

Ένα παραμύθι για το βατραχέλι και τη μυτιληνιά "Αγκαλιά", του Γιώργου (Γιώργος
Τυρίκος-Εργάς) και της Κατερίνας (Katerina Efstathiou Selacha) με την Έφη (Effie
Lada) σε δίγλωσση έκδοση ελληνικά-αραβικά.

18 Μαΐου · 

18 Μαΐου · Αθήνα, Attica · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Μία νέα αστυνομική περιπέτεια από τη "μετρ" του είδους Λίνα Λυχναρά (Lina
Lychnara).

Και μία επανέκδοση ενός παραμυθιού που χαρακτηρίστηκε και "πολιτικό", της Μαρίας
(Μαρία Παπαγιάννη) και της Έφης Λαδά.

Μου θύμισαν πόσο ωραίο είναι που η καλή παρέα μεγαλώνει. Ευχαριστώ όλους τους
δημιουργούς και όλους τους συνεργάτες μου.

Πάνω στη ζαλάδα μου δεν ανέφερα ότι η Ρένια (Renia Metallinou) μας χάρισε την πιο
ωραία εικόνα για το εξώφυλλο της Λίνας Λυχναρά και ο Πέτρος (Petros Christoulias)
ζωντάνεψε έξοχα τον κόσμο του Δημήτρη Μελικέρτη 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2323 Χρονολογική σειρά

ΜΚΟ Αγκαλιά Και μέσα στα άσχημα να και κάτι όμορφο. Μια πρώτη ματιά από
το "Βατραχέλλι" μας, ένα παραμύθι για την αλληλεγγύη που γράψαμε μαζί με
την Katerina Efstathiou Selacha και που μεταφράστηκε στα φαρσί από τον
Maqboul Sidiqi, στα αραβικά από την Χαντίντ Ναου... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 3 · 18 Μαΐου στις 7:57 μ.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά ενημέρωσε την κατάστασή του.

To βραβείο Αlexander Langer International Award για το 2017 απονέμεται
στην "Αγκαλιά"...Λάβαμε τα νέα και είμαστε γεμάτοι χαρά. Είναι ένα βραβείο
το οποίο από το 1997 έχει δοθεί σε πολύ σημαντικούς ακτιβιστές και
συλλογικότητες ανά τον κόσμο από τις οποίες έχουμε εμπνευστεί και έτσι η
χαρά και η τιμή είναι διπλή. Φέτος το μοιραζόμαστε ex-aequo με την ιταλική
ομάδα ASGI, Association for Juridical Studies on Migration. Το σκεπτικό
πίσω από τη βράβευση καθώς και η επίσημη ανακοί... Δείτε περισσότερα

11 Μαΐου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

7676 Χρονολογική σειρά

Eleni Samios Πολλα μπραβο σας!!!!
 · Απάντηση · 11 Μαΐου στις 6:36 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Στερεότυπο Νο1 : " Οι Γύφτοι δε λένε ποτέ ευχαριστώ". Περιμέναμε να
μαζέψουμε 100 διαφορετικές περιπτώσεις στις οποίες βοηθήσαμε Ρομά
κάθε ηλικίας (με τη δράση με τα φρούτα που τρέχουμε, με παροχή
φαρμάκων, ιατρικών εξετάσεων, εφοδίων, πληρωμής κάποιων επειγόντων
λογαριασμών κτλ). Να λοιπόν τα δικά μας στοιχεία περί ευγνωμοσύνης : Στις
75 οι Ρομά είπαν "ευχαριστώ" με τον θερμότερο τρόπο. Ένιωθαν oι
περισσότεροι την ανάγκη μπροστά σε μια κίνηση στην οποία προφανώς δεν
έχουν συ... Δείτε περισσότερα

8 Μαΐου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

154154 Χρονολογική σειρά

14 κοινοποιήσεις

Eleni Agapiou Μοιράζομαι
 · Απάντηση · 1 · 8 Μαΐου στις 8:02 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Πρόσφυγας που πέρασε από Λέσβο και έμεινε στο νησί μερικά χρόνια είδε
εχτές από την Γερμανία όπου πλέον μένει ένα πρωτοσέλιδο μυτιληνιάς
εφημερίδας για μια ντόπια οικογένεια που ζει σε άθλιες συνθήκες. Το
απόγευμα μου έστειλε μήνυμα πως έχει 100 ευρώ να στείλει για να βοηθήσει
και πως θα μαζέψει κι άλλα από φίλους του. Να του πω, λέει αμέσως. που
να τα στείλει. Ξέρω καλά πως δε του περισσεύουν. Ο φίλος μου είναι από το
Αφγανιστάν μα αφήνω σε εσάς να τον πολιτογραφήσετε...Να δώσουμε
διαβατήριο στην ανθρωπιά και στο συναίσθημα...

4 Μαΐου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

315315 Χρονολογική σειρά

24 κοινοποιήσεις

Argiro Stamou Έχουν να μας διδάξουν πολλά αυτοί οι άνθρωποι 
σεβασμός και αγάπη μόνο στο πρόσωπό τους

 · Απάντηση · 4 Μαΐου στις 1:55 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Bili Φτωχοί βιοπαλεστες του πλανήτη δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε...
Άλλοι φροντίζουν για αυτό

 · Απάντηση · 3 · 4 Μαΐου στις 3:10 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Έχεις ένα μωρό. Που γεννήθηκε σε γονείς ημι-νομάδες. Μεγαλώνει με
ελάχιστη ιατρική φροντίδα. Με ελάχιστη θέρμη και θαλπωρή. Ξυπόλητο,
συνεχώς υποσιτισμένο, κρυώνοντας το χειμώνα και μέσα στη ζέστη το
καλοκαίρι. Κοιμάται στο ύπαιθρο, κάνει μπάνιο μια φορά το μήνα και αν. Την
ψυχολογία του ούτε να τη φανταστεί κανείς, αν δεν ζητιανέψει δεν τρώει. Το
βλέπεις στο δρόμο. Κάθε μέρα. Το κατσαδιάζουν, το διώχνουν, το χτυπούν.
Πολλά από αυτά. Δε δίνεις δεκάρα. Είτε υπάρχει είτε δεν υπ...
Δείτε περισσότερα

27 Απριλίου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

8383 Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση

Kiki Fotopoulou Θέμα για πολύ συζήτηση , όλα τα παιδιά είναι εξαρτημενα
από τους γονείς (δυστυχώς σε αυτές τις περιπτωσεις ) . Δεν ξερεις τι να κάνεις ,
βοηθώντας ίσως και να βλάπτεις. Χρειάζεται δυναμική επέμβαση από το κράτος
, οχι με επιδόματα, αλλά κυρίως με παιδία.

 · Απάντηση · 2 · 27 Απριλίου στις 6:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Tης είπαμε να πάει να αγοράσει τα φρούτα της εβδομάδας. Πήγε και
αγόρασε μόνο 5 ευρώ. Μάθαμε αργότερα το γιατί δεν πήρε παραπάνω : δεν
έχει ρεύμα στο σπίτι, δεν έχει ψυγείο. Δεν έχει ρεύμα εδώ και δυο μήνες.
Πήγαμε, είδαμε, έκανε διακανονισμό να μπει το ρεύμα, πληρώσαμε διακόσια
ευρώ για την επανασύνδεση. Διακανονισμός για να μην κοπεί. Τελευταίος
λογαριασμός : ρεύμα 47.67. ΥΚΩ 3.41. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 12.12.
Διάφορα 14.08. ΦΠΑ 2,81. ΕΡΤ 6.02. Δηλαδή αυτή η γυναίκα π...
Δείτε περισσότερα

25 Απριλίου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

135135 Χρονολογική σειρά

16 κοινοποιήσεις

Katerina Mariatou νομίζω ότι το Κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ προστατεύει
από διακοπή σύνδεσης, ενώ μειώνει σημαντικά τα ποσά υπέρ τρίτων. Το
γνωρίζω εξ ιδίας πείρας. Χρειάζεται ενημέρωση...

 · Απάντηση · 5 · 25 Απριλίου στις 10:57 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Κατερίνα έγιναν και προσπάθειες προς τα εκεί. Απλά η φτώχεια
ως σύνθετο φαινόμενο περιλαμβάνει και άλλες παθογένειες -αναλφαβητισμό,
ημι-νομαδική ζωή...είναι πολλά. Αν υπήρχαν κοινωνικοί λειτουργοι, ψυχολόγοι
για στήριξη και συμβουλευτική πολλές οικογένειες θα περνούσαν πολύ πολύ
καλύτερα...

 · Απάντηση · 13 · 25 Απριλίου στις 2:18 μ.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Θρηνούμε ανθρώπους στο νέο ναυάγιο στη Λέσβο, πολύ κοντά στον τόπο
που ζούμε, για άλλη μια φορά...

24 Απριλίου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3030

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι της Αγκαλιάς καλημέρα. Το 2017 έχει μπει δυναμικά με διάφορες
δράσεις να τρέχουν. Πέρα από την πάγια βοήθεια σε ντόπιες οικογένειες
στηρίξαμε και άλλες δύσκολες καταστάσεις σχετικά με άπορους μαθητές, σε
υποδομές στο Κέντρο Υγείας Καλλονής, σε φάρμακα και οικονομική βοήθεια
για άπορους και βέβαια σε πρόσφυγες τόσο στη Λέσβο όσο και στο
εξωτερικό. Βοηθάμε δομές στη Λέσβο όπως το Lesvos Solidarity να τρέξουν
δράσεις όπως την παροχή μαθημάτων, συσσιτίων κτλ σε πρόσφυγες και
οικογένειες προσφύγων. Τον τελευταίο καιρό επίσης θέλουμε να
παρέμβουμε σε προβλήματα των Ρομά στο νησί. Η απίστευτα άσχημη
κατάσταση υγείας ειδικά των παιδιών που βλέπουμε στο δρόμο είναι
τεράστιο θέμα που λες και είναι αόρατο. Βάλαμε μπροστά την ιδέα κάποιες
οικογένειες να μπορούν να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα σημεία και να
αγοράζουν τα φρούτα της εβδομάδας. Σύντομα θα ανακοινώσουμε την
επόμενη μεγάλη συγκροτημένη δράση μας. Όσοι μπορείτε να βοηθήσετε.
Όσοι δεν έχετε διαβάσει τον απολογισμό του 2016 κάντε το παρακαλώ για να
καταλάβετε το σκεπτικό μας. Όσο μπορούμε με το δημόσιο λόγο μας
παίρνουμε θέση, είμαστε παρούσες και παρόντες. Συνεχίζουμε άμισθα,
εντελώς εθελοντικά και από τον χρόνο που δεν μας περισσεύει να κάνουμε
αυτό που μας λέει η συνείδησή μας. Είμαστε 2-3 άνθρωποι που δεν
ανήκουμε στον σχεδιασμό και στη μισθοδοσία κανενός και δεν περιμένουμε
από κανέναν -ούτε από προγράμματα ούτε από επιχορηγήσεις κρατικές ή
ευρωπαΪκές - παρά από όσους ξέρουν τι κάνουμε τόσα χρόνια και είναι
δίπλα μας με χίλιους τρόπους. Ξέρουμε ότι μας στηρίζετε και ότι είστε
πολλοί. Να είστε καλά.

7 Απριλίου · 
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#Εδώ πεθαίνουν αθώοι# 
#Innocent People are Dying Here#

31 Ιανουαρίου · 

Ως εδώ! ΕΕ και Κυβέρνηση δολοφονούν στη Μόρια -
Παρέμβαση και διαδήλωση
Όλοι εμείς που συμμετέχουμε μέσα από τις συλλογικότητες και τα σωματεία μας σε
αυτό το συντονισμό λίγες βδομάδες πριν με κάθε μέσο είχαμε μιλήσει για την…
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#Innocent People are Dying Here#
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Ως εδώ! ΕΕ και Κυβέρνηση δολοφονούν στη Μόρια -
Παρέμβαση και διαδήλωση
Όλοι εμείς που συμμετέχουμε μέσα από τις συλλογικότητες και τα σωματεία μας σε
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http://www.emprosnet.gr/…/90754-o-apologismos-tis-agkalias-…

31 Ιανουαρίου · 

Ο απολογισμός της «Αγκαλιάς» για το 2016 |
EmprosNet.gr
Το πιο σημαντικό κομμάτι της δράσης μας για το 2016 ήταν το πρότυπο πρόγραμμα
200+200. Σκοπός του ήταν να στηριχθούν 200 ντόπιες αλλά και 200 προσφυγικές…

EMPROSNET.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4242 Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση

ΜΚΟ Αγκαλιά Ο απολογισμός μας για το 2016. Και όσο περνούν οι χρονιές
καταλαβαίνουμε το πιο τραγικό όλων : πως εφόσον μια χούφτα άνθρωποι δίχως
εξουσία και μοναδική δύναμη τον κόσμο που τους στηρίζει κάνουν τόσα
πράγματα τότε η απραγία των "υπευθύνων" μάλλον επιλογή σημαίνει.
Επιλογή....
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ΜΚΟ Αγκαλιά

«Αγκαλιά». Απολογισμός 2016.

Το πιο σημαντικό κομμάτι της δράσης μας για το 2016 ήταν το πρότυπο
πρόγραμμα 200+200. Σκοπός του ήταν να στηριχθούν 200 ντόπιες αλλά και
200 προσφυγικές οικογένειες με σημαντικά προβλήματα στο νησί της
Λέσβου. Πέρα από την όποια οικονομική ενίσχυση σκοπός μας ήταν να
φέρουμε τον κόσμο κοντά και να δώσουμε το μήνυμα κοινής αλληλεγγύης
μεταξύ ντόπιων και προσφύγων εξηγώντας πως στο σύγχρονο κόσμο η
φτώχεια και η καταδίωξη, οι διακρίσεις και η περιθ...
Συνεχίστε την ανάγνωση

30 Ιανουαρίου · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3434 Χρονολογική σειρά

1 κοινοποίηση

ΜΚΟ Αγκαλιά Παρακαλώ τους φίλους μας να διαβάσουν αυτόν τον
απολογισμό. Είναι μακροσκελής αλλά δίνει μια πολύ καλή εικόνα των
προσπαθειών και της φιλοσοφίας μας όλο το 2016. Νιώθουμε συγκίνηση για
όσα έγιναν το 2016 και σίγουρα περηφάνια. Αν δεν ήταν ο κόσμος να
σ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 4 · 30 Ιανουαρίου στις 10:43 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Josée Pagidas Συγχαρητηρια για την ακουραστη και τοσο ουσιαστικη δραση
σας

 · Απάντηση · 1 · 30 Ιανουαρίου στις 11:04 π.μ.Μου αρέσει!

Μαρια Σαββιδου Χιλια μπραβο σε ολους εσας που ειστε μεσα σ'αυτην την
Τεραστια Αγκαλια.....αλλα τοσα μπραβο γιατι κινητρο σας ειναι η Αγαπη...

 · Απάντηση · 1 · 30 Ιανουαρίου στις 11:17 π.μ.Μου αρέσει!

Ann Fitton Bravo a million times . Thank you for your multi faceted and
intelligent response to both refugees and local people in need . True φιλοξενία .
Ευχαριστούμε !
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 10 Μαρτίου στις 11:24 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Ένας άνθρωπος στη Μυτιλήνη κάνει απεργία πείνας. Απαιτεί δικαίωμα να
παραμείνει εδώ γιατί εκεί δεν έχει τίποτα για αυτόν. Απαιτεί όπως χιλιάδες
πρόσφυγες, μετανάστες, άνθρωποι, δικαιώμα στη ζωή. Μα απαιτεί πολλά,
λένε...Σε ένα κόσμο δισεκατομμυρίων απελπισμένων φτωχών, άλλων τόσων
φοβισμένων ή βολεμένων νοικοκυραίων και ελάχιστων αφεντικών ο
Μοχάμαντ απαιτεί με τη ζωή του...ζωή. Μα αυτός ο κόσμος δεν έχει φτιαχτεί
για να ακούει. Αλληλεγγύη λοιπόν στον Μοχάμαντ. Γιατί όπως και εκείνος δεν
μπορούμε να απαιτούμε από κανέναν να παραμένει δέσμιος της φτώχειας,
της μιζέριας, να πεθαίνει έναν ήσυχο θάνατο για τον οποίο κανείς δε θα
μάθει, επειδή εμάς μας φοβίζει ή δε μας βολεύει...Δεν υπάρχει ο κόσμος μας
ή η κοσμάρα μας. Έίναι ένας ο κόσμος, ενιαίος, ένα ανθρώπινο είδος, μια
πραγματικότητα που τα περιλαμβάνει όλους και όλα και εφόσον κάποιος
κάπου υποφέρει όταν εμείς λέμε "δε με αφορά" τότε κρυβόμαστε πίσω από
τα ίδια τα γεγονότα...Είμαστε προ των ευθυνών μας κάθε ώρα και στιγμή.

20 Ιανουαρίου · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

9595 Χρονολογική σειρά

22 κοινοποιήσεις

Liana Pita Αχ Κεμαλ,αυτος ο κοσμος δεν θα αλλαξει ποτε...
 · Απάντηση · 21 Ιανουαρίου στις 3:35 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά ενημέρωσε τη φωτογραφία
εξωφύλλου.
15 Νοεμβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2626 Χρονολογική σειρά

Εύη Ακρίδα ευχαριστούμε ακόμα μια φορά για την ΑΓΚΑΛΙΆ που μας ανοίξατε.
... (δράση ΈΦΥΓΑ )

 · Απάντηση · 1 · 15 Νοεμβρίου 2016 στις 10:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευσή του.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Mικρά πραγματάκια, ουσιαστικά κάθε μέρα. Γιατί ο αγώνας αυτός δεν ειναι εκατό
μέτρων αλλά Μαραθώνιος. Σημασία έχει να υπάρχει συνέπεια σε βάθος χρόνου
και όχι ξ...

Δείτε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2016 · 

12 Νοεμβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Mικρά πραγματάκια, ουσιαστικά κάθε μέρα. Γιατί ο αγώνας αυτός δεν ειναι
εκατό μέτρων αλλά Μαραθώνιος. Σημασία έχει να υπάρχει συνέπεια σε
βάθος χρόνου και όχι ξεσπάσματα. Ευχαριστούμε πολύ κόσμο που αυτή τη
στιγμή μας βοηθάει. Από Έλληνες και ξένους εθελοντές στην αποθήκη που
επιτέλους σορτάρουν ρούχα και δίνουν σε ντόπιους και πρόσφυγες, από την
ομάδα εκείνη που πλέκει κασκόλ και σκουφιά μέχρι αυτόν που στέλνει ένα
μήνυμα υποστήριξης και από το Πανεπιστήμιο που μετράει τη γνώμη μας και
την καταγράφει μέχρι τον φίλο που μας στέλνει μια φωτογραφία με τη δική
του προσπάθεια που εμπνεύστηκε από τις δράσεις μας. Και από τη φίλη
που μας έστειλε μισό κιλό καρύδια για να δώσουμε σε μια μικρή Ρομά μέχρι
εκείνον που αφιέρωσε τη μεταπτυχιακή του σε μας...Από που αλλού να
πάρει κανείς θάρρος αν όχι από αυτές τις μικρές αλλά στεντόριες πράξεις
αλληλεγγύης; Παιδιά δίχως τον κόσμο που μας στηρίζει, δίχως εσάς δεν θα
ήμασταν πουθενά. Θα κάναμε κάτι που περιορίζεται στο εγώ. Τώρα
μπορούμε να λέμε και ένα "εμείς". Με πολλούς και με λίγους θα
συνεχίζουμε....αυτό το "εμείς". Ευχαριστούμε.

12 Νοεμβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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1 κοινοποίηση

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Ήμασταν εκεί γιατί στο μίσος απαντάς με αγάπη, επιχειρήματα και σταθερή
παρρησία.

20 Οκτωβρίου 2016 · 

Όχι στο ρατσισμό, όχι στο φόβο είπε η Λέσβος - ΕΡΤ
Αιγαίου
Με πολύ μεγάλη συμμετοχή κόσμου , πραγματοποιήθηκε σήμερα το αντιρατσιστικό
αντιφασιστικό συλλαλητή

ERA-AEGEAN.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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2 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά πρόσθεσε μια νέα φωτογραφία.
13 Οκτωβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3232
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Θέλω να γνωρίσετε τον Γιώργο Ζέρβα, μια μορφή της Λέσβου. Αυτές τις
μέρες κάνουμε προσπάθεια να διατεθούν και τα τελευταία ρούχα από την
αποθήκη της Αγκαλιάς ενόψει χειμώνα. Έγιναν οι σχετικές κοινοποιήσεις
ώσπου έλαβα ένα τηλεφώνημα ανάμεσα στ' άλλα. Η φωνή στην άκρη, φωνή
ηλικιωμένου, μου έκανε εντύπωση : "Δίνουμε στη Μόρια, στα ανήλικα,
δίνουμε και σε ντόπιους, δίνουμε στο λιμάνι, θα τα πούμε από κοντά". Ήρθε
ο κυρ Γιώργος με ένα αγροτικό που είχε αγγαρέψει. Διάλεξε αυτά που ήθελε.
Σπινθηροβόλα μάτια, ενέργεια απίστευτη για τα ογδόντα του χρόνια, σήκωνε
τις κούτες δυο-δυο. Μάχιμος. Δώκαμε γνωριμιά : "Στην Πόλυ που κατεβάζατε
ρούχα στο αεροδρόμιο, μαζί τα δίναμε στους ανθρώπους που έβγαιναν από
τις βάρκες". Σε κάποια στιγμή θυμήθηκα. Είχα διαβάσει παλιότερα για το
έργο του κυρ Γιώργου. Για να μην τα πολυλογώ : δεν έχει λείψει ποτέ σε όλα
του τα χρόνια από τις επάλξεις του ανθρωπισμού. Σε κάθε κρίση, σε κάθε
πόλεμο εκεί ήταν. Έχει πλέον -έμαθα την ιστορία του από πολλούς και
διαφορετικούς ανθρώπους- κερδίσει τον θαυμασμό όλων. Και όταν λέμε
όλων, το εννοούμε. Από τις πέντε όρθιος για πάνω από έξι μήνες το απαίσιο
2015 να περιμένει τους πρόσφυγες στην ακτή. Ενεργός από παλιά στην
ενορία του να μοιράζει ρούχα, να πορεύει και να μπαλώνει καταστάσεις.
Ιστορικό μέλος και στέλεχος της αριστεράς με πολλούς αγώνες, αθόρυβα,
σταθερά. Τώρα μέσα στα hot spots και στην ακτή ένας ακούραστος
πραγματικός αλληλέγγυος. "Από το πόλεμο στα Βαλκάνια ακόμα εκεί
είμαστε. Φιλοξένησα παιδιά από τον πόλεμο, τα παιδιά μεγαλώσανε πήγαμε
Βοσνία και τα παντρέψαμε και βαφτίσαμε και τα παιδιά τους μετά και πήρανε
το όνομα το δικό μου και της γυναίκας μου". Αν φτάσουμε στην ηλικία σου,
του είπα και έχουμε κάνει τα μισά, θα είμαστε περήφανοι. "Τι λες τώρα",
απάντησε, "εσείς θα κάνετε τα διπλάσια, εσείς μπορείτε περισσότερα, πρέπει
να μπορείτε δηλαδή, ειδαλλιώς...". Γειά σου κύριε Γιώργο Ζέρβα. Τι καλά
που υπάρχεις.

13 Οκτωβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Καλή σχολική χρονιά στα παιδάκια του πολέμου που σήμερα ξαναπάνε ή
πάνε για πρώτη φορά στο σχολείο! Μόνο να πλουμίσουμε έχουμε από την
παρουσία τους! Τα δικά μας παιδιά μαθαίνοντας να ζουν αρμονικά με το
διαφορετικό και κάνοντας το διαφορετικό "δικό" αλλά και δίνοντας πράγματα
προς τον "άλλο" γίνονται αρτιότεροι άνθρωποι με πιο ανοιχτό μυαλό και
καρδιά, πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας σύγχρονης
παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας. Πόσο ακόμα όταν ο "άλλος" αυτός είναι
παιδί και παιδί τυραννισμένο και πολύπαθο. Τα παιδιά θα βρουν τον δρόμο
να ζήσουν μαζί φτάνει να τα ποτίζουμε αγάπη και γνώσεις, όχι φαρμάκι και
μίσος. Καλή σχολική χρονιά σε όλα μας τα παιδάκια, τα μόνα αθώα, τη μόνη
ελπίδα μας.

11 Οκτωβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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28 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

"Agkalia" Kalloni - Clothes for Winter - Availiability. 
Hello everyone. We have given as many clothes as we could give the past
months almost all over Greece. But in our wharehouse in Kalloni there are
still so many! As winter is coming bare in mind that we have a lot of warm
clothes! Just send me a message to arrange a day and time when you can
drop by and take all you need. Please bare in mind that clothes must be
given to people helping refugees or people helping families in Greece that
have difficulties managing, they are not just for everyone. Spread the word if
you know some place/camp in Greece that still has needs we might even
arrange a way to send clothes there. Thank you.

Δείτε τη μετάφραση

28 Σεπτεμβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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30 κοινοποιήσεις

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Αρτεμις Κλίτση 
"Αφιέρωμα στους Πρόσφυγες – Μετέωροι στο Πουθενά  
Homage to the refugees – No Man’s Land" 
Πέτρες και κομμάτια από ισοθερμική κουβέρτα, χάρτινη φιγούρα από
φωτογραφία του διαδικτύου 
Slate, pieces of emergency blanket, paper cut figure from an internet photo 
26 cm X 80 cm 
(Tα έσοδα από την πώληση του ψηφιδωτού δόθηκαν στην "Αγκαλιά".
Ευχαριστούμε πολύ!)

28 Σεπτεμβρίου 2016 · 
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1 κοινοποίηση

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Καταδικάζουμε με τον εντονότερο τρόπο την άσκηση βίας εναντίον
αλληλέγγυων, γυναικόπαιδων προσφύγων και δημοσιογράφων από
αυτόκλητους τραμπούκους στη Λέσβο. Καταδικάζουμε με τον εντονότερο
τρόπο όσους υποκινούν από δημόσιο βήμα την ρατσιστική βία και τους
θέτουμε ενώπιον των ευθυνών τους. Η Λέσβος που πέρυσι "σήκωσε" μισό
εκατομμύριο πρόσφυγες με ανθρωπιά δεν λύγισε με τους έξι χιλιάδες που
βρίσκονται τώρα στη Μόρια. Ο λαός μας περνάει δύσκολες μέρες, με την
λιτότητα και την ανέχεια να χτυπάει την καθημερινότητα. Δυστυχώς πάντοτε
σε τέτοιες περιόδους οι πλέον αδύναμοι γίνονται και οι αποδιοπομπαίοι
τράγοι. Χρειάζεται βαθιά αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε για να μην
συμβαίνει αυτό. Όσοι όμως πατούν εκεί, στην ματαίωση της ελπίδας και στον
καταρρακωμένο ψυχισμό για να υποδαυλίσουν πάθη εναντίον των πιο
αδύνατων ανθρώπων δεν μπορούν παρά να λέγονται φασίστες, δεν
μπορούν παρά να βλάψουν το κοινωνικό σύνολο. Σύνεση και ψυχραιμία. Και
επιτέλους αν μην αναθέτουμε σε άλλους τη δημοκρατία και τον ανθρωπισμό.
Δεν προασπίζουμε τίποτα αποκλειστικά με like και κοινοποιήσεις. Την
ευθύνη την έχουμε ατόφια και την εξασκούμε με τη ζωή μας και τις
καθημερινές μας επιλογές. Στην "Αγκαλιά" θα είμαστε πάντα εκεί έξω κοντά
στον ντόπιο και τον πρόσφυγα που μας έχει ανάγκη. Και ενάντια σε όποιους
θέλουν να λύνουν τα προβλήματα με το ψέμα και τον τραμπουκισμό.

19 Σεπτεμβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

230230 Χρονολογική σειρά

48 κοινοποιήσεις

ΜΚΟ Αγκαλιά Αλλοπρόσαλλα, υβριστικά σχόλια και θέσεις δεν έχουν θέση
εδώ...

 · Απάντηση · 1 · 21 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12:45 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

http://www.thepressproject.gr/details_en.php?aid=99891

13 Σεπτεμβρίου 2016 · 

Greek City of Trikala Thanks Syrian Refugees for Help -
ThePressProject
The municipality of Trikala in central Greece issued a statement on Sunday thanking
Syrian refugees staying at a nearby camp for their help in disturbing drinking water…

THEPRESSPROJECT.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

166166 Χρονολογική σειρά

33 κοινοποιήσεις

Sifis Feyissas Very good act of kindness and manner
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 8:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Κάτι Δ.Σ. "Γονέων και Κηδεμόνων" αποφασίζουν με επίσημο έγγραφο να μην
αφήσουν παιδιά προσφύγων να πάνε στο σχολείο μαζί με τα δικά τους
παιδιά. Ο,τι και να φοβούνται, ο,τι και να θέλουν να αποτρέψουν ένα είναι το
σίγουρο. Τη μεγαλύτερη ζημιά που μπορούν να κάνουν στα δικά τους παιδιά,
την κάνουν με αυτήν την άρνηση. Η φθορά είναι ήδη μέσα στο νου και στη
καρδιά τους και με αυτήν την άρνηση τη διασπείρουν και στο νου και στη
καρδιά των παιδιών τους. Η επιστήμη, όπως και τόσες...
Συνεχίστε την ανάγνωση

13 Σεπτεμβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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152 κοινοποιήσεις

Chrysa Samara Έχουμε αποτύχει σαν κοινωνία, μία κοινωνία που δήθεν
μαζεύει ρούχα και τρόφιμα για τους πρόσφυγες αλλά δεν τους θέλει δίπλα στα
παιδιά του, γιατι το δήθεν βασιλεύει!!!

 · Απάντηση · 19 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 6:19 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Theodosia Liapi Όλα τα παιδάκια έχουν δικαίωμα στην εκπαιδευση
 · Απάντηση · 3 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 11:17 π.μ.Μου αρέσει!

Vivien Zahoo Θα μου επιτρεψετε να διαφωνισω με την αμεση ενσωματωση
των προσφυγοπουλων στα δημοσια ελληνικα σχολεια οχι γιατι δε θελω να
καθησει το παιδι μου διπλα με καποιο παιδι και του χαλασει το πρεστιζζ, αλλα
γιατι το εκπαιδευτικο μας συστημα δεν ξερει πως να ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 13 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12:10 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Έφη Λίλα Αυτό υποτίθεται ότι έγινε σε πολλά σημεία μέσα στο
καλοκαίρι απο εθελοντές δασκάλους. Ομως όπως και να έχει το να τα
έχεις κλεισμένα σε μια σκηνή είναι πολύ χειρότερο απο ότι θα
αντιμετωπίσουν σε ένα σχολείο.

 · Απάντηση · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12:19 μ.μ.Μου αρέσει!

Vivien Zahoo Σε σχολειο εννοω, ισως αλλες ωρες γιατι δεν υπαρχουν
και διαθεσημα κτιρια. Οχι στις σκηνες σαφεστατα.

 · Απάντηση · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12:30 μ.μ.Μου αρέσει!

Chrysa Samara Για τα παιδιά αυτά αρχικά συστήνεται η δημιουργία
τάξεων ένταξης για κάποιο χρονικό διάστημα, ωστόσο στη συνέχεια
προκειμένου η προσπάθεια να έχει σωστά αποτελέσματα θα πρέπει να
ενσωματωθούν με τα υπόλοιπα παιδιά στις τάξεις. Έχουμε πολλούς και
άξιους δασκάλους, παρά τα στραβά και τα παράλογα του
εκπαιδιευτικού μας συστήματος, που έχουν κάνει θαύματα σε τέτοιες
τάξεις, έχουν δώσει την ψυχή τους. Αυτοί γνωρίζουν.

 · Απάντηση · 4 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 4:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Irini Dimitrakopoulou Να πω και εγω οτι η κόρη μου πάει δημοτικό
στο Βέλγιο. Εχει στην τάξη της τρία προσφυγόπουλα τα οποία δυο
ώρες την ημέρα φεύγουν απο την κανονική τάξη και κάνουν επιπλέον
γλώσσα με μια δασκάλα. Εχει να κάνει και με την κοινωνική
ενσωμάτωση των παιδιών πράγμα δύσκολο να γίνει εάν δεν γίνουν
κομμάτι της τάξης.

 · Απάντηση · 1 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 7:09 μ.μ.Μου αρέσει!

Liana Mitrakou Δηλαδη δυο ειναι οι εναλλακτικές: ή εξειδικευμένη
εκπαίδευση ή καθόλου εκπαίδευση?

 · Απάντηση · 4 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 8:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Vivien Zahoo Το 1ο θα ακολουθησει το 2ο αν ξαναδιαβασετε την
γνωμη μου και δεν ειμαι ασχετη ουτε με το προσφυγικο ουτε με τον
εθελοντισμο ουτε με τις εκπαιδευτικες διαδικασιες. Την εμπειρια 20
χρονων καταθετω σε οτι εχει σχεση με το απροστατευτο παιδι.

 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2016 στις 8:26 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Cassie Mpasmpana Αντί να το δούνε ως ευκαιρία για άνοιγμα στην ανθρωπιά
προσπαθούν να κλείσουν και αυτή την πόρτα στα παιδιά τους...........

 · Απάντηση · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 12:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Olga Bitzanaki στα λόγια όλα είναι εύκολα. όταν θα διαδοθουν αρρώστιες που
έχουμε να δούμε χρόνια λόγω των ανεμβολιαστων αυτών παιδιών. όταν θα
πηγαίνουν πίσω στη μάθηση τα ελληνοπουλα. όταν θα υπάρξουν θρησκευτικά
προβλήματα τότε θα ξανασκεφτουν οι επαναστάτες τις ιδεολογιες τους.

 · Απάντηση · 3 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 2:37 μ.μ.Μου αρέσει!

2 απαντήσεις

Elsa Tagaraki Εγώ πάλι ούτε θασυμφωνήσω, ούτε θα διαφωνήσω με όλο αυτό
που πάει να γίνει..προβληματίζομαι όμως και λέω...γιατί μόνο στις δικές μας
πλάτες;Γιατί να μας επιβαλλονται τόσες αλλαγες σε τόσο σύντομο χρονικο
διάστημα και να είμαστε υποχρεωμένοι στο όνομα τ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 5 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 3:05 μ.μ.Μου αρέσει!

Elsa Tagaraki Και πολλά αλλα προβλήματα που απασχολουν την κοινωνία
μας..που είναι τελοσπάντων αυτή η ευρώπη;ποιοι είναι τελοσπαντων ολοι αυτοι
που κάθε μέρα μας υπενθυμιζουν οτι δεν είμαστε ανθρωποι, ούτε σωστοι
χριστιανοι, ούτε σωστοι Ελληνες επειδη έχουμε αντιρρήσεις και ανησυχίες?
τελικά αυτός είναι ο χειρότερος ψυχολογικος πόλεμος που έχουμε ποτέ δεχτει
σαν λαός!!!

 · Απάντηση · 3 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 3:11 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Δεν είναι κακό να έχεις ανησυχίες και αντιρρήσεις, κακό είναι να
αρνείσαι τα αυτονόητα δικαιώματα σε συνανθρώπους. Εκεί δε χωράνε
ανησυχίες και αντιρρήσεις. Το ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα χωλαίνει και για
τα δικά μας παιδιά δε σημαίνει ότι έχουμε τ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 4 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 4:15 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Elsa Tagaraki Συμφωνω γιαυτο θα πρεπει να γινει κατι ουσιαστικο και
πολύ καλά μελετημένο..ετσι ώστε όλοι οι συνάνθρωποί μας ανεξαρτήτου
εθνικότητας ή θρησκείας να είναι αν όχι ικανοποιημένοι, τουλάχιστον
διασφαλισμένοι απο όλους τους τομείς...Ξέρουμε πολύ καλά όλοι οτι
κάθετι που γίνεται με προχειρότητα στο τέλος δυστυχώς φέρνει και
αποτελέσματα που όλοι απεύχονται..Η παιδεία και η υγεία είναι δημόσια
αγαθα και τα δικαιούμαστε όλοι..να γίνουν λοιπον σχολικοι χώροι και όχι
αντίσκοινα ή παράγκες για όλους τους συμπολίτες μας..να διοριστούν
εκπαιδευτικοί που να εργαστούν αποκλειστικά και μόνον για τις ομάδες
αυτες τωνσυνανθρώπων μας..να γίνουν σοβαρές προτάσεις .Δεν είμαι
θαυμάστρια των Ευρωπαικών χωρών όμως τόσο οι κτιριακές τους
εγκαταστάσεις, όσο και το σύστημα υγείας τους βρίσκεται φανερα σε
καλύτερη κατάσταση..τα δικά μας συστήματα μπάζουν απο
παντου..πιστεύω οτι πρέπει εμείς ως Έλληνες να φροντίσουμε
πρωτιστως για όλα αυτά..κα

 · Απάντηση · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 4:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Fotis Daponte Τα παιδια τους τα ρωτησανε αραγε....που ζουνε και μεγαλωνουν
με προσφυγες απο την Μικρα Ασια???

 · Απάντηση · 2 · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 4:09 μ.μ.Μου αρέσει!

Theodosia Liapi Τα παιδιά για να γραφτούν στο σχολείο κανουν εμβόλια όπως
κ οι πρόσφυγες οποτε μη φοβάστε οτι θα κολλήσουν τα αλλά παιδιά.με λίγη
περισσότερη δουλεια στο σπίτι τα προσφυγοπουλα μπορούν να ανταπεξέλθουν
στα ελληνικά σχολεια

 · Απάντηση · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 5:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Theodosia Liapi Το σχολείο είναι μια ευκαιρία ενσωμάτωσης σε όσα
Προσφυγοπούλα παραμείνουν Ελλάδα.Οι Αλβανοί δηλ δεν πήγαν σε ελληνικά
σχολεία?

 · Απάντηση · 13 Σεπτεμβρίου 2016 στις 6:22 μ.μ.Μου αρέσει!

Thanasis Kotzagiorgis Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΕΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΩΝ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟ.........ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ....ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ......ΚΑΙ ΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ..........ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΤΟΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΡΙΤΤΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ...thanasis

 · Απάντηση · 11 Οκτωβρίου 2016 στις 8:52 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Aς μη μιλάμε μόνο για τον παπα-Στρατή. Ας μην κάνουμε μια ανάρτηση να
περάσει η μέρα. Δεν τιμάμε έτσι τη μνήμη του. Ας τον μιμηθούμε όμως.
Αγάπη καθημερινή με πράξεις δίχως διακρίσεις φύλου, φυλής, εθνικότητας,
θρησκείας. Αγάπη δίχως αστερίσκους. Ο δρόμος είναι ανοιχτός, τιμάει τη
μνήμη του όποιος τον διασχίζει. Όποιος κάνει κάτι καθημερινά, ένα βήμα
προς αυτή την κατεύθυνση. Φωτεινό, παγκόσμιο παράδειγμα ανθρωπιάς
ένας εξαίρετος Άνθρωπος με όλη τη σημασία της λέξης.

2 Σεπτεμβρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

181181

2 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Μαζί με όσους κάνουν πολλή δουλειά και βάζουν πολύ κόπο να ριζώσει αυτή
η νέα προσπάθεια βάζουμε και εμείς το λιθαράκι μας στο Mosaik με
εθελοντικά μαθήματα ελληνικών και αγγλικών και με μικρά γεύματα έπειτα...

1 Σεπτεμβρίου 2016 · 

«MosaiK» για πρόσφυγες και ντόπιους | EmprosNet.gr
Οι προσφυγικές ροές αυξάνονται στη Λέσβο, χωρίς να είναι ευκρινές το τι μέλλει
γενέσθαι με το θέμα που έχει θέσει το νησί μας στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
Ένα είναι σίγουρο, ότι από την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής…

EMPROSNET.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

8282 Χρονολογική σειρά

15 κοινοποιήσεις

Theodore Dimakarakos

 · Απάντηση · 1 Σεπτεμβρίου 2016 στις 3:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Theodore Dimakarakos Εξαιρετική (και από ό,τι φαίνεται) και καλά
συντονισμένη προσπάθεια! Μπράβο!

 · Απάντηση · 1 Σεπτεμβρίου 2016 στις 3:32 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του παπα-
Στρατή. Η κοινωνική κουζίνα του "Αλλου Άνθρωπου" με τον Κ.
Πολυχρονόπουλο θα μαγειρέψει στη Μόρια, στη μνήμη του με έξοδα της
"Αγκαλιάς". Ο παπα-Στρατής θα παραμένει αξεπέραστος γιατί πραγματικά
αγάπησε τον άνθρωπο δίχως εξαιρέσεις πατρίδας, θρησκείας, γλώσσας και
το έκανε αυτό με πράξεις όχι με λόγια. Άφησε παγκόσμια το στίγμα του και
άνοιξε ένα μονοπάτι το οποίο πρέπει να συνεχίζουμε να διευρύνουμε. Σε
λίγες μέρες και ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα 200+200 θα κάνουμε και
εμείς έναν απολογισμό των τελευταίων μηνών με όλες τις δράσεις μας. Αυτό
θα είναι η δική μας τιμή στη μνήμη του.

29 Αυγούστου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

286286

14 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Απαντήστε...

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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2.650.980 προβολές

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε το βίντεο του χρήστη
AJ+.

Τι λέτε, τους στηρίζουμε;

AJ+

These Afghan brothers built a drone to rid the world of landmines.

Δείτε τη μετάφραση

4 Αυγούστου 2016 · 

-1:25

Μου αρέσει η Σελίδα!
3 Αυγούστου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Aυτή είναι η ιστορία του Γκαλρίμ από το Πακιστάν όση μπορεί να ειπωθεί και
όση έχει σημασία. Ο Γκαλρίμ έχει σπασμένο σώμα, χαρακωμένο σε πολλά
σημεία, μεγάλα τραύματα παντού από αυτά που δεν επουλώνονται ποτέ. Το
πνεύμα του όμως είναι οξύτατο, η δύναμη που εκπέμπει είναι μεγάλη. Έφυγε
από τη χώρα του γιατί η οικογένειά του προσπάθησε να παρέμβει σε
περίπτωση νοθείας εκλογικών αποτελεσμάτων, κάτι που αποδείχθηκε
μοιραίο : διώχθηκαν, θανατώθηκαν έπρεπε να μην υπάρχουν. Οι γονείς του
Γκαλρίμ μάζεψαν ο,τι είχαν και έστειλαν τον γιο τους να φύγει, να πάει κάπου
όπου θα είναι ασφαλής. Η αστυνομία διεφθαρμένη, οι πολιτικοί ακόμα
χειρότερα, δεν θα γλίτωνε. Ερχόμενος στην Τουρκία στάθηκε άτυχος. Τον
πλησίασαν και υποσχέθηκαν βοήθεια. Τον πήγαν μαζί με άλλους σε ένα
υπόγειο όπου του ανακοίνωσαν πως πλέον είναι όμηρος και πως θα έπρεπε
να επικοινωνήσει με τους δικούς του για λύτρα. Τον βασάνιζαν για καιρό. Ο
Γκαλρίμ έχει πυροβοληθεί, έχει κοπεί, έχει συρθεί με φορτηγό, έχει πατηθεί.
Ο πατέρας του έστειλε χρήματα και τον άφησαν μα πήρε καιρό. Δύσκολο
καιρό σαν αιώνες. Μόλις μπόρεσε να ταξιδέψει ήρθε στη χώρα μας μόλις
γλιτώνοντας τον πνιγμό. Η Ύπατη Αρμοστεία τον έχει διαβεβαιώσει πως
δικαιούται άσυλο ως θύμα διώξεων και βασανιστηρίων. Κάθετι στο νεανικό
του σώμα κραυγάζει για αυτό. Είναι πέντε μήνες τώρα σε κέντρο "υποδοχής"
και δεν του έχουν πάρει καν τη βασική συνέντευξη. Κάνει υπομονή. Βοηθάει
όπως μπορεί εθελοντές και πρόσφυγες. Ξέρει πως ως Πακιστανός για το
παρόν σύστημα "ασύλου" είναι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας άνθρωπος.
Στα πρόσφατα χτυπήματα φανατικών στην Ευρώπη έβλεπες την ανησυχία
του : " Οι εξτρεμιστές σπέρνοντας φόβο στην Ευρώπη, σπέρνοντας
καχυποψία και μίσος έχουν σχέδιο. Θέλουν να γκετοποιήσουν τους
πρόσφυγες στην Ευρώπη, να τους αποκόψουν από την κοινωνία και να
κάνουν τους Ευρωπαίους ακόμα πιο ενάντιους, να τους κάνουν ίσως να
ξεκινήσουν πολέμους καινούριους και διώξεις και νόμιμες διακρίσεις. Θέλουν
ανασφάλεια για την Ευρώπη η οποία θα χρεωθεί σε κάθε μελαμψό
άνθρωπο. Θα βρουν ανταπόκριση στο μίσος που σπέρνουν γιατί έχει πολύ
κόσμο εκεί έξω στο περιθώριο. Έτσι θα μπορούν από την αρχή να
στρατολογήσουν απογοητευμένους ανθρώπους, έτσι θα μπορούν να
στρέφουν συνέχεια την Ανατολή ενάντια στη Δύση και έτσι θα έχουν δύναμη
και λόγο ύπαρξης". Τον ρωτάω τι μπορεί να γίνει ενάντια σε αυτό το πράγμα.
Μου απαντάει κάτι που με αφήνει βαθιά μουδιασμένο : "Η Ευρώπη πρέπει
να φανεί σοφή και να δείξει περισσότερη αγάπη, περισσότερη δημοκρατία,
περισσότερη διαφάνεια. Πρέπει να φροντίσει τους πολίτες της όλους και να
πάψει τις τόσο μεγάλες διαφορές που έχει φτιάξει. Το σύστημα αυτό δεν
δουλεύει. Αν η Ευρώπη επενδύσει στο μίσος, στον πόλεμο, στις αστυνομίες
και στους στρατούς, τότε οι τρομοκράτες έχουν κερδίσει. Και φοβάμαι πως
θα κερδίσουν γιατί τέτοια σοφία δεν βλέπω να υπάρχει". Αυτά τα λέει ο
Γκαλρίμ που έχει δει τη βία πιο κοντά από οποιονδήποτε άλλον γνωρίζω.

28 Ιουλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Irini Kambouraki δυστυχώς...
 · Απάντηση · 28 Ιουλίου 2016 στις 6:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina Thanou Καντε και κατι για τους Γεζιντι τους κατατρεχουν οι αλλοι
προσφυγες στην Νεα Καβαλα.......ΑΝΘΡΩΠΟΙ ειναι και αυτοι!!!!

 · Απάντηση · 6 Αυγούστου 2016 στις 2:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Achilles M. Peklaris.

https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10209870000208953&set=a.2023998321882.125036.1301704304&typ
e=3&theater

Achilles M. Peklaris

Τούτο το προσφυγάκι εξαφανίστηκε πριν από τρεις μέρες στο Καμπ Βασιλικά, στη
Θεσσαλονίκη. 
Ο μικρός είναι από τη Συρία, είναι μόλις 15 ετών και τον ψάχνει η οικο...

Δείτε περισσότερα

28 Ιουλίου 2016 · 

Ακολουθήστε
28 Ιουλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Αναστασια Αλες Βρεθηκε
 · Απάντηση · 1 · 29 Ιουλίου 2016 στις 7:31 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι μας. Από την "Αγκαλιά" στηρίξαμε τον "Πλάτανο" από την πρώτη μέχρι
την τελευταία στιγμή. Όποιος έχει ασχοληθεί έστω και επιφανειακά με το
προσφυγικό θα ξέρει οπωσδήποτε τι έχει προσφέρει η ανεξάρτητη δομή του
Πλατάνου στη Συκαμιά Λέσβου σε χιλιάδες και χιλιάδες πρόσφυγες τον
καιρό που πέρασε. Φεύγοντας άφησαν πίσω τους έναν άριστο χώρο και

18 Ιουλίου 2016 · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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πολλή δουλειά για την οποία ωφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όποιος
φίλος και φίλη θέλει ας τους στηρίξει τώρα που γίνονται οι εκκαθαρίσεις και
υπάρχουν έξοδα να μαζευτεί όλη η δουλειά και να μην μείνουν εκκρεμότητες!
Ο Πλάτανος είναι μια από τις αλληλέγγυες δομές στη Λέσβο που απλά,
έγραψαν ιστορία...

Help Platanos Refugee Solidarity team
Support 'Help Platanos Refugee Solidarity team' by donating or sharing today!

GENEROSITY.COM

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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4 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Όλες οι ντόπιες οικογένειες για το 200+200 έχουν ήδη βοηθηθεί. Έχουμε
σταματήσει να δεχόμαστε άλλες προτάσεις αιτήσεις εδώ και αρκετό καιρό
οπότε όσοι αυτόκλητα ή εξ' ακοής έχουν πάρει την πρωτοβουλία να στείλουν
δικαιολογητικά απλά δεν μπορούν να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα που έχει
τελειώσει. Για το 200+200 μένει ένα μέρος της υλοποίησης του προσφυγικού
κομματιού, με την ολοκλήρωσή του θα κάνουμε αναλυτική παρουσίαση όλου
του προγραμματος!

15 Ιουλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Μήνυμα από την Ισπανία!

7 Ιουλίου 2016 · 

Lesbos Nobel de la Pau
Aquest vídeo és sobre Lesbos Nobel de la Pau

YOUTUBE.COM
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

http://www.emprosnet.gr/…/85036-i-agkalia-ta-epsalle-stin-ee

7 Ιουλίου 2016 · 

Η «Αγκαλιά» τα… έψαλλε στην Ε.Ε.! | EmprosNet.gr
Δεν μάσησαν τα λόγια τους στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Υπηρεσία για τα
θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Agency for
Fundamental Rights» (FRA), εκπροσωπώντας την Οργάνωση «Αγκαλιά» της…

EMPROSNET.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Για εμάς στη ΜΚΟ Αγκαλιά είναι ξεκάθαρο. Τα χρήματα από την Ε.Ε. για τη
στήριξη των προσφύγων δεν πρέπει να δοθούν σε ΜΚΟ. Πρέπει να δοθούν
στην ενίσχυση των κρατικών δομών, των πανεπιστημίων, των δήμων, των
κρατικών νοσοκομείων κτλ. Οι ΜΚΟ ποτέ δεν μπορούν να αντικαταστήσουν
το κράτος και το σώμα των πολιτών, τους θεσμούς τους ίδιους : κάθε κίνηση
προς "αντικατάσταση" αυτών των πραγμάτων δεν σημαίνει παρά περαιτέρω
αλλοτρίωση και αποδυνάμωση της δημοκρατίας. Η δικαιολογία πως "τίποτα
δεν δουλεύει σωστά" στη χώρα δε σώζει τα προσχήματα. Μπορεί η διάθεση
αυτών των χρημάτων να ακολουθηθεί από έλεγχο ως προς τη σοβαρή τους
διαχείριση. Οι ΜΚΟ πρέπει επιτέλους να είναι όντως ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ -
κάτι που δεν γίνεται όταν χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις και Ε.Ε. την
ίδια στιγμή που δεν δέχονται "ελέγχους". Η κρισιμότητα της κατάστασης
μπορεί να γίνει ευκαιρία σοβαρών αλλαγών - η ανάθεση της "κρίσης" σε
τρίτους δεν βοηθάει σε καμιά προσπάθεια εξυγίανσης. Κανείς δεν υποτιμάει
τον ρόλο των ΜΚΟ σε αυτήν την "κρίση - όμως κανείς δεν πρέπει να χαίρεται
που η κυρίαρχη τάση είναι η ανάθεση και όχι η ανασύνθεση.

7 Ιουλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Vangheli Lakiotis Συμφωνώ απόλυτα. Κράτος και ΜΚΟ είναι θεσμοί
συμπληρωματικοί (όχι υποκατάστατα).

 · Απάντηση · 5 · 7 Ιουλίου 2016 στις 7:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Andreas Dimopoulos Για την ανασύνθεση πρέπει να υπάρξει κατάλληλος
σχεδιασμός και στρατηγική. Και για τα δύο δεν υφίσταται ούτε πολιτική
βούληση, ούτε τεχνογνωσία, κατά την γνώμη μου.

 · Απάντηση · 1 · 7 Ιουλίου 2016 στις 8:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Kostas Kolovos Πολλά μπράβο για το σχόλιο αυτό. Η πολιτική της ΕΕ είναι
εντελώς παράλογη. Το κόστος για τη φιλοξενία και διαχείριση των προσφύγων
το έχει επιβαρυνθεί κυρίως το κράτος και συνεπώς οι πολίτες. Αλλά τα χρήματα
της ΕΕ αντί να ενισχύουν τους κρατικούς πρου... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 1 · 7 Ιουλίου 2016 στις 9:22 μ.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

Xenophon Kappas το κόστος δεν το έχει επιβαρυνθεί το κράτος, μέχρι
τον Μάρτιο ούτε κάν τα συσσίτια δεν πλήρωνε, ήταν διάφορες
οργανώσεις που τάιζαν το 1.000.000 που πέρασε από τη χώρα ως τότε.
Να μη μιλήσω για υποδομές, σκηνές, κοντέινερ, περίθαλψη κλπ, όλα
από οργανώ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 1 · 8 Ιουλίου 2016 στις 8:01 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Η Κατερίνα και η Ελένη ήταν αυτή η εβδομάδα στη Βιέννη μετά από
πρόσκληση της Agency for Fundamental Rights (FRA) εκπροσωπώντας την
"Αγκαλιά". Σκοπός μας ήταν να μιλήσουμε για την παρούσα κατάσταση στα
hot-spots και τη δύσκολη εξίσωση των σχέσεων μεταξύ ντόπιων και

26 Ιουνίου 2016 · 
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προσφύγων. Όπως κάθε φορά αυτά που είπαμε δεν ήταν εύκολα, ούτε για
εκείνους ούτε για εμάς. Ακούει άραγε κανείς τη φωνή μας σε μια Ευρώπη
που παραπαίει; Αν μη τι άλλο το μόνο που ελπίζουμε είναι πως μιλήσαμε και
πω...
Συνεχίστε την ανάγνωση

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

Η Κατερίνα και η Ελένη ήταν αυτή η εβδομάδα στη Βιέννη μετά από πρόσκληση της
Agency for Fundamental Rights (FRA) εκπροσωπώντας την "Αγκαλιά". Σκοπός μας
ήταν να μιλήσουμε για την παρούσα κατάσταση στα hot-spots και τη δύσκολη εξίσωση
των σχέσεων μεταξύ ντόπιων και προσφύγων. Όπως κάθε φορά αυτά που είπαμε δεν
ήταν εύκολα, ούτε για τους οικοδεσπότες ούτε για εμάς. Ακούει άραγε κανείς τη φωνή
μας σε μια Ευρώπη που παραπαίει; Αν μη τι άλλο το μόνο που ελπίζουμε είναι πως
μιλήσαμε και πως το απειροελάχιστο στίγμα μας αποτυπώθηκε. Διαβάστε παρακάτω
τις σκέψεις μας. Εδώ στην φωτογραφία με την Ηauwa Ibrahim, δικηγόρο ακαδημαϊκό
στο Χάρβαρντ, μια σπουδαία γυναίκα που έχει υπερασπιστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα
στη Νιγηρία και που έχει δώσει προσωπικές μάχες με το σύστημα της σαρία αλλά και
με άλλα "σκοτάδια" όπως αυτό της Μπόγκο Χαράμ...

I come from the island of Lesvos, Greece, and I am a descendant of refugees coming
from Asia Minor. My great-grandparents were refugees and now history is repeated
once more. Lesvos is once again one of the main European gateways for refugees
fleeing their war-torn homelands. Lesvos is an island that had and still has the fate to
cope with a huge influx of souls at a time when its economy was and still is severely
strained. Arrivals on Greek territory from Syria and Afghanistan increased by 408%
surpassing by far the 500.000 mark by October 2015. There was a day when 7.000
battered refugees, families, women and children, old and sick people landed on the
shores of the island. During 2015, according to the latest data provided by port
authorities, more than 700 unaccompanied children and adolescents reached the
island. Now, only for the first months of 2016 the number of unaccompanied children
and adolescents has surpassed 500. Last week despite the strict measures imposed
by the EU-Turkey agreement three boats arrived on the north of the island.

Amidst this dire situation, the key frontline response in Lesvos has been led by
common people, by volunteers and by self organised groups with limited resources but
enormous generosity. Among other great initiatives such as the Starfish Team in
Molyvos, the Platanos Initiative team in Sykaminea, Lesvos Solidarity and Siniparksi in
Mytilene, “Agkalia” our small, local NGO did its best to provide front line assistance to
refugees irrespective of the origin, their religion, their gender, irrespective of anything
but their need and rights as asylum seekers. For its efforts it was awarded the Raul
Wallenberg Prize for 2016 of the Council of Europe. These groups where there long
before iNGOs arrived and still remain on the island. But the island’s great strength lies
in its memory. It is an island that identifies itself as a refugee island and if not to talk
about projections of the Smyrna Catastrophe in 1922 to the present, we can talk simply
showing that fact of the solidarity shown by ordinary people to refugees. Ordinary
people getting out on the street to pass food, blankets or even a good word of support.
Not just one day or two and not just for one or two refugees. Months and months,
thousands after thousands. We have seen it in the field, we have seen it unfolding
before our eyes these terrible last years. Even when in the city of Mitilene one person
out of three was a refugee on the unimaginably crowded roads, people stood in
solidarity even against xenophobic reactions that follow every such event. One must
not ommit to refer to the efforts of the mayor of Lesvos who, in comparison with other
cases in island Greece, has tried to deal with the refugee crisis humanely.

Right now, and after the Eu-Turkey agreement, Lesvos is a hot-spot island. Moria camp
is used as registration point. One may refer to published material as to what was Moria,
as to the anguish, the unhuman conditions, the liminal existence of so many thousands
of refugees had to endure in it. We always hear the claim that stereotypically ends with
phrases that include the “not enough” clause. Not enough food, not enough sanitation,
not enough lawyers, not enough structures for minors, never has there been something
enough all this time we are on the field. The idea that the hot-spots in the Greek islands
are as good as they can get is refuted by reality and by the riots that burst every now
and then. Refugees after filling their application for asylum – an extremely difficult task
by itself- have the liberty to be on the island but cannot leave it. For some refugees
asylum procedures that take so long, with so little true and equal legal soliciting for all,
will end up into the decision of deportation, a highly dubious decision. And then the fear
of returning to Turkey, in conditions they know not of, in a country that is said but
practically was again and again proven an unsafe place for refugees to be in. Families,
unaccompanied minors, 5 thousand people live in the islands right now into what can
be briefly and agonisingly presented as a limbo : a purgatorial situation when no-one
can tell for sure what happens to them next. Recent Amnesty International research on
living conditions for refugees in the hot-spots reveals poor living conditions for a
population which is mostly consisted of families, of children and unaccompanied minors
and the dangers of returning refugees back into a country and a state of being that
threatens their very life. And now, some days ago, new legislation was passed that only
makes even more impossible an appeal to a second revision to a negative response for
asylum. Those that struck the agreement between EU and Turkey seem to do their
best to implement it. We fear that this implementation has obvious ethical, humanitarian
and important legal gaps that finally will let us all down, in all levels.

On the other hand local societies are starting to toy with the idea that many of these
people are here to stay. And this idea brings forth inspiration as well as fear and even
hatred. I mentioned that I am descendant of refugees from Asia Minor. I cannot forget
that refugees lives even back then was for more than a generation, true hell. They were
not welcomed back then, they never were. It took many decades until Greeks, for their
own reasons, not always clear and sound, made up a strong psychological bonds with
everything deriving from Asia Minor, forgetting the initial local suffering, neglect and
even demonisation of the first refugees.

Both refugees and locals nowadays are at a shock. Both communities have seen their
lives changing either from the war and the terrible obligation to leave their homes in
order to survive, either from the great surge of foreign people into their lives and loci in
a measure and in a way they have never experienced before. In states of shock and in
liminal situations as this ongoing one on the Greek islands, one must be really prudent
in order to channel the conflicting feelings, data, thoughts, needs, into something
beneficial for all. Both communities need support from the state and the EU that must
base its course of action not to political agenda but to scientific evidence, humanitarian
spirit and-in-the-field experience. Yet theory is feeble before reality. How can we speak
of supporting local societies on the islands of the Aegean Sea when austerity
measures linked with E.U’s conservative approach towards the financial crisis has
deeply disturbed the local social structure? Where will the support come from when
austerity measures one by one are imposed and one by one are plunging local
societies, and the Greek society as a whole, into a status of bewilderment? No growth
is guaranteed, unemployment is on the rise, and as if that was not enough a critical hit
on tourism -which is the main source of income for islanders- was imposed both by the
demonization of refugee arrivals by the media and by the fact that despite what was at
hand very few cared enough to cultivate counter narrations to that – to hinder the
destruction. How can we speak of supporting local societies on the islands of the
Aegean Sea when they are cut-off off from mainland Greece, when there are
innumerable inefficiencies of the health care system, when the prices and the VAT
which are rising and the salaries and pensions are plunging to the financial depths : all
these are imposed towards a society that has set a truly brilliant example helping the
refugees, sharing from the already scarce resources and supporting hundrends of
thousands. No one can deny that islands such as Lesvos have stood as beackon of
humanity and as a true representative of the civilization of Europe and of the European
spirit of global solidarity despite opposing voices –local and European-, despite the
deep crisis that this very “Europe” is being sensed to have opposed on them. The
people of the Greek islands are showing the world that not all is lost for hospitality and
solidarity. Until now, only uncertainty, only extra austerity measures, only punishing-
neoliberal financial models are imposed on them, only half-words are in for them –the
very same moment when the great majority of the religious, political and social world is
praising them for the humanitarian spirit they uphold. Asylum procedures must be swift
and just. This to the benefit of both refugees and locals in the hot-spot islands. They
must be swift because small islands cannot support great refugee populations –islands
are not prisons, refugees do not merit imprisonment- and they must be just and
humane because we must not built our common European worldview and psyche on
inhumanity, shadowy agreements, militarism, ghettoing and unethical law bending. This
leads only to Europeans that share injustice and inhumanity as common world view :
such a union of people has no reason to exist. Local societie’s efforts must be given full
credit. I honestly cary this message : islanders have the feeling that dispite their true
and courageous efforts, they are punished by the political powers of Greece and
Europe instead of being helped.

Even the last of the islanders now knows very well what he or she felt deep inside by
facing all that happened this last year, these waves of refugees and this torrent of
death : as long as we Europeans do not seriously talk about the War and what causes
it, as long as the Middle East is in ruins we can expect nothing bright. If we don’t talk
about our responsibility towards it and our responsibilities towards one another and as
long as we don’t share burdens as equals, all else is in vain. And there lies our
common fate, locals in the islands and refugees alike. We must start asking, at long
last, questions that matter. We must all cogitate on our personal and collective
responsibility towards a world of inequality, of the wealth of the few against the ill-being
of the many, of a world in environmental crisis. We must start putting such thoughts in
our daily life and action because from these factors our common future lies. If we don’t
start asking such questions, the future is an endless refugee crisis that will leave no
one unaffected. We must really look at the refugees and try to get in their shoes. How
would we feel if we were in their place? What can we really do to help them? And by
helping them, help ourselves too. Empathy is the keyword for the answer.

We all are aware that the European Union is facing a great crisis. This system is failing
the vast majority. At times of crisis we withdraw to our fundamental values in order to
gain strength and find answers. Europe will now show, perhaps more vividly and
crucially than ever, if its values are as truly worthy as its aspirations. Do we rely on
humanism, equality, scientific though, democracy or do we go back to a fragmented
continent full of nation states led by demagogues, states certain of their very own
exclusive and illusive perfection and superiority and innocence? By building walls and
fences, by creating fringe communities, by creating gehttoes in the cities and no man’s
lands on the border islands surrounded by militia, European states follow the second
path. The same thing happens when Europe is putting on the hold – with no
foreseeable true answers and solutions not only thousands of refugees on an island,
but also the island communities that feel more stranded than ever.
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Στην Άσπρη Άμμο στη Καβάλα στο στρατόπεδο προσφύγων φιλοξενούνται
250 άτομα εκ των οποίων 140 παιδιά. Στον ήλιο οι τέντες με ανύπαρκτη σκιά
και δίχως κρύο νερό. Οι Αλληλέγγυοι Πολίτες Καβάλας μια αυτόνομη δομή
απλών πολιτών που πασχίζει για τους πρόσφυγες από το καλοκαίρι έκανε
έκκληση για δυο ψύκτες νερού που κάνει ο καθένας περίπου 450 ευρώ. Ο
ένας από αυτούς καλύφθηκε από την Αγκαλιά και από το πρόγραμμα
200+200. Αχ ρε παιδιά, μιλάμε για κρατικές δομές και εδώ καλά καλά δεν
έχουμε εξασφαλίσει σκιά και κρύο νερό εν μέσω καύσωνα. Νερό κρύο για
140 παιδιά. Τα αυτονόητα....

25 Ιουνίου 2016 · 
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6060 Χρονολογική σειρά

19 κοινοποιήσεις

Elpida Ge Μπορείτε να δώσετε κάποια στοιχεία επικοινωνίας για όποιον μπορεί
να βοηθήσει παρακαλώ

 · Απάντηση · 1 · 25 Ιουνίου 2016 στις 7:17 μ.μ.Μου αρέσει!

Peter John Pasquill The meaning of the translation is not clear. Do you need
450 euros for a water cooler? What other financial support do you need?
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 3 Ιουλίου 2016 στις 12:18 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Peter for the time being we are ok. When a new
fundraising campaing will be on again you will see it. This one was an
urgent thing that was settled very easily. Many thanks!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 3 Ιουλίου 2016 στις 8:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Προβολή περισσότερων απαντήσεων

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Μπράβο!

22 Ιουνίου 2016 · 

Γράφτηκαν τα πρώτα προσφυγόπουλα στα δημόσια
σχολεία
Τα πρώτα προσφυγόπουλα γράφτηκαν στα δημόσια δημοτικά και νηπιαγωγεία της
χώρας μας. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών ΠΕ «Ο…

TVXS.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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McRina Delli Μ Π Ρ Α Β Ο.
 · Απάντηση · 22 Ιουνίου 2016 στις 11:22 π.μ.Μου αρέσει!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ To αυτονόητο..Τα σχολεία μας ανοιχτές αγκαλιές
αλληλεγγύης για τα παιδιά των αποκλεισμένων ομάδων, όλων των φτωχών του
τόπου μας ντόπιων, προσφύγων και μεταναστών!Ολων των παιδιών..

 · Απάντηση · 12 · 22 Ιουνίου 2016 στις 11:25 π.μ.Μου αρέσει!

Miranda Karatza Ναι...και άργησαν να μάθουν τη γλώσσα μας!!
 · Απάντηση · 22 Ιουνίου 2016 στις 11:50 π.μ.Μου αρέσει!

Raxhl Monasthropoulou Αληθεια τι μου λετε μπραβο ετσι κανανε καο για μας
οταν παμε εξω

 · Απάντηση · 1 · 22 Ιουνίου 2016 στις 11:56 π.μ.Μου αρέσει!

Ant Kalt μήπως θα έπρεπε να υπάρχουν τμήματα ειδικά που θα ενταχθούν τα
παιδάκια αυτά; πώς θα παρακολουθήσουν μαθήματα σε μια άγνωστη γλώσσα;
ναι τα παιδιά αυτά δε θα πρέπει να μπουν σε κανένα γκέτο αλλά θα πρέπει να
ενταχθούν ομαλά και όχι να βρεθούν το Σεπτέμβριο σε ένα άγνωστο
περιβάλλον με συμμαθητές και δασκάλους που δεν μπορούν να τα
καταλάβουν...

 · Απάντηση · 3 · 22 Ιουνίου 2016 στις 12:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Giota Nikodimopoulou Τα παιδιά μαθαίνουν γρήγορα είναι σφουγγαρακια !!!
 · Απάντηση · 2 · 22 Ιουνίου 2016 στις 1:23 μ.μ.Μου αρέσει!

Xara Kontou Μπράβο 
 · Απάντηση · 22 Ιουνίου 2016 στις 5:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras Μονο να μην έλεγε "στρατόπεδα συγκέντρωσης"'....
 · Απάντηση · 23 Ιουνίου 2016 στις 3:24 π.μ.Μου αρέσει!

Evi Zachariadou Παιδιά -πρόσφυγες γράφονται στα σχολεία εδώ και χρόνια
 · Απάντηση · 23 Ιουνίου 2016 στις 5:18 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Ο Άλλος Άνθρωπος Κωνσταντινος Πολυχρονοπουλος ήταν σήμερα Καλλονή
και μαγείρεψε. Οι μερίδες δόθηκαν εδώ αλλά και μεταφέρθηκαν στη
Μυτιλήνη για να δοθούν σε πρόσφυγες. Θα μείνει στο νησί μερικές μέρες με
μαγειρέματα σε Πλατεία Σαπφούς και Μόρια. Όλα τα έξοδα του ταξιδιού και
των φαγητών σε αυτό το ταξίδι της Κοινωνικής Κουζίνας είναι μέρος από την
υλοποίηση του προγράμματος 200+200 της Αγκαλιάς. Για να το πω αλλιώς :
όσοι στηρίξατε το πρόγραμμα σήμερα βάζετε φαγητό στο πιάτο οικογενειών
που δυσκολεύονται και στα χέρια προσφύγων που το έχουν ανάγκη.Το
φαγητό αλλά περισσότερο το ότι κάποιος είναι εκεί.

21 Ιουνίου 2016 · 
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Ο "Άλλος Άνθρωπος" Κωνσταντινος Πολυχρονοπουλος ήταν σήμερα
Καλλονή και μαγείρεψε. Οι μερίδες δόθηκαν εδώ αλλά και μεταφέρθηκαν στη
Μυτιλήνη για να δοθούν σε πρόσφυγες. Θα μείνει εδώ μερικές μέρες με
μαγειρέματα σε Πλατεία Σαπφούς και Μόρια. Όλα τα έξοδα του ταξιδιού και
των φαγητών σε αυτό το ταξίδι της Κοινωνικής Κουζίνας είναι μέρος από την
υλοποίηση του προγράμματος 200+200 της Αγκαλιάς. Για να το πω αλλιώς :
όσοι στηρίξατε το πρόγραμμα σήμερα βάζετε φαγητό στο πιάτο οικογενειών
που δυσκολεύονται και στα χέρια προσφύγων που το έχουν ανάγκη. Νομίζω
αυτό κάτι λέει.

21 Ιουνίου 2016 · 
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Υλοποίηση του 200+200...

Παιδιά, καλημέρα. Ένα μεγάλο πρώτο μέρος του προγράμματος 200+200
της Αγκαλιάς έχει υλοποιηθεί. Βοηθήσαμε, αφού μαζέψαμε όλα τα
δικαιολογητικά, σε πρώτη φάση 141 ντόπιες οικογένειες και δύσκολες
περιπτώσεις με απευθείας κατάθεση στην τράπεζα του ποσού των 170 ευρώ
σε κάθε περίπτωση. Μένουν ακόμα εξήντα- θα γίνουν το επόμενο διάστημα.
Στο προσφυγικό κομμάτι, ο Κωνσταντινος Πολυχρονοπουλος, o Άλλος
Άνθρωπος έρχεται την άλλη εβδομάδα στη Λέσβο με έξοδα της Αγκαλιάς
από τη δράση μας. Θα μαγειρέψει όπως υπολογίζει 9.000 μερίδες τις μέρες
που θα είναι εδώ ενώ θα τον βοηθήσουμε και στις οικογένειες που
υποστηρίζει ήδη στο "Σπίτι" στην Αθήνα. Για τα υπόλοιπα χρήματα των
προφυγικών οικογενειών είμαστε ήδη σε συνεννόηση σε Λέσβο και Αθήνα,
για υποστήριξη 70 προσφυγικών οικογενειών στη Λέσβο και για τη
δημιουργία συσσιτίου στην πρωτεύουσα. Ολοκληρωμένη δημοσίευση όταν
ολοκληρωθεί τελείως όλο αυτό. Μπράβο σε όσους κατέθεσαν ψυχή στο
200+200, ευχαριστούμε τους φίλους μας από όλο τον κόσμο. Είμαστε πολύ
περήφανοι για το 200+200, πάρα πολύ.

17 Ιουνίου 2016 · 
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Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Τα "Ημερολόγια Αγκαλιάς" στο σανίδι. Πρεμιέρα... 
Τη παράξενη περσινή χρονιά ξεκίνησα να γράφω τα κείμενα που σε κάποια
στιγμή ονομάστηκαν "Ημερολόγια Αγκαλιάς". Μέσα εκεί, σχεδόν κάθε βράδυ,
καταθέταμε το χρονικό άλλης μιας μέρας που πέρασε μαζί με τους
πρόσφυγες. Τα κείμενα πήραν έναν αναπάντεχο δρόμο, διαβάστηκαν,
διασκευάστηκαν, μεταφράστηκαν, έγιναν ντοκυμανταίρ και τώρα
παρουσιάζονται στο σανίδι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ελαιώνα, με πρεμιέρα
στις 11 Ιουνίου και έπειτα στο Κάρολος Κουν. Η πρωτοβουλία είναι του
Χρήστου Αγγελάκου, που ήρθε στη Λέσβο να βοηθήσει στην Αγκαλιά και
κατέθεσε και εκείνος τη μαρτυρία του - κάτι που δεν θα μπορούσε παρά να
αποτελεί μέρος της παράστασης. Λεπτομέρειες για το θεατρικό θα βρείτε στο
παρακάτω άρθρο, εύχομαι κάθε επιτυχία. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορώ να
παραστώ. Σήμερα το πρωί η Κατερίνα πήγε να διαβάσει το άρθρο και
σταμάτησε στα μισά. Απομακρύνθηκε από την οθόνη. Για εμάς τα βιώματα
είναι ακόμα πολύ έντονα. Το να διαβάζουμε κάτι από τα Ημερολόγια
Αγκαλιάς είναι κυριολεκτικά σα να σκαλίζουμε πληγές. Από τα πέρισυ
δυσκολεύομαι να αφηγηθώ δημόσια ακόμα και απλά περιστατικά από τα όσα
συνέβησαν. Θα χρειαστεί καιρός. Και επειδή ακόμα εδώ συνεχίζουμε τον
αγώνα αφήνουμε τα κείμενα και τους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και μουσικούς
να κάνουν το πιο πολύτιμο : να επιτελέσουν για εσάς τις ιστορίες με την
τέχνη τους. 
http://www.ethnos.gr/…/sto_sanidi_h_odysseia_ton_prosfygon…/

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

Τα "Ημερολόγια Αγκαλιάς" στο σανίδι. Πρεμιέρα...

Τη παράξενη περσινή χρονιά ξεκίνησα να γράφω τα κείμενα που σε κάποια στιγμή
ονομάστηκαν "Ημερολόγια Αγκαλιάς". Μέσα εκεί, σχεδόν κάθε βράδυ, καταθέταμε το
χρονικό άλλης μιας μέρας που πέρασε μαζί με τους πρόσφυγες. Τα κείμενα πήραν
έναν αναπάντεχο δρόμο, διαβάστηκαν, διασκευάστηκαν, μεταφράστηκαν, έγιναν
ντοκυμανταίρ και τώρα παρουσιάζονται στο σανίδι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ελαιώνα,
με πρεμιέρα στις 11 Ιουνίου και έπειτα στο Κάρολος Κουν. Η πρωτοβουλία είναι του
Χρήστου Αγγελάκου, που ήρθε στη Λέσβο να βοηθήσει στην Αγκαλιά και κατέθεσε και
εκείνος τη μαρτυρία του - κάτι που δεν θα μπορούσε παρά να αποτελεί μέρος της
παράστασης. Λεπτομέρειες για το θεατρικό θα βρείτε στο παρακάτω άρθρο, εύχομαι
κάθε επιτυχία. Δεν ξέρω όμως αν θα μπορώ να παραστώ. Σήμερα το πρωί η Κατερίνα
πήγε να διαβάσει το άρθρο και σταμάτησε στα μισά. Απομακρύνθηκε από την οθόνη.
Για εμάς τα βιώματα είναι ακόμα πολύ έντονα. Το να διαβάζουμε κάτι από τα
Ημερολόγια Αγκαλιάς είναι κυριολεκτικά σα να σκαλίζουμε πληγές. Από τα πέρισυ
δυσκολεύομαι να αφηγηθώ δημόσια ακόμα και απλά περιστατικά από τα όσα
συνέβησαν. Θα χρειαστεί καιρός. Και επειδή ακόμα εδώ συνεχίζουμε τον αγώνα
αφήνουμε τα κείμενα και τους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και μουσικούς να κάνουν το πιο
πολύτιμο : να επιτελέσουν για εσάς τις ιστορίες με την τέχνη τους. 
http://www.ethnos.gr/…/sto_sanidi_h_odysseia_ton_prosfygon…/

7 Ιουνίου 2016 · 

Ακολουθήστε
7 Ιουνίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4040 Χρονολογική σειρά

Foteini Psarra με το καλό να σας υποδεχθούμε και στη Θεσσαλονίκη
 · Απάντηση · 1 · 8 Ιουνίου 2016 στις 5:00 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

https://www.youtube.com/watch?v=QDGZ2X2PSU4 
Δείτε το ντοκυμανταίρ του Χρόνη Πεχλιβανίδη που περιγράφει τι συνέβαινε
στο Αιγαίο πέρυσι περίπου τέτοια εποχή. Αξίζει. Από τη μεριά μας
βλέποντάς το, κοιτάμε τους εαυτούς μας πλέον από μια χρονική απόσταση
¨το άγχος είναι προφανές, ήταν κάτι πρωτόγνωρο όλο αυτό.Τώρα αν και τα
πράγματα είναι πιο ήσυχα το παιχνίδι παραμένει δύσκολο. Ο πόλεμος
συνεχίζει η προσφυγιά υπάρχει, συνεχίζουμε και εμείς να παλεύουμε για τα
δικαιώματα των ανθρώπων που συνεχώς καταπατώνται και την ίδια στιγμή
βλέπουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε στην ένταξη των
ανθρώπων που έχουν εγκλωβιστεί εδώ, στο δικαίωμά τους για αξιοπρέπεια.

31 Μαΐου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3535

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι μας! Ξεκινάει η υλοποίηση του 200+200 το οποίο τρέξαμε με όλες μας τις
δυνάμεις μέχρι την τελευταία ημέρα. Μεγάλη η ανταπόκριση όλων σας από όλο τον
κόσμο...

Δείτε περισσότερα

21 Μαΐου 2016 · 

Μου αρέσει η Σελίδα!
20 Μαΐου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1717

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι μας! Ξεκινάει η υλοποίηση του 200+200 το οποίο τρέξαμε με όλες μας
τις δυνάμεις μέχρι την τελευταία ημέρα. Μεγάλη η ανταπόκριση όλων σας
από όλο τον κόσμο. Εδώ μερικές μέρες πριν λήξει και επίσημα το fundraising

20 Μαΐου 2016 · 

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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η Κατερίνα μιλάει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη δράση της Αγκαλιάς και
το 200 + 200 στα πλαίσια συνεδρίου που διοργάνωσε η ANCE (Athens
Network of Collaborating Experts). Σύντομα λεπτομέρειες για την υλοποίηση
ενός προγράμματος για το οποίο είμαστε περήφανοι...

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4343

1 κοινοποίηση

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Πως πάει το 200+200;

Πάει καλά. Ηδη κάθε μιά από τις 400 οικογένειες του προγράμματος θα λάβει
ένα βοήθημα κοντά στα 150 ευρώ...και έχουμε ακόμα μέχρι τις 15 του μήνα
για να μαζέψουμε όσες ακόμα δωρέες ετοιμάζονται. Πραγματικά η έκκλησή
μας είχε απήχηση σε ανθρώπους και συλλογικότητες από όλο τον
κόσμο...Όταν κλείσουμε τον λογαριασμό θα προχωρήσουμε προσεκτικά
στην υλοποίηση των στόχων μας και τη δημοσίευσή τους βήμα βήμα.
Είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το πρόγραμμα. Έχουμε ...
Δείτε περισσότερα

7 Μαΐου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3535

2 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευσή του.

ΜΚΟ Αγκαλιά

O παπα-Στρατής κάθε τέτοια μέρα γύριζε το λεκανοπέδιο Καλλονής και μοίραζε
"τσάντες" που είχαμε ετοιμάσει μέσα στη βδομάδα. Αθόρυβα το έκανε, χρόνια και
χρόνια ...

Δείτε περισσότερα

30 Απριλίου 2016 · 

30 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

9393

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευσή του.

ΜΚΟ Αγκαλιά

O παπα-Στρατής κάθε τέτοια μέρα γύριζε το λεκανοπέδιο Καλλονής και μοίραζε
"τσάντες" που είχαμε ετοιμάσει μέσα στη βδομάδα. Αθόρυβα το έκανε, χρόνια και
χρόνια ...

Δείτε περισσότερα

30 Απριλίου 2016 · 

30 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

5050

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

O παπα-Στρατής κάθε τέτοια μέρα γύριζε το λεκανοπέδιο Καλλονής και
μοίραζε "τσάντες" που είχαμε ετοιμάσει μέσα στη βδομάδα. Αθόρυβα το
έκανε, χρόνια και χρόνια ακόμα και πολύ πριν γνωριστούμε. Φέτος εκτός
από το 200+200 που τρέχει, με την βοήθεια της χορηγίας που φρόντισε να
κάνει σε τρόφιμα η Ι.Ζ., φτιάξαμε ξανά "τσάντες" για 50 οικογένειες. Οι
περισσότερες πήγαν ήδη εκεί που έπρεπε, θα μοιραστούν και οι άλλες. Ας
συνεχίσουμε την όμορφη δουλειά, είναι το μόνο που έχει ουσία και μας
γεμίζει. Σήμερα και κάθε μέρα γιατί οι ανάγκες δεν είναι μόνο στις γιορτές.
Καλή φώτιση.

30 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

145145 Χρονολογική σειρά

13 κοινοποιήσεις

Μάχη Ζαρουμανδάλου Καλή Ανάσταση στην καρδιά και το μυαλό, όλων μας.
Προχωράμε σε μονοπάτια που έχουν, φως και αγάπη. Προσπαθούμε
.......τουλαχιστον.

 · Απάντηση · 2 · 30 Απριλίου 2016 στις 9:00 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Φέτος αυτός που σταυρώθηκε είναι ο λαός της Συρίας. Στο Αφγανιστάν
ακόμα να έρθει η Ανάσταση. Ένας τεράστιος αριθμός παιδιών πεθαίνει
καθημερινά από την πείνα... σε όλον τον κόσμο. Την ίδια στιγμή η "κρίση"
έχει τα θύματά της και στη χώρα μας με χιλιάδες συμπολίτες μας να μην
μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ευχόμαστε μετά από τις γιορτές όλοι μας, έστω
και από λίγο να σταθούμε και να αναλογιστούμε τι μπορούμε να κάνουμε
προσωπικά για όλα αυτά, όλο το χρόνο και όχι ευκαιριακά. Ο καθένας στον
τομέα του, ο καθένας ειλικρινά και όσο μπορεί. Αυτό είναι το νόημα για εμάς,
ετούτων των ημερών. Αυτό είναι και το νόημα να είσαι άνθρωπος. Καλή
φώτιση.

29 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

319319 Χρονολογική σειρά

50 κοινοποιήσεις

Katerina Avlo Έτσι ακριβως !!!!!!
 · Απάντηση · 30 Απριλίου 2016 στις 1:45 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του.
29 Απριλίου 2016 · 

Γράψτε ένα σχόλιο...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

"Τα παιδιά πρόθυμα έχαναν τα διαλείμματα τους για τρεις μέρες φτάνει να μαζέψουν
όσα περισσότερα μπορούσαν" μας γράφουν από την Δ'2 του Λανιτείου Δημοτικού
Λεμεσού στην Κύπρο. Και αυτό ένα μέρος από την αγάπη που δεχόμαστε καθημερινά.
ΕΜΕΙΣ ευχαριστούμε παιδιά...εμείς!

Μου αρέσει η Σελίδα!
25 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1919

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Καλή ανάσταση στις κοιμισμένες συνειδήσεις. Καλή δύναμη σε όσους
βαστάζουν άξια βάρη. Ας κάνουμε ο,τι περνάει από το χέρι μας, έστω και
λίγο να γίνει αυτός ο κόσμος πιο δίκαιος....

29 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

222222 Χρονολογική σειρά

16 κοινοποιήσεις

Eleni Zervou

 · Απάντηση · 29 Απριλίου 2016 στις 11:49 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Παράταση για το πρόγραμμα 200+200!

Πολλοί φίλοι μάς ζητούν μια παράταση ώστε να μπορέσουν να
συγκεντρώσουν χρήματα για το 200+200 της Αγκαλιάς. Είναι κρίμα
προσπάθειες που ήδη τρέχουν να μην συγκεντρωθούν, είναι άλλωστε
αρκετές! Αποφασίσαμε λοιπόν να παρατείνουμε την προσπάθειά μας ώστε
να δοθεί χρόνος σε όλους, για δυο ακόμα εβδομάδες παραπάνω από ο,τι
είχαμε υπολογίσει αρχικά μέχρι τα μέσα Μαϊου δηλαδή...Είναι καλύτερο να
δοθούν λίγα χρήματα παραπάνω στις 400 οικογένειες, παρά να βιαστούμε.
Παρακαλώ διαδώστε τη δράση μας η οποία τυχαίνει θερμής υποστήριξης
από ανθρώπους και πρωτοβουλίες σε όλο τον κόσμο!

26 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4040

22 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Μια θεατρική ομάδα στον Βύρωνα, ένα σχολείο στη Λεμεσό, ένα άλλο
σχολείο στην Ίμπιζα, εφτά ερευνητές του CERN στη Γενεύη, μαθητές από το
Μεσολόγγι, ένας ακτιβιστής στο Ομάν, μια ομάδα εικαστικών στη Λευκωσία,
μια φίλη από τη Ζιμπάμπουε, μια ομάδα ακτιβιστών από το Μόναχο...και
άλλοι, και άλλοι πολλοί πραγματικά από κάθε ήπειρο έχουν μέχρι στιγμής
βοηθήσει το 200+200 της Αγκαλιάς όχι απλά στέλνοντας χρήματα αλλά
δηλώνοντας το παρόν με τρόπους που αντηχούν δυνατά και αλληλέγγυα. Με
τρόπος υπέροχα πρωτότυπους, δημιουργικούς, βαθιά πολιτικούς που λένε
όχι στις διακρίσεις και ένα μεγάλο ναι στην πανανθρώπινη ομόνοια...για εμάς
αυτή είναι Ανάσταση!

25 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

134134

4 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

"Τα παιδιά πρόθυμα έχαναν τα διαλείμματα τους για τρεις μέρες φτάνει να
μαζέψουν όσα περισσότερα μπορούσαν" μας γράφουν από την Δ'2 του
Λανιτείου Δημοτικού Λεμεσού στην Κύπρο. Και αυτό ένα μέρος από την
αγάπη που δεχόμαστε καθημερινά. ΕΜΕΙΣ ευχαριστούμε παιδιά...εμείς!

25 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

8888 Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις

Γεωργια Ιορδανου Μπραβο στα παιδια και στη δασκαλα τους.Εχουν θυσιασει
αρκετο απο τον ελευθετο χρονο τους.

 · Απάντηση · 26 Απριλίου 2016 στις 7:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Κοινοποιήστε και στηρίξτε την έκκληση της Αγκαλιάς. 
Please share and support Angalia's plea...

25 Απριλίου 2016 · 

Μου αρέσει η Σελίδα!
3 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

88

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του.

Εν όψει Πάσχα...βοηθήστε μας να στηρίξουμε 400 οικογένειες Ελλήνων και
προσφύγων!

25 Απριλίου 2016 · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Κοινοποιήστε και στηρίξτε την έκκληση της Αγκαλιάς. 
Please share and support Angalia's plea...

Μου αρέσει η Σελίδα!
3 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2424 Χρονολογική σειρά

Nefeli Kousi exetai pm 
 · Απάντηση · 25 Απριλίου 2016 στις 2:52 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι εικαστικοί από Κύπρο διέθεσαν τα έργα τους για το 200+200 της
Αγκαλιάς...σε συλλογική έκθεση...σύντομα περισσότερες
λεπτομέρειες...Ευχαριστούμε από καρδιάς

18 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2828

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Egon Garduno.

Μια θεατρική παράσταση για το πρόγραμμα 200+200 της "Αγκαλιάς". Στο
Βύρωνα, στις 20 του Απρίλη ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ειρήνης Μελά το έργο
του Ρικάρντο Ταλέσνικ..."Βαριέμαι". Η ερασιτεχνική θεατρική ομάδα "Τέχνης
Πλους", θα του δώσει πνοή. Ευχαριστούμε παιδιά!

Egon Garduno Βαριέμαι του Ρικάρντο Ταλεσνίκ

12 Απριλίου 2016 · 

10 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1313

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Εάν δεν πιστεύετε λοιπόν εμάς τους αλληλέγγυους που απλά "κάνουμε
φασαρία" , να ένα κομμάτι από την αναφορά της Διεθνούς Αμνηστίας για τις
προβληματικές ΦΥΛΑΚΕΣ στις οποίες κρατούνται μωρά και παιδιά κατα
ΠΑΡΑΒΑΣΗ νόμων και συνθηκών και της ίδιας της ανθρωπιάς!

"Πριν λίγες μέρες η ομάδα ερευνητών της Διεθνούς Αμνηστίας εξασφάλισε
πρόσβαση σε δύο κλειστά κέντρα κράτησης, στη Μόρια της Λέσβου και στη
ΒΙΑΛ της Χίου. 
Ανάμεσα στους 89 πρόσφυγες και μετανάστες, με τους οποίους
συνομίλησαν οι ερευνητές μας, υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ιδιαιτέρως
ευάλωτων ανθρώπων, όπως έγκυες γυναίκες, άνθρωποι με αναπηρίες και
μωρά. Η οργάνωση κατέγραψε σοβαρές δυσλειτουργίες στις διαδικασίες
ασύλου και διαπίστωσε ότι πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες άσυλο
κρατούνται αυθαίρετα, υπό άσχημες συνθήκες, εν μέσω της βιασύνης για
την εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας.
«Διέφυγα από τη Συρία για να αποφύγω τη φυλακή, αλλά τώρα είμαι στη
φυλακή», δήλωσε χαρακτηριστικά στη Διεθνή Αμνηστία ένας νέος άντρας
κοντά στα 30, μέσα από το κέντρο κράτησης στη Μόρια"

12 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2424

1 κοινοποίηση

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Διαβάστε ετούτη την ιστορία...

12 Απριλίου 2016 · 

Επέζησε στο Αιγαίο και κολυμπάει εώς τη... Βραζιλία
10/4/2016 - Επέζησε στο Αιγαίο και κολυμπάει εώς τη... Βραζιλία - <p>Οταν το
δουλεμπορικό που μετέφερε τη Γιούσρα Μαρτινί και την αδελφή της «έμεινε»
μεσοπέλαγα, εκείνη έσυρε τη βάρκα μέχρι τη Λέσβο, σώζοντας δεκάδες ζωές. -…

ETHNOS.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

8282

47 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Agkalia + CERN = Quantum Cookies!!!

Some great news. Seven researchers from CERN in Geneva will make
“Quantum Cookies” and will sell them to their fellow researchers, in order to
support Agkalia's program “200 + 200”. This program is about raising funds
for 200 local families and 200 refugee families that will recieve a most
needed relief. Researchers of CERN, you have our thanks and infinite
appreciation for your support. In turn, we wish to you to discover everything
there is about those particles that you are researching!

Δείτε τη μετάφραση

12 Απριλίου 2016 · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1818 Χρονολογική σειρά

6 κοινοποιήσεις

Ann Moutoussi

 · Απάντηση · 1 · 18 Απριλίου 2016 στις 10:46 π.μ.Μου αρέσει!

Ann Moutoussi

 · Απάντηση · 1 · 18 Απριλίου 2016 στις 11:46 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Και έχουμε μια πείνα...
 · Απάντηση · 18 Απριλίου 2016 στις 11:48 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία της
Nefeli Kousi.

""Quantum Cookies" από ερευνητές στο CERN στην Γενεύη για την
"Αγκαλιά" στη Λέσβο και το 200+200

Nefeli Kousi

Making #quantumcookies and cakes this weekend with lots of amazing people and lots
of others will bring their contributions too. In order to raise money for ΜΚΟ Αγκαλιά and
the 200 + 200 program.

Poster by Mazin using Anna Pantelia photos.

Δείτε τη μετάφραση

12 Απριλίου 2016 · 

11 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4848

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Αγκαλιά + CERN = quantum cookies.

Λοιπόν αυτό κι αν είναι είδηση! Εφτά ερευνητές από το CERN στη Γενεύη
(μια Αθηναία, μια Μυτιληνιά, μια Αυστραλέζα, μια Γερμανίδα, ένας Ινδός,
ένας Βέλγος και ένας Αιγύπτιος) θα φτιάξουν "κβαντικά κουλουράκια" και θα
τα πουλήσουν στους συνάδελφους ερευνητές για να ενισχύσουν το
πρόγραμμα 200+200 της "Αγκαλιάς" στο οποίο βάλαμε σκοπό να
βοηθήσουμε διακόσιες ντόπιες και διακόσιες προσφυγικές οικογένειες.
Παιδιά, σας εύχομαι στο μέλλον να βρείτε μποζόνια και νετρίνα με το
τσουβάλι ή ο,τι άλλο τελοσπάντων από αυτά τα παράξενα που ερευνάτε εκεί
πάνω. Ευχαριστούμε πολύ...

11 Απριλίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

261261 Χρονολογική σειρά

18 κοινοποιήσεις

Δείτε 1 ακόμη σχόλιο

Maria Kontatou Olsson Και μια Μυτιληνιά έ; Μπράβο στην έξυπνη κοπέλα 
 · Απάντηση · 11 Απριλίου 2016 στις 9:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Nausika Mos Paris Moschovakos
 · Απάντηση · 1 · 12 Απριλίου 2016 στις 12:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του.

Φίλοι καλησπέρα. Μπήκαμε στον τελευταίο μήνα του προγράμματος της
"Αγκαλιας" για να βοηθήσουμε 200 ντόπιες και 200 προσφυγικές οικογένειες.

9 Απριλίου 2016 · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Ακόμα και αν δεν μπορείτε να στηρίξετε χρηματικά την προσπάθεια,
κοινοποιείστε, μιλήστε σε κάποιον για αυτήν. Μετά από την προσπάθεια
αυτή θα "κλείσουμε" τον λογαριασμό μας για αρκετό καιρό μέχρι να
σχεδιαστεί η επόμενη, οπότε αν θέλετε να μας στηρίξετε, είναι ώρα. Δείτε το
σκεπτικό μας στην ομάδα μας στο facebook εδώ
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/

ΜΚΟ Αγκαλιά

Κοινοποιήστε και στηρίξτε την έκκληση της Αγκαλιάς. 
Please share and support Angalia's plea...

Μου αρέσει η Σελίδα!
3 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3434

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
9 Απριλίου 2016 · 

Η «Αγκαλιά» στη Σόφια! | EmprosNet.gr
Στο συνέδριο για τη χάραξη στρατηγικής σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού του
Συμβουλίου της Ευρώπης, που διεξάγεται στη Σόφια, βρίσκεται η ΜΚΟ της
Καλλονής, «Αγκαλιά», η οποία μάλιστα μίλησε για τους ανήλικους πρόσφυγες.

EMPROSNET.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

33

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Η "Kαθημερινή" δια χειρός Λίνας Γιάνναρου για το 200+200 της "Αγκαλιάς".
Μπαίνουμε στον τελευταίο μήνα του προγράμματος. Θέλουμε βοήθεια - για
να στηρίξουμε και να στείλουμε μήνυμα αλληλεγγύης δίχως αστερίσκους και
εξαιρέσεις!

31 Μαρτίου 2016 · 

«Να μην ξεχνάμε τους ντόπιους», της Λίνας Γιάνναρου |
Kathimerini
Η ΜΚΟ «Αγκαλιά» θα ενισχύσει 200 οικογένειες της Λέσβου που έχουν ανάγκη,
καθώς και 200 οικογένειες πρσφύγων.

KATHIMERINI.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3333

12 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Υπενθυμίζουμε στους φίλους μας οτι στερούμαστε βιονικών,
υπεράνθρωπων ή θεϊκών ιδιοτήτων και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να
λύσουμε μεμιάς τα προβλήματα όλου του νησιού-της χώρας και του
πλανήτη. Ευχαριστούμε.

26 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

259259 Χρονολογική σειρά

Δείτε 8 ακόμη σχόλια

Antonia Nats Βασικά πέφτω απ' τα σύννεφα. Δεν μας τα 'πατε αυτά από την
αρχή 

 · Απάντηση · 1 · 27 Μαρτίου 2016 στις 1:46 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
24 Μαρτίου 2016 · 

Για 200 οικογένειες ντόπιων και 200 προσφύγων |
EmprosNet.gr
Στα χρόνια που πέρασαν, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που ίδρυσε ο αείμνηστος π.
Στρατής στην Καλλονή, έχει βοηθήσει τόσο Έλληνες όσο και πρόσφυγες δίχως
εξαιρέσεις. Όλοι οι φίλοι της «Αγκαλιάς» που παρακολουθούν τόσο καιρό τον αγώνα
που δίνει εδώ στη Λέσβο γνωρίζουν πως είναι μία μικρή, τοπική ομάδα π…

EMPROSNET.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2424

2 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Οι εθελοντές της Λέσβου οργανώνουν δύο διαδηλώσεις για να
διαμαρτυρηθούν κατά της παραβίασης των βασικών ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και κατά της παραβίασης της συνθήκης της Γενεύης, μετά τις
νέες αποφάσεις της ΕΕ.

Οι υπάρχουσες δομές αλληλεγγύης που δημιουργήθηκαν στο νησί ως
απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση κινδυνεύουν τώρα. Διαδηλώνουμε για
να δείξουμε την αλληλεγγύη μας και να γνωστοποιήσουμε ότι είμαστε ακόμα
εδώ, παρά τους νέους περιορισμούς που ποινικοποιούν τις ομάδες
αλληλεγγύης και τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που βοηθούν τους
πρόσφυγες.

Η πρώτη κινητοποίηση θα γίνει την Πέμπτη 24/03 στη Μόρια και στο λιμάνι,
η δεύτερη το Σάββατο στο λιμάνι και στην πλατεία Σαπφούς.

ΠΕΜΠΤΗ 24/03 
13.30 -Συγκέντρωση στην είσοδο του στρατοπέδου της Μόριας την ώρα που
οι πρόσφυγες θα επιβιβάζονται στα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν στο
λιμάνι. 
17.00 –Συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς για να μοιράσουμε φυλλάδια
στην τοπική κοινωνία, όπου θα εξηγούμε την κατάσταση στο νησί και θα
τους καλούμε να ενωθούν μαζί μας στη διαμαρτυρία του Σαββάτου. 
18.00 – Συνάντηση στο λιμάνι ενώ οι πρόσφυγες θα επιβιβάζονται στα

24 Μαρτίου 2016 · 

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/photos/a.1179163382110087.1073741828.1175287122497713/1281044378588653/?type=3
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/photos/a.1179163382110087.1073741828.1175287122497713/1281044378588653/?type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1313449742014783&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1313442858682138
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1313442858682138
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Farticle%2F82609-i-agkalia-sti-sofia&h=ATP9pGIcoleviSfYP6tKurW2kuSd4pknrkHjw88YSpUoahetjV1omrFV1hvW0cm31bFleK0cj2246Dn1uj0X_2T2Vbq4ahHdaUxU6LMc36LJx2J8fzfnWr4-2L1fiwN6ECmzeFMdH2T3&enc=AZN2pUD1tt4b89hkr8AloW0D4cFGoYqFzzWeD9FccniHQlx_t5RCxbpTudg46E67Doe4qPvit37RUAwJTF-CPvdAXQYttq8N3QVIX_MxrfgYZv7W4IPRShrFt2_JrPRYr_kGm3EKehZrNU5Fzbw05A5SBMHwXtUuPqQS-sLfLnBaJruj-iXBPbir8I06vS3gSXd-7FKrtCmlMxr-UNUt6PXt&s=1
http://www.emprosnet.gr/article/82609-i-agkalia-sti-sofia
http://www.emprosnet.gr/article/82609-i-agkalia-sti-sofia
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1313442858682138&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1306015012758256
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kathimerini.gr%2F854807%2Farticle%2Fepikairothta%2Fellada%2Fna-mhn-3exname-toys-ntopioys&h=ATP8xzuvrjq_ZloLZvqnrFH697EsijfmfU2nTV9H5sdcCQ7V5ZlbCtrtk39ofZzqgMsb3DvL8dmFJdH9B-JecuAR1WiIyOXUGOf7I7HaGefSepI17YHbgyFYpxglMu0JG5Eq1y73ouvP&enc=AZOcamVOgF06BAtmx6Lso4-JFHEajBlCQ498UNmXY4SI67TbAVqAXp8UmwnpT7BSS320xE4Bg5-CMFzLfhvkZnMmOaUAzXnJlU9LdC1y2R4b-Rr4bUq2sXJNKWZP19Y8Z4K1ype8uG4qdBY7qdIvXyhohjMmYv5iqwh3tgyh8MtqbGobXw61e2WkwfVHYP4HaDl6lQ7bcFs0SfLT_AO664Pz&s=1
http://www.kathimerini.gr/854807/article/epikairothta/ellada/na-mhn-3exname-toys-ntopioys
http://www.kathimerini.gr/854807/article/epikairothta/ellada/na-mhn-3exname-toys-ntopioys
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1306015012758256&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1306015012758256
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1300234603336297
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1300234603336297&av=100018982389793
https://www.facebook.com/AntoniaNats?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/AntoniaNats?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1300234603336297_1300941226598968&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1300234603336297?comment_id=1300941226598968&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1297901103569647
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1297901103569647
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.emprosnet.gr%2Farticle%2F82171-gia-200-oikogeneies-ntopion-kai-200-prosfygon&h=ATOLlfuk57mPiRxzAPtDiHAeNQmYOY87EAocI3AjhK2JALWYOIB2IzfnpXOSfi3KZQjbVQtKqzn0FGLvFG0o-uySt56Anxz5vKYC66FmjRV3O7b2QXKbRdLjLn2lRSkgUASXQAAJMJo4&enc=AZO6QGeZcRzN0ZWsGr7Cm26fstyxq8H9DEktBSoSWPKCHbZFfHFYp-V4g5zwB5fBOAThCmXcO101-tWLrqG8WBbRliT2tu17NELTkOq1anXq0BdZmR8JgDf4kwj2VrIWkiDvpdMfHYoU9C2u6bzFD7MV0Ju6tm_ccFKfsX_qsPeozXKWItc5IgqObeIEf8K0XNvQMcoxXDNy_wT3QIQd-NF1&s=1
http://www.emprosnet.gr/article/82171-gia-200-oikogeneies-ntopion-kai-200-prosfygon
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1297901103569647&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1297901103569647
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1297872786905812
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1300234603336297&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1306015012758256&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1300234603336297&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1313449742014783&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1313442858682138&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1306015012758256&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1300234603336297&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1297901103569647&av=100018982389793
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/mosaiksupportcenter/


7/5/2017 ΜΚΟ Αγκαλιά - Αρχική σελίδα

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/ 23/55

ΜΚΟ Αγκαλιά
@NGO.Agkalia

Απόρρητο · Όροι · Διαφήμιση · 
· Cookies · Περισσότερα
Facebook © 2017

πλοία. Με μικροφωνική θα τους ενημερώσουμε για το δικαίωμά τους να
αιτηθούν άσυλο.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/03 
9.00 – Ξεκινάμε από το λιμάνι για να πληροφορήσουμε τους πρόσφυγες για
το δικαίωμά τους στο άσυλο. 
11.00 – Πορεία από το λιμάνι προς το Υπουργείο μέσω της Ερμού και
επιστροφή στην πλατεία Σαπφούς.

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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3 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Διαβάστε τη συνέντευξη στα ΠΟΛΙΤΙΚΑ της Λέσβου. Όσοι θέλετε να
βοηθήσετε την "Αγκαλιά" στο 200+200, ρίξτε πρώτα μια ματιά εδώ.

22 Μαρτίου 2016 · 

“Η Αγκαλιά είναι όντως μια Μη Κερδοσκοπική
Οργάνωση”-Γ. Τυρίκος-Εργάς
Η εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΑ φιλοξενεί σήμερα τον συγγραφέα και ακαδημαϊκό Γιώργο
Τυρίκο – Εργά, ο οποίος πάνω και πέρα από τους τίτλους που τον συνοδεύουν,…

POLITIKALESVOS.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

109109 Χρονολογική σειρά

23 κοινοποιήσεις

ΜΚΟ Αγκαλιά (ΥΓ ΔΕΝ είμαι ακαδημαϊκός...υπάρχει βιογραφικό στο τέλος...η
δημοσιογραφία παρανοεί λέξεις και έννοιες)

 · Απάντηση · 1 · 22 Μαρτίου 2016 στις 10:04 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Σήμερα στέλνουμε ένα πακέτο βοήθειας σε 15 οικογένειες στη
Λέσβο...Τελειώσαμε με την αποστολή εφοδίων για πρόσφυγες σε ομάδες
στην ηπειρωτική Ελλάδα. Συνεχίζουμε το 200+200 και ζητάμε τη συνδρομή
σας. Η δουλειά μας συνεχίζεται - λες και τελειώνουν ποτέ τα προβλήματα του
κόσμου.

18 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

9494 Χρονολογική σειρά

4 κοινοποιήσεις

Thanasis Skj Kala ksigieste re paidia ,kai egw apo meria mou opos mporw
boithaw opote brw eukairia kanw like se kati post "kane like kai boithise ena
paidaki" opos mporei o kathenas mas paidia , kai pali mprabo sas pou se kati
tetious kairous poy den kanei na ksanigomaste eseis eiste ekei gia na mas
diksete pws ginaite!!

 · Απάντηση · 1 · 24 Μαρτίου 2016 στις 10:50 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Μεθαύριο στέλνουμε προμήθειες και Κομοτηνή. Πλέον βρεφικές τροφές,
πάνες, κονσέρβες έχουμε αδειάσει. Μην στέλνετε τίποτα από αυτά, οι
ανάγκες έχουν πλέον μεταφερθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα που όπως μας
στήριξε, θα την στηρίξουμε και εμείς με ο,τι έχουμε. Αν θέλετε να βοηθήσετε
την Αγκαλιά και δράση μας στο νησί, δείτε το πρόγραμμα 200+200....

13 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

7171 Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις

Δείτε 1 ακόμη σχόλιο

Markellita Valsami 
 · Απάντηση · 13 Μαρτίου 2016 στις 10:12 μ.μ.Μου αρέσει!

Χριστοφορος Αλεξιου Αν χρειαστειτε βοηθεια την τεταρτη στειλτε μυνημα
 · Απάντηση · 14 Μαρτίου 2016 στις 9:47 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για το 200+200 στην ΕΡΤ1. Δείτε την συνέντευξη
στον παρακάτω σύνδεσμο μετά το 23:10:00. Είναι σημαντικό πριν
αποφασίσει κανείς να μας στηρίξει σε αυτή τη νέα προσπάθεια να ξέρει ποιοι
είμαστε, πως σκεφτόμαστε και ποιος είναι ο συμβολισμός αυτών που
κάνουμε. Στην συνέντευξη συνοψίζονται ορισμένα βασικά σημεία αυτών των
πραγμάτων.  
http://webtv.ert.gr/ert1/

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

Σήμερα το πρωί μιλήσαμε για το 200+200 στην ΕΡΤ1. Δείτε την συνέντευξη στον
παρακάτω σύνδεσμο μετά το 23:10:00 (18:02). Είναι σημαντικό πριν αποφασίσει κανείς
να μας στηρίξει σε αυτή τη νέα προσπάθεια να ξέρει ποιοι είμαστε, πως σκεφτόμαστε
και ποιος είναι ο συμβολισμός αυτών που κάνουμε. Στην συνέντευξη συνοψίζονται
ορισμένα βασικά σημεία αυτών των πραγμάτων.  
http://webtv.ert.gr/ert1/

12 Μαρτίου 2016 · 

Ακολουθήστε
12 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά ενημέρωσε τη φωτογραφία
εξωφύλλου.
3 Μαρτίου 2016 · 

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4545

12 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Κοινοποιήστε και στηρίξτε την έκκληση της Αγκαλιάς. 
Please share and support Angalia's plea...

3 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

134134

248 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Ξεκινάμε και πακετάρουμε αύριο βοήθεια για : Κομοτηνή, Κατερίνη, Πειραιά,
Αθήνα, Καβάλα, Ναύπακτο, Χίο...έφυγαν ήδη για Αλμυρό και
Κάλυμνο...παπα-Στρατή, που είσαι να δεις πόσο έχει ανοίξει η Αγκαλιά
μας...και πόσο ακόμα οι "ισχυροί του κόσμου" κοιτάζουν τον μικρόκοσμό
τους...

1 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

449449 Χρονολογική σειρά

17 κοινοποιήσεις

Δείτε 3 ακόμη σχόλια

Βιβή Τσιντσίνη ευχαριστούμε από Αλμυρό! έφτασαν και διανέμονται!
 · Απάντηση · 7 Μαρτίου 2016 στις 12:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Κωνσταντινος Κερεφιδης ΜΚΟ Αγκαλιά καλησπερα απο την Αθηνα και Τα
μπαλονια της Αγαπης. Δεν εχουμε παραλαβει ακομη τιποτα. Ποτε στειλατε τα
δυο χαρτοκιβωτια?Μιλησα με την γενικη ταχυδρομικη αλλα μου ζητησαν τον
αριθμο αποστολης για να εχουμε μια εικονα. Υστ:Σας καλεσα στο τηλεφωνο
αλλα μου βγαινει κλειστο η ενδεχομενως δεν εχετε σημα... Παρακαλω
επικοινωνηστε οσο πιο συντομα γινεται μαζι μου. 6939 43 1450

 · Απάντηση · 7 Απριλίου 2016 στις 2:31 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ, ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ ! 
Σχετικά με το πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων
προσφυγόπουλων που υλοποιείται από τη ΜΕΤΑδραση. . Προς το παρόν το
πρόγραμμα αφορά μόνο οικογένειες που διαμένουν στην Αττική. Παρακαλώ
όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με την κυρία Κουρτίδη Κική, η οποία
θα κάνει και την ενημέρωση, στο τηλέφωνο 210 5201792.

1 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

191191 Χρονολογική σειρά

104 κοινοποιήσεις

ΓΙΑΣΕΜΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Προσοχή μόνο στην επιλογή των οικογενειών που
θα επιλεχθούν, γιατί έχουμε να κάνουμε με αθώες ψυχουλες.

 · Απάντηση · 11 · 1 Μαρτίου 2016 στις 1:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Vera Spyrakou Ναι!!!
 · Απάντηση · 1 · 1 Μαρτίου 2016 στις 2:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Γεωργία Ντούσια Άντε να έρθει πανελλαδικά !
 · Απάντηση · 2 · 1 Μαρτίου 2016 στις 3:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Sofia Varitimou Mprabo!!!!!!!!!!!!!!!
 · Απάντηση · 1 Μαρτίου 2016 στις 9:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Marianna Micheli

 · Απάντηση · 6 Μαρτίου 2016 στις 12:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

PLEA FROM "ANGALIA" 
Support for 200 local families + 200 refugee families

Over the years we have helped both Greeks as well as refugees without
exceptions. And that because we believe that humanity is one because one
is also the solution to all that has found us: universal solidarity. All of our
friends watching our struggle for so long here on Lesvos are aware we are a
small, local team offering as much as we can all these years without state or
European aid. ...
Συνεχίστε την ανάγνωση
Δείτε τη μετάφραση

1 Μαρτίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

2121 Χρονολογική σειρά

21 κοινοποιήσεις

ΜΚΟ Αγκαλιά Angela Vismaya Psarrou translated this BECAUSE she is just
awesome...
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 1 Μαρτίου 2016 στις 1:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Evi Kappi Try also the crowdfunding option . https://www.indiegogo.com/how-it-
works
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 4 Μαρτίου 2016 στις 7:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

ΕΚΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΑΓΚΑΛΙΑ"

200 ντόπιες οικογένειες + 200 προσφυγικές οικογένειες.

Στα χρόνια που πέρασαν έχουμε βοηθήσει τόσο Έλληνες όσο και
πρόσφυγες δίχως εξαιρέσεις. Και αυτό γιατί πιστεύουμε πως η ανθρωπότητα
είναι μια καθώς μια είναι και η λύση στα όσα μας βρίσκουν : η
πανανθρώπινη αλληλεγγύη. Όλοι οι φίλοι μας που παρακολουθούν τόσο
καιρό τον αγώνα που δίνουμε εδώ στη Λέσβο γνωρίζουν πως είμαστε μια
μικρή, τοπική ομάδα που τόσα χρόνια προσφέρουμε ο,τι μπορούμε δίχως
κρα...
Συνεχίστε την ανάγνωση

29 Φεβρουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

188188 Χρονολογική σειρά

132 κοινοποιήσεις

Ελένη Παρασκευοπούλου Την Κυριακή μαζεύουν στο Σύνταγμα για τους
πρόσφυγες. Η Νικολέτα θα μου δώσει φάρμακα και εγώ θα πάρω ότι μπορώ να
κουβαλήσω.

 · Απάντηση · 1 Μαρτίου 2016 στις 12:03 π.μ.Μου αρέσει!

Vasilis Rock αυτη τη κυριακη 06/03/2016?
 · Απάντηση · 1 Μαρτίου 2016 στις 11:52 π.μ.Μου αρέσει!

Ελένη Παρασκευοπούλου Κυριακή 6 Μαρτίου από 11.00 έως 18.00.
 · Απάντηση · 1 Μαρτίου 2016 στις 1:23 μ.μ.Μου αρέσει!

Ελένη Παρασκευοπούλου Vasilis Rock Υπάρχει κατάλογος αναγκών.
Θα συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα την Κυριακή 6 Μαρτίου από 11.00
έως 18.00.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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 · Απάντηση · 1 Μαρτίου 2016 στις 1:26 μ.μ.Μου αρέσει!

Λιλίκα Μπλιάτκα-Χριστίδου

 · Απάντηση · 1 Μαρτίου 2016 στις 1:41 π.μ.Μου αρέσει!

Chara Kyrili https://youtu.be/b8EsUaoDkVs

 · Απάντηση · 1 · 1 Μαρτίου 2016 στις 2:38 π.μ.

Fabrizio De André - Laudate
Hominem
Laudate dominum Laudate dominum Gli…
YOUTUBE.COM

Μου αρέσει!

Martha Pritchi

 · Απάντηση · 1 Μαρτίου 2016 στις 2:50 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Ξεκίνησε μια καταπληκτική παράσταση-σύμπραξη σχεδόν όλου του
εκπαιδευτικού κόσμου στο Μεσολόγγι για τους πρόσφυγες. Με συγκίνηση
από τη Λέσβο προλογίσαμε με τα εξής : 
Κυρίες και κύριοι.  
Χαιρετούμε την ιερή πόλη του Μεσολογγίου από την άλλη άκρη του Αιγαίου,
από τη Λέσβο. 
Πριν από λίγες μέρες με πρωτοβουλία των ανθρώπων που έχουν δουλέψει
για τη σημερινή δράση, σας στείλαμε από την Αγκαλιά σωσίβια και θερμικές
καλύμματα που βρήκαμε στις παραλίες του νησιού. 
Θέλω όσο διαρκεί ... Δείτε περισσότερα

28 Φεβρουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

217217 Χρονολογική σειρά

53 κοινοποιήσεις

Γεράσιμος Ρεπάσος Μακάρι να έρθετε στο Μεσολόγγι, στις γιορτές για την
Έξοδο, Σάββατο του Λαζάρου και Κυριακή Βαίων.  
Καλή δύναμη!

 · Απάντηση · 2 · 28 Φεβρουαρίου 2016 στις 10:16 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Παιδιά, όποια δομή/εθελοντική δράση έχει ανάγκη από ρούχα και παιδικές
τροφές/πάνες ας μας στείλει μήνυμα από ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ στην Ελλάδα.
Θέλουμε να μας λέτε τι έχετε ανάγκη και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Μπορούμε να στείλουμε με δικά μας έξοδα εφόδια, όσο τα έχουμε. Εδώ
υπάρχει σχετική επάρκεια. Δεν είναι για να κάθονται τα πράγματα και αλλού
να μην υπάρχουν. Σημερα ετοιμάζουμε για Κάλυμνο και Αλμυρό και τα
στέλνουμε αύριο. Παρακαλώ κοινοποιήστε και θα προσπαθήσουμε να
ανταποκριθούμε. Στέλνετε μήνυμα εδώ.

28 Φεβρουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

330330 Χρονολογική σειρά

299 κοινοποιήσεις

Δείτε και τα 17 σχόλια

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

"Βλέπω τον λαό μου να περιφέρεται σαν καταραμένος και να του λένε : μας
είσαι πρόβλημα, φύγε. Οι Σύριοι δεν είμαστε το πρόβλημα, ας το ακούσουν
αυτό. Πρόβλημα είναι αυτοί που έφεραν τον πόλεμο στη χώρα μας, που
ακομα υποστηρίζουν δικτάτορες και που έρχονται σε εσάς και
παρουσιάζονται ως προστάτες. Δεν μπορούμε να μείνουμε εκεί και να
πεθάνουμε από τη πείνα και από πόλεμο. Οσος μορφωμένος κόσμος, στα
πανεπιστήμια, φοιτητές, όσοι στέκονται αλληλέγγυοι πρέπει να το πείτε στις
χώρες σας : αυτοί που μας σκοτώνουν απειλούν όλη τη δημοκρατία,
παγκόσμια". Λόγια από έναν άνθρωπο που αυτή τη στιγμή δουλεύει με
τραυματισμένα παιδιά στην Ιορδανία λόγια που ακούστηκαν σήμερα δυνατά
και ξεκάθαρα στο συνέδριο στο Ινστιτούτο Γκαίτε. Αυτά τα λόγια θα ήθελα να
κρατήσουμε.

26 Φεβρουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

643643 Χρονολογική σειρά

121 κοινοποιήσεις

Kostas Nikoloudis 
 · Απάντηση · 27 Φεβρουαρίου 2016 στις 11:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Spyros Andre Πούτιν. Δεν αρκείται να είναι νταβατζής του χασάπη Άσαντ,
λερώνει τα χέρια του και ο ίδιος με το αίμα αμάχων.

 · Απάντηση · 1 · 27 Φεβρουαρίου 2016 στις 11:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.

Tα παιδιά από το Μεσολόγγι έχουν παράσταση και δράση για τους
πρόσφυγες σε λίγες μέρες. Τους στείλαμε σωσίβια και αλουμινένιες
κουβέρτες από τις ακτές της Λέσβου : κάθε σωσίβιο είχε έναν άνθρωπο,
κάθε κουλούρα ένα σύμπαν, κάθε κουβέρτα ζέστανε έναν παγωμένο κόσμο.
Μπράβο και πάλι μπράβο σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Είμαστε ενεργοί, σε λίγο
ξεκινάει το 200+200. "¨Κοιτάμε" προς τον ντόπιο κόσμο που έχει και αυτός
ανάγκη, γίνεται δουλειά καθημερινά. Είναι δύσκολες εποχές, η αλληλεγγύη
δοκιμάζεται. Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε.

26 Φεβρουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

107107 Χρονολογική σειρά

4 κοινοποιήσεις

Hara Menelaou ""¨Κοιτάμε" προς τον ντόπιο κόσμο που έχει και αυτός ανάγκη,
γίνεται δουλειά καθημερινά. ....." ποιόν να πρωτο βοηθήσετε;;;;;;;;;;

 · Απάντηση · 26 Φεβρουαρίου 2016 στις 9:50 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι μας...σύντομα θα ανακοινώσουμε το πρόγραμμα 200+200. Σκοπός της
νέας μας προσπάθειας θα είναι να στηρίξουμε με μια έκκληση διακόσιες
οικογένειες από τη βόρεια Λέσβο και διακόσιες οικογένειες προσφύγων.
Θέλουμε να δείξουμε πως η κρίση στη χώρα μας και αυτό που προκαλεί τον
ξεριζωμό τόσων αθώων ανθρώπων είναι όψεις του ίδιου νομίσματος.
Απάντηση σε αυτό είναι μόνο η παναθρώπινη αλληλεγγύη. Ξέρετε πως η
Αγκαλιά δέχεται εισφορές στοχευμένα και κάνει εκκλήσεις μόνο όταν υπάρχει
ανάγκη και μόνο οταν είναι έτοιμη. Σχεδιάζουμε καιρό τώρα αυτό το
πρόγραμμα και είμαστε πολύ χαρούμενοι, αλήθεια. Και αυτήν την φορά με
την Ειρήνη, τον Νίκο, τον Μιχάλη, τη Μυρτώ και τη Βίκυ, δεν είμαστε μόνοι,
μεγαλώνει η Αγκαλιά πάντα με την ίδια βάση : εθελοντική και αποκλειστικά
χρηματοδοτούμενη από τον κόσμο που μας εμπιστεύεται...Όσοι φίλοι θέλετε
να βοηθήσετε, λίγη υπομονή ακόμα μέχρι να ανακοινώσουμε τις
λεπτομέρειες που θέλουν κάποια δουλειά...

11 Φεβρουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

309309

32 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Η "Αγκαλιά" ανάμεσα στις ομάδες υποψήφιες για Νόμπελ... Πρόκειται για μια
συλλογική υποψηφιότητα 19 ομάδων από όλο το Αιγαίο που κατατέθηκε από
την Avaaz με περισσότερες από 600 χιλιάδες υπογραφές παγκοσμίως και
230 ακαδημαϊκούς...Νόμπελ...μια δύσκολη ιστορία...Επειδή δώσαμε ένα
τόστ και ένα φρούτο, επειδή δεν μπορούσαμε να βλέπουμε συνανθρώπους
μας να πονούν μωρά και αρρώστους; Νόμπελ για το αυτονόητο...Ας είναι...

6 Φεβρουαρίου 2016 · 

Avaaz: Νόμπελ: 230 ακαδημαϊκοί προτείνουν το
«Κίνημα Αλληλεγγύης Αιγαίου» - ERT Open
Τούτου και 230 ακαδημαϊκοί προτείνουν το «Κίνημα Αλληλεγγύης Αιγαίου» για το
Νόμπελ ΕιρήνηςΤο βράδυ της Κυριακής 31/01, 230 ακαδημαϊκοί από 111 πανεπι...

ERTOPEN.COM

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

347347 Χρονολογική σειρά

42 κοινοποιήσεις

Ευσταθία Τασοπούλου Δηλ. τώρα θα υπάρχουν δύο υποψηφιότητες?
 · Απάντηση · 6 Φεβρουαρίου 2016 στις 6:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Lea Verou Οι πραγματικές υποψηφιότητες για Νόμπελ δεν είναι δημόσιες.
Αποκαλύπτονται μετά από 50 χρόνια. Απο εκεί και πέρα, ο καθένας μπορεί να
κάνει nominate τον καθένα, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι η επιτροπή θα το λάβει
υπόψιν. Αυτά για να είμαστε ρεαλιστές. Απο εκεί και πέρα, προσωπικά θα χαρώ
πολύ αν όντως πάρει το Νόμπελ η Αγκαλιά!

 · Απάντηση · 1 · 6 Φεβρουαρίου 2016 στις 10:33 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά 620 χιλιάδες υπογραφές και 230 ακαδημαϊκοί από 111
πανεπιστήμια, τίμησαν με την προτασή τους την αλληλεγγύη. Από εκεί
και πέρα για εμάς το ίδιο κάνει...

 · Απάντηση · 1 · 9 Φεβρουαρίου 2016 στις 7:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Συνέντευξη της Αγκαλιάς, μετά την απονομή του βραβείου Wallenberg.

ΜΚΟ Αγκαλιά - Wallenberg prize Interview winners 2016

4 Φεβρουαρίου 2016 · 

Βραβείο Wallenberg - Συνέντευξη Αγκαλιάς -
Kalloninews.gr
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Συνέντευξη της ΜΚΟ Αγκαλιά,
μετά την απονομή του βραβείου Wallenberg. (adsbygoogle = window.adsbygo...

KALLONINEWS.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

8989 Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις

Natassa Frederickou Thank you!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 5 Φεβρουαρίου 2016 στις 8:04 π.μ.Μου αρέσει!

Hara Argyrokastriti Πολυ ωραια συνεντευξη!!
 · Απάντηση · 7 Φεβρουαρίου 2016 στις 12:09 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Ευχαριστίες για το βραβείο Raul Wallenberg.

Οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που υποστήριξαν,
πρότειναν και πραγματικά έκαναν πολλή δουλειά ώστε η φωνή της μικρής,
τοπικής «Αγκαλιάς» να ακουστεί στο Συμβούλιο της Ευρώπης μέσα από την
βράβευσή της με το Raul Wallenberg. Για μας, πιο σημαντικό και από την
αναγνώριση τόσων κόπων ήταν το γεγονός του ότι στην «καρδιά» της
Ευρώπης που ολισθαίνει σε επικίνδυνους ξανά δρόμους, φωνάξαμε αυτό
που λέμε χρόνια τώρα : αν δ...
Συνεχίστε την ανάγνωση

31 Ιανουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

154154 Χρονολογική σειρά

4 κοινοποιήσεις

ΜΚΟ Αγκαλιά Ioulietta Bisiouli Lia Vratsida Σπυρος Γαληνος Β'
 · Απάντηση · 1 · 31 Ιανουαρίου 2016 στις 10:03 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Lily Lambrelli
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 31 Ιανουαρίου 2016 στις 10:03 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Katerina Efstathiou Selacha
 · Απάντηση · 31 Ιανουαρίου 2016 στις 10:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Ouarda Azou I dont understand what is written but i support your actions!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 Φεβρουαρίου 2016 στις 11:23 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Lia Vratsida Φίλοι μου αγαπημένοι σας αξίζουν όλα τα βραβεία του κόσμου!
Είμαι πολύ περήφανη για εσάς και τόσο χαρούμενη που σας γνώρισα. A très
bientot!!! Καλό κουράγιο και σας σκέφτομαι 

 · Απάντηση · 1 Φεβρουαρίου 2016 στις 1:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

ΑΘΗΝΑ, Τετάρτη 27 Ιανουαρίου ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
Μήνυμα από την δομή του Πλατάνου στην Λέσβο: "Υπάρχει ανάγκη από

27 Ιανουαρίου 2016 · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1266323436727414
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1266323436727414&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1266323436727414
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1262800000413091
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ertopen.com%2Fnews%2Fellada%2Fkoinwnia%2Fitem%2F38223-avaaz-nompel-230-akadhmaikoi-proteinoyn-to-%C2%ABkinhma-allhleggyhs-aigaioy%C2%BB&h=ATM0SFeDV12SYfFnkwBJYblw5-zB11159RNmFMDTPARBThDv9Liv6gQZEmGeyz7YB_g0tDq7qipkg92uquW8rMQ-jICmq3VTKtPaaWfZABGZ0TuoG5e3TmCpDSpRgEvYQ_oIGFUJUCZL&enc=AZMx6dNol19o8NW00aC0tK8-qDQhWSkJZ9eJ-ED3maLtP93RWiQ8umMp9rJm5-JwwywHvGlvVDVRYrX79br7hYTRNkx-D4Og4lNQTp89HcsfJhKtiLGCzk9M9BcXZEYzR2AdAlESLimOvxyNtoHVaXe16XaPtkh3eLKF6KxOPDBgNJn_KXCIdyFuRGCsXIVj4nvy-P7kHKOMdZXzWA3jA6nH&s=1
http://www.ertopen.com/news/ellada/koinwnia/item/38223-avaaz-nompel-230-akadhmaikoi-proteinoyn-to-%C2%ABkinhma-allhleggyhs-aigaioy%C2%BB
http://www.ertopen.com/news/ellada/koinwnia/item/38223-avaaz-nompel-230-akadhmaikoi-proteinoyn-to-%C2%ABkinhma-allhleggyhs-aigaioy%C2%BB
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1262800000413091&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1262800000413091
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001670933620&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001670933620&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1262800000413091?comment_id=1262984827061275&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/leaverou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/leaverou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1262800000413091_1263101633716261&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1262800000413091?comment_id=1263101633716261&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1262800000413091_1264999993526425&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1262800000413091?comment_id=1263101633716261&reply_comment_id=1264999993526425&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?fref=mentions
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1261556080537483
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kalloninews.gr%2Findex.php%3Foption%3Dcom_k2%26view%3Ditem%26id%3D4285%253Awallenberg-award-agkalia%26Itemid%3D941&h=ATPkxT1v4lUsY5hy_vC7Wj6OUsvfKMZLs9RLe3wiZdEZ6lv7KRfnZYImhfeRTnidQ43U4uKsyodrqdgbDE7q-EB3DZu9kN4s-KulaufBcIce_cXr9-fLH2l1A1LYgQ0hTqmUgdrayBgF&enc=AZONNRR9SR3VMiVJoPgN_HEa5R8dJtxvtFyaHA3haTKqO6PbqUnD0TOKHev-pJKO2kFubpbFSt0V-ljmHDpWUtKCbkQD-ZJl7bolGAO54LrKYJmR5ggWCxGz1xuTwBfG6-FGm1LatNvDUbhdl3vg8T1w6f0kM83yX5NPEwvHlrMvTSODIuuJnLewfIo91iBQzytcn8MTLjeFABmi4y3AtgV_&s=1
http://www.kalloninews.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=4285%3Awallenberg-award-agkalia&Itemid=941
http://www.kalloninews.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=4285%3Awallenberg-award-agkalia&Itemid=941
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1261556080537483&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1261556080537483
https://www.facebook.com/natassa.frederickou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/natassa.frederickou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1261556080537483?comment_id=1262110013815423&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/souris1902?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/souris1902?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1261556080537483?comment_id=1263141760378915&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1259146534111771
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1259146534111771
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1259146534111771&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1259146534111771
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1259146534111771_1259147257445032&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1259146534111771?comment_id=1259147257445032&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1259146534111771?comment_id=1259147414111683&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1259146534111771?comment_id=1259148820778209&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/Ouardaaaaa?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Ouardaaaaa?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1259146534111771?comment_id=1259566174069807&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/lia.vratsida?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/lia.vratsida?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1259146534111771?comment_id=1259610704065354&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1256187077741050
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1266323436727414&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1262800000413091&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1261556080537483&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1259146534111771&av=100018982389793
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/mosaiksupportcenter/


7/5/2017 ΜΚΟ Αγκαλιά - Αρχική σελίδα

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/ 27/55

ΜΚΟ Αγκαλιά
@NGO.Agkalia

Απόρρητο · Όροι · Διαφήμιση · 
· Cookies · Περισσότερα
Facebook © 2017

αλληλέγγυους/αλληλέγγυες σε αποθήκη στην Αθήνα που τροφοδοτεί την
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      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3737 Χρονολογική σειρά

42 κοινοποιήσεις

Despina Jimis δυστυχως μολις ειδα την ανακοινωση.. Αν εξακολουθει να
ισχυει, ευχαριστως να βοηθησω ΔΕ/ΤΡ/ και ΠΕΜΠΤΗ πρωινα

 · Απάντηση · 27 Ιανουαρίου 2016 στις 11:46 μ.μ.Μου αρέσει!

Marilena Makri στο fb τους βρίσκουμε; θέλω να ρωτήσω μήπως θέλουν
βοήθεια το ΣΚ

 · Απάντηση · 28 Ιανουαρίου 2016 στις 12:22 π.μ.Μου αρέσει!

Maria Fytrou Ας ενημερώσει κάποιος εάν υπάρχει ανάγκη διαλογής & το ΣΚ ...
 · Απάντηση · 28 Ιανουαρίου 2016 στις 1:33 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Υπάρχει τηλέφωνο επικοινωνίας, εμείς εδώ απλά κοινοποιούμε
την ανάγκη...

 · Απάντηση · 28 Ιανουαρίου 2016 στις 1:26 μ.μ.Μου αρέσει!

Marilena Makri συγνώμη...δε βρισκω τη διεύθυνση για να στείλω κατευθείαν
πράγματα στην δομή στον Πλάτανο..που μπορώ να κοιτάξω;

 · Απάντηση · 29 Ιανουαρίου 2016 στις 5:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Mε απλά λόγια...

21 Ιανουαρίου 2016 · 

Βραβείο ανθρωπιάς στην «Αγκαλιά», Της Τάνιας
Γεωργιοπούλου | Kathimerini
Από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την τεράστια προσφορά της οργάνωσης στους
μετανάστες στη Λέσβο.

KATHIMERINI.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

178178 Χρονολογική σειρά

13 κοινοποιήσεις

Vera Spyrakou Το αξίζετε!
 · Απάντηση · 21 Ιανουαρίου 2016 στις 5:40 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Need some warm clothes to hand out?

Hello there, from Angalia. We have shorted out quite some warm clothing,
which is arranged and ready to pick up. There are also quite a lot
unarranged clothing. We already work with teams and individuals around
Lesvos, but the clothes are a lot, and with the cold going on, its a good idea
that they be given immediately to those in need. So whoever is interested in
having warm clothing to hand out to refugees just p.m. "Αγκαλιά" so that we
can arrange for you when to drop by and load (afternoon hours when we
dont work). We are at Dafia, quite close to the blue Starfish main warehouse.
Cheers.

Δείτε τη μετάφραση

19 Ιανουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1010

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Λόγος της ΜΚΟ Αγκαλιά επί της τελετής αποδοχής του βραβείου Ραούλ
Βάλενμπεργκ από το Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2016 / Speech
delivered by N.G.O. "Agkalia" on the occasion of the Raul Wallenberg Prize
Ceremony of the Council of Europe, Strasbourg 2016. 
Κυρίες και κύριοι 
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο μας τιμά
με το βραβείο Ραούλ Βάλενμπεργκ. Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε την
ευγνωμοσύνη μας σε όσους πρότειναν και υποστήριξαν την υποψηφι...
Συνεχίστε την ανάγνωση

13 Ιανουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

228228 Χρονολογική σειρά

37 κοινοποιήσεις

Vasiliki Riga

 · Απάντηση · 1 · 13 Ιανουαρίου 2016 στις 11:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Fragkou Συνχαρητηρια!!!!
 · Απάντηση · 15 Ιανουαρίου 2016 στις 6:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Ο μόνος πόλεμος που θα έπρεπε να ζουν τα παιδιά από τη Συρία..

The only kind of war Syrian children should experience...

6 Ιανουαρίου 2016 · 

Heavy fighting breaks out in refugee
camp - Šid - Serbian police vs kids
from the middle east
Snowball fight in refugee camp - Šid (Serbia)

YOUTUBE.COM

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

123123 Χρονολογική σειρά

17 κοινοποιήσεις

Georgia Vamvouka

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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 · Απάντηση · 2 · 6 Ιανουαρίου 2016 στις 7:06 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

554.090 προβολές

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε το βίντεο του χρήστη
The View.

Ας απλώνεται το μήνυμα...

The View

"Down the line, we're going to look at this crisis and we're going to say 'where were
we?'," Oscar-winner Susan Sarandon says on the Syrian refugee crisis after her visit to
Greece.

Δείτε τη μετάφραση

5 Ιανουαρίου 2016 · 

-5:53

Μου αρέσει η Σελίδα!
5 Ιανουαρίου 2016 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

543543 Χρονολογική σειρά

Maxh Korompili το θεμα με τη sarandon και πολλους σαν αυτην, ειναι οτι ειναι
πολυ αγαπητα προσωπα.  
το να εμφανιζεται, ειδικα σε μια χωρα σαν την Αμερικη, που ο λαος της
αποτελειται απο κοιμισμενα προβατα ως επι το πλειστον που δεν εχουν ιδεα τι
γινεται εκει εξω και ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 15 · 5 Ιανουαρίου 2016 στις 6:34 μ.μ.Μου αρέσει!

Brenda Tessman Humans of New York has done a lot to get the refugees
stories out also
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 8 · 5 Ιανουαρίου 2016 στις 6:50 μ.μ.Μου αρέσει!

Daniela Sonntag she's doing a great job ! we are all in this together *
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 5 Ιανουαρίου 2016 στις 8:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Ann Moutoussi http://testkitchen.huffingtonpost.com/thecrossing/
 · Απάντηση · 6 Ιανουαρίου 2016 στις 12:00 π.μ.Μου αρέσει!

Κώστας Λούκας Since "none of the refugees want to go to the USA", they can
talk as long as they please. It's Christmas season anyway...
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 6 Ιανουαρίου 2016 στις 1:02 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Η φάτνη εφέτος...Καλές γιορτές από όλους μας. Μακάρι το 2016 να φέρει
καλύτερες μέρες. Κι αν δεν φέρει, ας προσπαθήσουμε να έρθουν.

24 Δεκεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

897897 Χρονολογική σειρά

407 κοινοποιήσεις

Jolanda Harmat Császár  
 · Απάντηση · 1 · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 4:10 μ.μ.Μου αρέσει!

Alexandra Walker Happy Christmas and a great New Year to you xx
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 4:56 μ.μ.Μου αρέσει!

Evagelia Marinou ...
 · Απάντηση · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 7:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Γιαννης Μαναζης ααααυτα να τα χταζν οι (παπαδες...παπαρες)και μεις η γκει
 · Απάντηση · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 7:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Chryssa Pappa Απαραδεκτο
 · Απάντηση · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 9:19 μ.μ.Μου αρέσει!

Λία Λάγγα Καλες γιορτες και μπραβο για το εργο σας!!!!!
 · Απάντηση · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 10:12 μ.μ.Μου αρέσει!

Vangheli Lakiotis Καλές Γιορτές και σε σας και σε όλους όσους βοηθάτε.
 · Απάντηση · 24 Δεκεμβρίου 2015 στις 11:23 μ.μ.Μου αρέσει!

Mmoniaa Malik May ALLAH have mercy on everyone in a difficult situation this
winter ameenn
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 25 Δεκεμβρίου 2015 στις 5:22 π.μ.Μου αρέσει!

Yolanta Eirhnh Iwannidou Atziara Καλα γερα χριστουγενα καισυγχαρητηρισ γι
αυτο που κανετε

 · Απάντηση · 25 Δεκεμβρίου 2015 στις 6:10 π.μ.Μου αρέσει!

Litsa Megouli Χρόνια πολλα Να είσαι πάντα χαρούμενη
 · Απάντηση · 26 Δεκεμβρίου 2015 στις 1:51 μ.μ.Μου αρέσει!

Elsa Lici Amin!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 26 Δεκεμβρίου 2015 στις 10:47 μ.μ.Μου αρέσει!

Peter Battelino žalostno / so sad 
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 28 Δεκεμβρίου 2015 στις 8:26 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Η αυτο-οργανούμενη συλλογικότητα στον Πλάτανο στη Συκαμιά Λέσβου έχει
βοηθήσει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες εδώ και μερικούς μήνες. Η βίαιη
καταστολή ενός κινήματος αλληλεγγύης που αν μη τι άλλο προτάσσει την
Ευρώπη των Λαών δίχως υστεροβουλία, δίχως κομματική αντζέντα και
δίχως ευρωπαϊκή ή κρατική επιχορήγηση αποτελεί ένα ακόμα πλήγμα στην
παραπαίουσα δημοκρατία. Καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να κάνουν το
πλέον αυτονόητο - να συνεργαστούν προκειμένου η δομή στον Πλάτανο όχι
μόνο να παραμείνει αλλά και να ενισχυθεί. Δεν υπάρχει πρόβλημα που να
μην μπορεί να λυθεί. Η Λέσβος πρέπει να διδάξει πως ακόμα και μπροστά
σε φαινομενικά αγεφύρωτες διαφορές γίνεται και πρέπει να βρεθεί κοινός
τόπος μπροστά στην ανθρωπιστική τραγωδία...Η βίαιη καταστολή ενός
κινήματος σαν αυτό του Πλατάνου θα ήταν η πιο θλιβερή κατάληξη μιας
πορείας που αν μη τι άλλο έχει να επιδείξει σημαντικό ανθρωπιστικό έργο...

22 Δεκεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

113113 Χρονολογική σειρά

15 κοινοποιήσεις

Rena Pantazi Yiannis
 · Απάντηση · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 7:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ "RAUL WALLENBERG" ΣΤΗΝ "ΑΓΚΑΛΙΑ" 
"RAUL WALLENBERG" PRIZE FOR 2016 TO "ANGKALIA"....

22 Δεκεμβρίου 2015 · 

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Με μεγάλη συγκίνηση -τρεις χιλιάδες και πλέον νεκροί πρόσφυγες ζητούν
δικαίωση, και πως να βρουν- αλλά και τεράστιο αίσθημα ευθύνης -υπάρχει
τεράστιο συμβολικό φορτίο- μάθαμε πριν από λίγο πως η "Αγκαλιά"
λαμβάνει την τιμή του κορυφαίου βραβείου Raul Wallenberg του Συμβουλίου
της Ευρώπης. Πρεσβεύουμε το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης, αυτό
που με ανοιχτά σύνορα και με αγάπη δίχως αστ... Δείτε περισσότερα

Helping refugees in the Mediterranean
Greek association “Agkalia” awarded Raoul Wallenberg Prize

COE.INT

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Vera Spyrakou 
 · Απάντηση · 1 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 2:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Yanna Dandolou

 · Απάντηση · 2 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 2:43 μ.μ.Μου αρέσει!

Anastasia Bachatiroglou Να ξερετε οτι το εργο σας μενει και μας κανει
περηφανους εμας εδω πανω οταν ακουμε για "εκεινους" που τους βοηθησαν
ιταν πατησαν το ποδι τους στην Ελλαδα......εσεις εχετε δξμιουργησει μια
καινουρια καλη φημη για τη χωρα μας και σας αξιζουν πολυ περισσοτερα!

 · Απάντηση · 2 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 2:45 μ.μ.Μου αρέσει!

Ειρηνη Πατε

 · Απάντηση · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 2:52 μ.μ.Μου αρέσει!

Kathy Andrikopoulou Ευτυχως που εσεις κάνατε κατι για αυτούς καθώς όλοι
εμεις παθητικά κοιτάζαμε...

 · Απάντηση · 1 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 3:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Diama Vlantoni Μπράβο παιδιά!
 · Απάντηση · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 3:34 μ.μ.Μου αρέσει!

Marilena Makri Μας κανετε περήφανους!
 · Απάντηση · 1 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 3:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Γιώργος Μπάλλας Σας αξίζει. Είμαι περήφανος για σας και υποκλίνομαι στην
προσφορά σας.

 · Απάντηση · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 4:12 μ.μ.Μου αρέσει!

Georgia Kyriakopoulou Υψώνετε το μπόϊ της ανθρωπότητας παιδιά,μας
κάνετε υπερήφανους!

 · Απάντηση · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 4:47 μ.μ.Μου αρέσει!

Don Wood Congratulations from the US and thank you for all you do!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 5:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Νίκη Φωτιάδου αυτό το βραβείο, πέρα από την αναγνώριση αναδεικνύει την
ύπαρξη μεγάλων προβλημάτων που λύθηκαν και πρέπει ακόμα να λυθούν,
εύγε σας..

 · Απάντηση · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 5:28 μ.μ.Μου αρέσει!

Τασούλα Σπυρίδου Τον παπά Στρατή είχα την τύχη να τον γνωρίσω και να τον
φιλοξενήσουμε στον "Ξενώνα Σταύρος Νιάρχος",στο νοσοκομείο της
Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΕ).Ένας άνθρωπος "θηρίο" στη θωριά του,αλλά
μεγαλύτερο "θηρίο" στην ψυχή του!!!!Αγκαλιά με τη φιάλη οξυγόνου,με μισό
πνευμόνι και αυτός το μυαλό του στο νησί,στη δική του "Αγκαλιά"!!! Παπά
Στρατή και από εκεί που είσαι,είμαι σίγουρη πως ακόμα μαζεύεις
καραβοτσακισμένους άστεγους και ορφανά που έχουν ανάγκη....Που δε σε
νοιάζει σε ποιο Θεό πιστεύουν,αρκεί που εσύ πιστεύεις στο Θεό της Αγάπης!!!
Σ'ευχαριστώ πολύ για τις κουβέντες που ανταλλάξαμε και που είχα την τύχη να
συναντηθούν οι δρόμοι μας!

 · Απάντηση · 13 · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 6:46 μ.μ.Μου αρέσει!

Ελλη Ευαγγελου Αναγνώριση αξιών και ανθρώπων 
ανεκτίμητο το έργο σας  
!!!!!!

 · Απάντηση · 22 Δεκεμβρίου 2015 στις 11:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Το έργο και η προσωπικότητα του παπα-Στρατή θα βραβευθεί από την
Ακαδημία των Αθηνών λίγο πριν τα φετινά Χριστούγεννα. Δυστυχώς μετά
θάνατον. Όσο ζούσε μετρημένοι στα δάχτυλα ήταν αυτοί που τον στήριξαν.
Το βραβείο θα παραλάβει επάξια η οικογένειά του. Ένας σπουδαίος,
αναντικατάστατος άνθρωπος. Όσοι τον είχαμε συνοδοιπόρο και φίλο είμαστε
περήφανοι για άλλη μια φορά. Μας λείπει πάρα πολύ. Tέτοια εποχή, αν ήταν
εδώ, θα τσακωνόμασταν με καλαμπούρια τι "τσάντες" θα ετοιμάζαμε...βάλε
αυτό, βγάλε αυτό, λεφτά έχουμε ή δεν έχουμε; "Τσάντες" που θα μοίραζε
βράδυ στα κρυφά, εκεί που ήταν ανάγκη...με το σαραβαλάκι του.

14 Δεκεμβρίου 2015 · 
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Anna Ghioka Petropoulea Εχθες από τον Γιατρο Τασο Γιακουμη, προεδρο
Νοσοκομειακών Ιατρων Πατρας ,στο χωρο Προταση ,παρακολουθήσαμε
αφωνοι και συγκλονισμένοι το βιντεο από την Συκαμια Λέσβου με το εργο που
κανετε ολοι εσεις οι εθελοντες στο μερος που βγαινουν οι βαρκες με
του... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 17 · 14 Δεκεμβρίου 2015 στις 1:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Γιώργος Μπάλλας Το βίντεο που αναφέρετε πιο πάνω θα 'χε μεγάλο
ενδιαφέρον να το ανεβάσετε, ώστε να το δουν όσο γίνεται περισσότεροι.

 · Απάντηση · 19 Δεκεμβρίου 2015 στις 10:56 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία της
Zora O'Neill.

H oμάδα του Μολύβου "Αστερίας" χρειάζεται πράγματα (έχει την κεντρική της
αποθήκη στην Καλλονή Λέσβου). Συνεργαζόμαστε με την "μπλέ αποθήκη"
εκεί που κεντρικά μαζεύονται με τάξη οι προσφορές, όταν κάτι μας λείπει και
αντίστροφα. Προς το παρόν εμείς δεν μπορούμε να διαχειριστούμε άλλα
πράγματα όμως με τον "Αστερία" οι δυναμικές είναι περισσότερες. Γίνεται
πολύ καλή δουλειά, οπότε αξίζει κάθε αποστολή προς αυτήν την
κατεύθυνση. Παρακάτω τι χρειάζονται και που θα τα στείλετε!

Zora O'Neill Information Point for Lesvos Volunteers

RE: DONATIONS

Current needs from the Kalloni warehouse, per Robert Nielsen. Please share.

Δείτε τη μετάφραση

5 Δεκεμβρίου 2015 · 

5 Δεκεμβρίου 2015 · Νέα Υόρκη, New York, Ηνωμένες Πολιτείες
Αμερικής · 
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Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Παρακαλώ επικοινωνήστε με την κ. Δήμητρα Ιππειώτη, νοσοκόμα του
ΠΙΠΚΑ Μυτιλήνης στο 6980400069 και email ipdim@hotmail.com (σε
λογικές ώρες τις μέρας, παρακαλώ!) για το πως μπορείτε να βοηθήσετε με
την λίστα των παρακάτω φαρμάκων που είναι αναγκαία συνεχώς εκεί. Πριν
στείλετε ο,τιδήποτε παρακαλώ να κάνετε την επικοινωνία πρώτα καθώς
μπορεί η ανάγκη σε ένα συγκεκριμένο φάρμακο να έχει καλυφθεί...Τα
φάρμακα ΔΕΝ τα στέλνετε στην Αγκαλιά αλλά στη διεύθυνση που θα σας πει
η κ. Ιππειώτη.

2 Δεκεμβρίου 2015 · 
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Στα μετόπισθεν, ήρεμα, δίχως πολλές φανφάρες, δίχως να μπαίνουμε στο
παιχνίδι των εντυπώσεων που αυτές τις μέρες έχει οξυνθεί, με όσες δυνάμεις
κάνουμε "βαρετές" αλλά ουσιαστικές "μικρές" εργασίες. Τάξη στην αποθήκη,
άνοιγμα δεμάτων, αποστολή τους σε διάφορα μέρη του νησιού, στοχασμός
και σημειώσεις αυτών των δύσκολων καιρών. Αυτός ο αγώνας δεν είναι 100
μέτρων αλλά μαραθώνιος. Για μερικούς είναι μερικές μέρες στην παραλία και
ξεχνιέται, για εμάς είναι πάνω από δέκα χρόνια....και συνεχίζεται μέρα με τη
μέρα. Οχι δεν χρειαζόμαστε άλλα εφόδια, δεν έχουμε χώρο, όχι δεν
χρειαζόμαστε μαζική χρηματοδότηση. Τώρα βλέπουμε πιο ξεκάθαρα από
ποτέ πως το να μην δεχτούμε εθνικές ή κοινοτικές επιχορηγήσεις ήταν
κίνηση σοφότατη. Σοφότατη η κίνηση να έχουμε μόνο τόσα χρήματα όσα
μπορούμε να ξοδέψουμε, να ξοδευτούν αμέσως τα όσα μαζεύτηκαν. Να
καθορίζουμε τα όρια του εθελοντισμού όπου πάντοτε εθελοντισμός είναι κάτι
δίχως πληρωμή και δεσμεύσεις από προϋπολογισμούς και καμπάνιες
θησαυρισμού. Δεν χρειαζόμαστε κάτι. Χρειαζόμαστε ίσως να ξέρουμε πως η
αλληλεγγύη εκεί έξω στηρίζεται και υπάρχει από κάποιους που προτίθενται
να τρέξουν τον μαραθώνιο ως το τέλος...

25 Νοεμβρίου 2015 · 
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Dimitra Kitsou ο παπα-Στρατης εφυγε...μα αφησε την καλυτερη
παρακαταθηκη.... ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ!!!

 · Απάντηση · 12 · 25 Νοεμβρίου 2015 στις 10:06 μ.μ.Μου αρέσει!

Barb Beaver 
 · Απάντηση · 1 · 25 Νοεμβρίου 2015 στις 11:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Irina Vosgerau Χρειαζόμαστε ΣΙΓΟΥΡΑ να ξέρουμε πως η αλληλεγγύη
στηρίζεται και υπάρχει εκεί έξω και δίπλα μας και μαζί μας...

 · Απάντηση · 26 Νοεμβρίου 2015 στις 10:43 π.μ.Μου αρέσει!

Georgia Angouridaki Είστε φωτεινό παράδειγμα, για όλους μας.
 · Απάντηση · 26 Νοεμβρίου 2015 στις 1:38 μ.μ.Μου αρέσει!

Jane Ducey Manning Bless the Work that you do!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 26 Νοεμβρίου 2015 στις 4:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Milioni Kathy Μπραβο σας
 · Απάντηση · 26 Νοεμβρίου 2015 στις 8:24 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι μας. Μόνο σε αυτήν την σελίδα μπορείτε να μάθετε με σιγουριά τις
ανάγκες της Αγκαλιάς. Κυκλοφορούν σε πολλές άλλες σελίδες αναρτήσεις,
ανακοινώσεις, λίστες με ανάγκες για την Αγκαλιά που απλά είναι copy-paste
από παλιότερες αναρτήσεις μας κτλ. Αυτά δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε για
αυτό και καλούμε τους φίλους μας να ενημερώνονται αποκλειστικά από αυτή
τη σελίδα. Επίσης για χρηματικές εισφορές κτλ, κυκλοφορεί ο αριθμός
λογαριασμού μας ΟΜΩΣ όπως έχουμε πει δεν δεχόμαστε εισφορές παρά
μόνο μέσα από δράσεις με συγκεκριμένο κοινωνικό προσανατολισμό και δεν
μπορούμε και από την άλλη να μπλοκάρουμε τον συγκεκριμένο λογαριασμό.
Οποιός θέλει να κάνει κάποια ειδική δράση για να μαζευτούν χρήματα,
πρέπει πρώτα να επικοινωνήσει μαζί μας με μήνυμα εδώ. Κοντολογίς, δεν
είμαστε και δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για ο,τι κυκλοφορεί αυτήν
την στιγμή στο διαδίκτυο για την Αγκαλιά. Βοηθήστε μας να είμαστε
συγκεκριμένοι με το να μην αναμεταδίδετε τίποτα άλλο παρά ο,τι εμφανίζεται
εδώ...

13 Νοεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

7878 Χρονολογική σειρά

18 κοινοποιήσεις

Christos Faroupos Χμ... Μπορώ να κάνω share αυτό που γράφετε σε
οποιαδήποτε αναφέρεται σε εσάς για αυτά που γράφετε; (εσείς μόνοι σας
μπορεί να μην μπορείτε να ελέγξετε ότι κυκλοφορεί στο όνομα σας αλλά ΟΛΟΙ
μαζί μπορούμε... ) 

 · Απάντηση · 3 · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 9:38 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Μακαρι.
 · Απάντηση · 2 · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 9:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Πρωινή προσφορά προς την ανθρωπότητα : παρέα με τη σκουπιδιάρα
ανακύκλωσης του Δήμου. Έφυγε ένα βουνό χαρτόκουτες από την αποθήκη.
Μένει ένα ακόμα βουνό άχρηστα ρούχα και σκουπίδια και καθαρίσαμε. Ο
εθελοντισμός τις περισσότερες φορές περνάει μέσα από εντελώς βαρετά
πράγματα...

13 Νοεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

5858 Χρονολογική σειρά

4 κοινοποιήσεις

Δείτε 1 ακόμη σχόλιο

Angela Vismaya Psarrou Το έχω πάθει με μαγιώ...
 · Απάντηση · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 12:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Julia Koufou από ρούχα καλά τα πήγατε,από ανθρώπινο δυναμικό?
 · Απάντηση · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 2:08 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Παρακαλούμε τους φίλους μας : ΜΗΝ στέλνετε άλλα εφόδια ή ρούχα. Σε
τρεις μέρες η Γενική Ταχυδρομική μας έφερε έναν απίστευτο αριθμό
πραγμάτων που θα χρειαστεί πολλή δουλειά για να τακτοποιηθεί. Η έκκληση
έχει κλείσει εδώ και ΚΑΙΡΟ. Τα περισσότερα από αυτά είναι πράγματα που
ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΖΗΤΗΣΕΙ και ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ διαχειριστούμε. Αυτήν
την στιγμή είμαστε στο χάος και προσπαθούμε να βάλουμε τάξη για να πάνε
τα πράγματα εκεί που πρέπει. ΔΕΝ θα αλλάξουμε τον τρόπο που
αντιμετωπίζουμε τον εθελοντισμό, ούτε και θα γίνουμε επαγγελματίες Μ.Κ.Ο
απλά για μπορούμε να ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Αν συνεχίσετε να στέλνετε
εφόδια, θα χαλάσουν, θα αργήσουν να πάνε στους πρόσφυγες. Είναι η
εκατοστή φορά που κάνουμε την έκκληση. Το να βάζεις μέσα σε μια κούτα
πράγματα και να την ταχυδρομείς ΔΕΝ είναι λύση. Παρακαλούμε
κοινοποιήστε. Το ίδιο ισχύει και για τα χρήματα. Χρήματα δεχόμαστε προς το
παρόν από ελάχιστες συγκεκριμένες δράσεις, στοχευμένες και με κοινωνικό
χαρακτήρα και οχι από μαζικές εισφορές... Δεχόμαστε όσα πράγματα έχουμε
την οργανωτική δομή να διαθέσουμε άμεσα και όχι παραπάνω...Μην μας
βάζετε σε έναν ατέρμονο κύκλο ατέλειωτων εισφορών που χρονίζουν...

12 Νοεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

212212 Χρονολογική σειρά

302 κοινοποιήσεις

Stavroula Mitsakou κοινοποιώ αμέσως!! έχετε πολυ δίκιο!!
 · Απάντηση · 1 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 2:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Λιάνα Ντακ Μήπως είναι καλή ιδέα να ειδοποιήσετε και την ίδια τη Γενική
Ταχυδρομική να μη δέχεται πράγματα για σας; Νομίζω πως από τη στιγμή που
ανέλαβε να παραλαμβάνει και να παραδίδει δωρεάν πράγματα για τους
πρόσφυγες, η υπερπροσφορά δεν θα σταματήσει...

 · Απάντηση · 9 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 2:37 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Το ΄'εχουμε κανει μέρες τώρα...
 · Απάντηση · 4 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 2:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Λιάνα Ντακ 
 · Απάντηση · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 2:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Χρήστος Μπάρκος Οποιος θελει μπορει να στειλει πραγματα στο Πικπα
(χωριο του ολοι μαζι) που βρισκεται στη λεσβο , θερμη παρακληση μην
στελνετε οτι ναναι , χοντρα ρουχα χωρισμενα , παπουτσια για περπατημα και
οτι αλλο αναγραφετε στη λιστα.Τα ματια αμς εχουν δει πολλα , αλλοι στελνουν
παντοφλες και τακουνια , κατι φορεματα , μην στελνετε αυτα που θελετε να
ξεφορτωθειτε αλλα αυτα που χρειαζονται.

 · Απάντηση · 15 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 4:16 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Kanderaki Εγώ πάλι γιατί χαίρομαι που στην Ελλάδα της κρίσης η
καλοπροαίρετη ανθρώπινη προσφορά υπερκαλύπτει τις ανάγκες μίας
αξιόλογης εθελοντικής προσπάθειας? Μπράβο σε εσάς... και ευχαριστώ
ΟΛΟΥΣ όσους γέμισαν τις αποθήκες σας. Να είστε Ευλογημένοι!!  

 · Απάντηση · 16 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 4:38 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Μαρία όντως έχει κατι το θετικό όλο αυτό το πράγμα...Μια
δυναμική, θα έλεγα που όμως πρέπει να κατευθυνθεί σωστά, από όλους

 · Απάντηση · 4 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 5:05 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina Thanou Δωστε τα σε ιδρυματα γηροκομεια συλλογους πολυτεκνων
οικογενειων!!!

 · Απάντηση · 7 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 5:17 μ.μ.Μου αρέσει!

Thomie Papathanasiou Για να μπορέσουν να τα δωσουν πρέπει να τα
ξεχωρίσουν. .να τα ξέδιαλυνουν..ειναι κατι που θέλει παρα πολυ χρονο...

 · Απάντηση · 1 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 5:59 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina Thanou Αν μπορω να βοηθησω...που βρισκεστε;
 · Απάντηση · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 6:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Laurie Davidson Is it possible that a volunteer can come and take some of the
boxes to Leros? What are the items?
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 8:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Athina Markomichelaki Συγγνωμη αλλα τα κεφαλαία δείχνουν φωνή στον
γραπτό λόγο. Αντικαμβανομαι οτι κι εσεις κατακλυζεστε απο αντικείμενα και
είστε στα όρια των αντοχών σας σε εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις, πρακτικά
καθ ψυχικά, αλλα δεν θεωρώ οτι ειναι ευγενικό να
φωνάζετε... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 4 · 12 Νοεμβρίου 2015 στις 10:23 μ.μ.Μου αρέσει!

Persona Ofevi Αξιζει να τονιστει περισσοτερο το ποσοι ανθρωποι
μπηκαν στη διαδικασια να βοηθησουν τετοιες εποχες, οπως κι οσο
μπορεσαν, σε βαθμο που προκληθηκε ασφυκτικος κορεσμος στις
αποθηκες, παρα οι αστοχες η ακαταλληλες αποστολες καποιων. Ο
θυμος δεν ειναι μεταξυ μας, ας δρομολογειται εκει που πρεπει και σ
αυτους που πρεπει, τους υπευθυνους της τραγωδιας, με θυματα αυτους
που ολοψυχα υποστηριζετε!

 · Απάντηση · 2 · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 12:54 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Paris Morfides Υπάρχουν προσπάθειες που μπορούν να διαχειριστούν τη
βοήθεια. Ακολουθούν κρύες νύχτες και όταν δεν έχεις σπίτι κάθε βοήθεια είναι
σημαντική. Σας αφήνω μια ομάδα που ξεπέρασε το πρόβλημα του
ταχυδρομείου. Καλή συνέχεια. https://mobile.facebook.com/?_rdr...

 · Απάντηση · 2 · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 1:01 π.μ.Μου αρέσει!

Martha Paschalidou Ενημερώστε παρακαλώ την ομάδα που θέλει να
στείλει ρούχα σε Ειδομένη ότι πρέπει να είναι κάπως ταξινομημένα, η
αποθήκη εκεί αντιμετωπίζει κι αυτή προβλήματα και η διανομή των
ρούχων για να είναι εφικτή πρέπει να γίνει σε ορισμένο σημείο και τα
ρούχα να... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 1 · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 2:26 π.μ.Μου αρέσει!

Paris Morfides Νομίζω είναι περιττό να συζητήσω για το κακό που έχει
κάνει η ζάχαρη στα δόντια σου

 · Απάντηση · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 5:47 π.μ.Μου αρέσει!

Ανθή Ελευθεριάδου η Γενική Ταχυδρομική εξυπηρετεί έτσι κι αλλιώς και
στέλνει τη βοήθειά μας και σε άλλους φορείς στη Λέσβο. Ενημερωθείτε απο τα
κατά τόπους γραφεία της.

 · Απάντηση · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 11:44 π.μ.Μου αρέσει!

http://n-kuris.blogspot.co.il/2015/11/blog-post_15.html נועם קוריס פורטל עורכי דין
 · Απάντηση · 21 Νοεμβρίου 2015 στις 7:25 π.μ.Μου αρέσει!

Kristi Alfa Γεια σας, έχουμε 20 διαθέσιμα μάρσιπο να στείλουμε, αν υπάρχει
ανάγκη θα μπορούσαμε να στείλουμε είτε μέρος αυτών είτε όλα..

 · Απάντηση · 21 Νοεμβρίου 2015 στις 7:00 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Καλημέρα. Η αποθήκη μας γέμισε μετά και τη σημερινή αποστολή. Μέχρι να
τακτοποιηθούν τα πράγματα και να μοιραστούν ειδοποιήσαμε την Γενική
Ταχυδρομική πως ΔΕΝ δεχόμαστε άλλα πράγματα. Μιλήστε με την εταιρία
όσοι έχετε έτοιμα πακέτα για να δείτε ποιοί αποδέκτες είναι ακόμη διαθέσιμοι
στη Λέσβο και αλλού. Ευχαριστούμε για την απίστευτα μεγάλη ανταπόκριση.
Σε λίγες μόνο μέρες που η έκκλησή μας ήταν "ανοιχτή" δεχτήκαμε έναν
απίστευτο αριθμό δεμάτων. Ευχαριστούμε για την στήριξη...δεν έχουμε
λόγια. Kαι πέρα από τον κόσμο, ευχαριστούμε την Γενική Ταχυδρομική και
τους υπαλλήλους της για την κίνηση ανθρωπιάς...

10 Νοεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Despina Anasontzi Εχω μια μεγαλη σακουλα με παπουτσια ανδρικα 42-44
νουμερο. Τα χρειαζεστε; Αν ναι, σε ποια διευθυνση να τα στειλω; στην Αθηνα τι
μπορεί να κανει κανεις για να βοηθησει ;

 · Απάντηση · 10 Νοεμβρίου 2015 στις 8:19 μ.μ.Μου αρέσει!

Roula Kourdoumbalou Δες εδώ
https://www.facebook.com/RefugeesWelcomeGR/photos/a.1608967619
366440.1073741828.1608307726099096/1625201477743054/?
type=3&fref=nf

RefugeesWelcome GR —Ανακοινώσεις

ΛΕΣΒΟΣ, Σκάλα Συκαμιάς ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ανάγκη για χειμωνιάτικα
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ, αθλητικά ή άλλα άνετα κλειστά, κυρίως ανδρικά!

Μπορείτε να στείλετε δέματα (έστω και ένα ζευγάρι) από το
πλησιέστερο γραφείο της Γενικής Ταχυδρομικής, δωρεάν!
Διεύθυνση: Αυτοσχέδιο Ιατρείο Σκάλα Συκαμιάς, υπ' όψιν κυρίας

Μου αρέσει η Σελίδα!11 Νοεμβρίου 2015 · 

Απαντήστε...

Απαντήστε...

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Λένας Μαρμαρινού, Πλάτανος/Σκάλα Συκαμινιάς 811 04, Λέσβος
(Λένα Μαρμαρινού, τηλ. 6945894749)

*Λόγω της υγρασίας τα παπούτσια των προσφύγων που
αποβιβάζονται στην Λέσβο δεν προλαβαίνουν να στεγνώσουν
ενώ άλλοι τα έχουν ήδη χάσει στη θάλασσα.

 · Απάντηση · 1 · 11 Νοεμβρίου 2015 στις 7:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Despina Anasontzi Κα Μαρμαρινού θα σας τα στειλω το συντομότερο
 · Απάντηση · 11 Νοεμβρίου 2015 στις 7:52 μ.μ.Μου αρέσει!

χριστινα γρηγορη http://ipop.gr/.../an-thes-ke-esi-mporis-na-voithisis.../
 · Απάντηση · 1 · 10 Νοεμβρίου 2015 στις 11:22 μ.μ.Μου αρέσει!

Ανθή Ελευθεριάδου η Γενική Ταχυδρομική εξυπηρετεί έτσι κι αλλιώς και
στέλνει τη βοήθειά μας και σε άλλους φορείς στη Λέσβο. Ενημερωθείτε απο τα
κατά τόπους γραφεία της.

 · Απάντηση · 13 Νοεμβρίου 2015 στις 11:45 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά πρόσθεσε 7 νέες φωτογραφίες.

Μας παρέδωσε η Γενική Ταχυδρομική τα πρώτα δέματα. Σας ευχαριστούμε
πολύ. Πραγματικά τεράστια ανταπόκριση από όλα τα μέρη της χώρας.
Πολλά ρούχα και τρόφιμα διατέθηκαν ήδη στην Σκάλα Συκαμνιάς ενώ
κουβέρτες και σεντόνια δόθηκαν στο Κέντρο Υγείας Καλλονής. Όπως
βλέπετε μένει το τεράστιο έργο της τακτοποίησης, κάτι που παίρνει πολλές
ώρες άλλα είναι αναγκαίο!

ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Όπως βλέπετε στις φωτογραφίες τα δέματα είναι
πάρα πολλά. Σας παρακαλούμε να στέλνετε μόνο ό,τι σας έχουμε πει ότι
έχουμε ανάγκη ώστε τα εφόδια να παραδίδονται στους πρόσφυγες το
ταχύτερο δυνατό. Αν γίνεται τα είδη μέσα στις κούτες να μην είναι πεταγμένα
άτακτα αλλά σε σακούλες κατά είδος. Παρακαλούμε κάντε τον κόπο και
γράψτε με ευδιάκριτα γράμματα τι περιέχει η κάθε κούτα. Κάτι που θα πάρει
για εσάς λίγα λεπτά για τους εθελοντές μας κρατάει πολλές ώρες. Να είστε
καλά!

9 Νοεμβρίου 2015 · 
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Βικυ Ο. Με ολη μας την αγαπη απο φερες Εβρου.Συνεχιστε το λειτούργημα
που κανετε για αυτούς τους ανθρώπους και σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία
που μας δώσατε να βοηθήσουμε και εμεις οπως μπορουμε.

 · Απάντηση · 15 · 9 Νοεμβρίου 2015 στις 9:22 μ.μ.Μου αρέσει!

Liana Markaki Μα από τον Έβρο στην αγκαλιά τα στείλατε;;;; Έχετε την
Ειδομενη δίπλα σας...

 · Απάντηση · 10 Νοεμβρίου 2015 στις 1:30 μ.μ.Μου αρέσει!

Βικυ Ο. Ο Εβρος δεν ειναι μονο οι Φερες.Εμεις απο Φερες στείλαμε
Λεσβο.Το θεμα ειναι που στείλαμε ή οτι ανταποκρίθηκαν πολλοι
ανθρωποι σε ολο αυτο???

 · Απάντηση · 1 · 10 Νοεμβρίου 2015 στις 1:37 μ.μ.Μου αρέσει!

Δέσποινα Ιωαννίδου Η μητέρα μου λέει: Δίνεις στον φτωχό, δανείζεις στον
θεό. Εγώ θα το πω με μια λιγότερο μεταφυσική ή θρησκευτική ερμηνεία. Όταν
δίνεις, κινητοποιείς μια εν δυνάμει ενέργεια, κι αυτή με τη σειρά της προκαλεί
μια αλυσίδα γεγονότων και συνεπειών, απέραντη, τόσο που τελικά, ίσως, λέω,
ακόμη και να είσαι τυχερός να τη δεις να αγγίζει και σένα!

 · Απάντηση · 16 · 9 Νοεμβρίου 2015 στις 10:34 μ.μ.Μου αρέσει!

Holistic School Greece

 · Απάντηση · 3 · 9 Νοεμβρίου 2015 στις 11:34 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατροκλος Παρασκευας Εσείς να είστε καλά!
 · Απάντηση · 3 · 10 Νοεμβρίου 2015 στις 1:35 π.μ.Μου αρέσει!

Sofia Karaconstanti Σήμερα στείλαμε και εμείς.Παπούτσια ,όλα τακτοποιημένα
σε ξεχωριστά κουτιά.Ο Άγιος Στέφανος Αττικής στηρίζει τους πρόσφυγες

 · Απάντηση · 4 · 10 Νοεμβρίου 2015 στις 5:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Toni Dalakos It's a tribute to all these Greeks who give so unselfishly with their
hearts- even during a time of austerity and uncertainty, they are ready to help
these poor refugees! So proud of you all!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 5 · 11 Νοεμβρίου 2015 στις 12:38 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Κατέφθασαν Σύριοι δεύτερης γενιάς, πολίτες Ηνωμένων Πολιτειών και
ζητούσαν να βρουν άκρη. Ήρθαν σε επαφή μαζί μας, δεν ήξεραν ούτε καν
που πέφτει η Συκαμιά. "Μπείτε στην αποθήκη, πάρτε κονσέρβες και ρούχα
και δώστε τα" τους είπαμε, "κάντε μια πρώτη επαφή". Μας κοιτούσαν σαν
χαμένοι, λες και δεν σοβαρολογούσαμε. Πήραν κουβέρτες, ρούχα, γάλατα,
έφυγαν, γύρισαν το βράδυ, ένας έπεσε και με αγκάλιασε. "Πρώτη φορά
βλέπουμε ομάδα να δίνει έτσι, δίχως διατυπώσεις σε ξένη ΜΚΟ προμήθειες".
Του εξήγησα πως εφόσον τα πράγματα θα δωθούν σε πρόσφυγες είναι
απαράδεκτο να καθονται σε μια αποθήκη . Εμείς δίνουμε όσα μπορούμε
κάθε μέρα, μα οι δυνάμεις μας είναι μικρότερες από τα όσα μας
προσφέρουν. Ήρθαν από μια μεγάλη Ιρακινή φιλανθρωπική οργάνωση,
έψαχναν βράδυ να αγοράσουν...2000 αυγά. 'Έσκασα στα γέλια. "Ελατε στην
αποθήκη". Τα ίδια πράγματα. Έστειλαν γράμμα την επόμενη βδομάδα λες
και τους είχαμε δώσει ενα εκατομμύριο δολλάρια να μοιράσουν. Έρχεται
ένας Νορβηγός ναυαγοσώστης με την ομάδα του, γύρευε σκηνές,
ισοθερμικές κάλτσες. Χαμένος στα χαμένα. Πάμε στην αποθήκη, πάρε
πράγματα, πήγαινε στο πεδίο κάνε μια πρώτη εκτίμηση, δες τι θες,
χρησιμοποιήσε τα εφόδια και συνεχίζεις με περισσότερη γνώση για το τι
χρειάζεσαι να προμηθευτείς και το τι όχι. Έφυγε και σήμερα μας έφερε δώρο
ένα κασκόλ από μαλλί γκνου ή κάτι τέτοιο. Είδαμε πως είναι πολύτιμο αυτό
το πράγμα, αυτό το πρώτο φιλικό σπρώξιμο ενός ανθρώπου που ήρθε από
τα πέρατα του κόσμου να βοηθήσει. Αλληλεγγύη ακόμα και μεταξύ των
εθελοντών. Πιστέψτε με, λείπει ! Οι ΜΚΟ παντού είναι σχεδόν σέχτες. Καμιά
δεν μπαίνει στα χωράφια της άλλης. Βαστάνε προμήθειες και αποθεματικά
και ταμεία όπως ο δράκος τα πυθάρια. Αν κάνουν καλά ή όχι, ας το κρίνει η
επιστήμη και η κοινή λογική. Στην Αγκαλιά, όποιος ξέρουμε οτι θα πάει να
βοηθήσει στην πρώτη γραμμή, του προσφέρουμε ο,τι έχουμε. Λένε, "μα
κάνουν το κομμάτι τους πάνω στις δικές σας πλάτες". Ας κάνουν ο,τι θέλουν,
κάποιος παραπάνω θα φάει, κάποιος θα ντυθεί...Έχουμε συνεργαστεί με
αναρχικές ομάδες έως την πιο ακριβοπληρωμένη ΜΚΟ του πλανήτη. Ας
φτιάξει όποιος θέλει κουτάκια, κι ας μπει εκεί να κάθεται στα ζεστά. Το
"αγαπάτε αλλήλους" του παπα-Στρατή δεν είχε ποτέ αστερίσκους. Αν δείξεις
εμπιστοσύνη σε κάποιον είναι πάντοτε καλύτερο από τα να είσαι μίζερα
επιφυλακτικός. Πολλές φορές έχουμε καταλάβει πως η καλοσύνη είναι σαν
αυτοεκπληρούμενη προφητεία: φέρεσαι στον άλλο θεωρώντας τον ήδη άξιο
και πραγματικά τότε δίνει πίσω αξιοσύνη. Του φέρεσαι καχύποπτα εξαρχής
και ήδη έχεις φτιάξει ένα κενό μεταξύ σας που χρειάζεται δουλειά να γεμίσει.
Η σωστή διαχείριση πόρων πρέπει να περνάει και από την καρδιά. Με κάτι
τέτοια φτιάχνει κανείς μια ομάδα που χαίρει σεβασμού σε μέρη που δεν πάει
ο νους...Ας σπάσουμε τα στεγανά μεταξύ μας, όσο μπορούμε. Πόσο στα
σοβαρά έχουμε πάρει το "εμείς" ;
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      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1,3 χιλ.1,3 χιλ. Χρονολογική σειρά

405 κοινοποιήσεις

Βασιλική Μυρτσίδου αυτό το κείμενο με εκφράζει απόλυτα... να είστε πάντα
καλά

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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 · Απάντηση · 5 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 7:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Virginia Liargova 
 · Απάντηση · 2 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 7:46 μ.μ.Μου αρέσει!

Georgina Kontopoulou respect....
 · Απάντηση · 3 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 7:46 μ.μ.Μου αρέσει!

Panagiotis Koustas RESPECT!
 · Απάντηση · 2 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 7:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Paleokrassa Ολοι μπορουμε ,αρκεί να υπάρχει θέληση ! Σήμερα φυγανε
τα υπόλοιπα ρούχα για τη ΜΚΟ ,σας έρχονται ζεστά ρούχα ,Συνεχίζουμε για
όλους και μην ξεχνάμε και τους Ελληνες αστεγούς παιδια

 · Απάντηση · 8 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 7:55 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Christina Papachristou μπράβο σας και πολλες ευχες για δυναμη για την
υπερανθρωπη προσπαθεια σας. μακαρι να μπορουσα να ειμαι μαζι σας...

 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 7:58 μ.μ.Μου αρέσει!

Irene Dii Συγκινήθηκα...να σας έχει ο θεός καλα κ να σας δίνει δύναμη και
κουράγιο για αυτό το πολύτιμο έργο που προσφέρεται...μακάρι να σκέφτονταν
όλοι έτσι ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερος!!!

 · Απάντηση · 3 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 8:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Christos Sideris Μπράβο μπράβο μπράβο ... ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ!
 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 8:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Vasiliki Riga ΥΠΕΡΟΧΟ !!!!!! ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ !!!!!!!!!!
 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 8:30 μ.μ.Μου αρέσει!

Ekaterini Karanika Μπράβο!
 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 8:34 μ.μ.Μου αρέσει!

Asimoula Gavrilelli Kotsari Σας χρωσταμε ενα μεγαλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για οσα
οτι και οπως κανετε σωζετε ανθρωπους και βοηθατε και πολλους απο μας να
θελουμε κατι να κανουμε να ειστε καλα

 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 8:38 μ.μ.Μου αρέσει!

Ραλφ Σουιφτ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΝΕΤΕ ... ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, ΕΚ
ΜΕΡΟΥΣ ΟΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ (ΑΛΛΑ
ΣΑΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΝ ... ΣΙΓΟΥΡΑ)

 · Απάντηση · 2 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 8:59 μ.μ.Μου αρέσει!

Thomas Katsipodis Α βρε Μαρια να είσαι πάντα Καλά Δυστυχώς θα έπρεπε
να ζω σε άλλη εποχή όχι στη εποχή #συμφέρων#

 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 9:00 μ.μ.Μου αρέσει!

Tzima Giannoula Αλλυλεγγυη χωρις καχυποψια και επαρση. Οι σωστες λεξεις
εκαναν τη διαφορα.Ειστε οι καλυτεροι και οσο μπορουμε θα σας στηριζουμε για
να αντεξετε

 · Απάντηση · 2 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 9:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Milatos Please translate &share. Your heart is heaven on Earth.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 9:39 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Kriya Mukto Τα σέβη μου.
 · Απάντηση · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 9:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Μαρω Παπαδημητρίου Μπράβο. Να απομυθοποιηθει επιτέλους η αρνητική
πλευρά. Πέρα απο ταμπέλες ο ΣΚΟΠΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΜΕΙΝΕΙ.

 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 9:43 μ.μ.Μου αρέσει!

Leah Ve O Theos mazi sas! "Η σωστή διαχείριση πόρων πρέπει να περνάει και
από την καρδιά. " !

 · Απάντηση · 3 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 10:17 μ.μ.Μου αρέσει!

Vicky Papadopoulou Με συγκινησατε για ακόμα μια φορά...!σας ευχαριστώ 

 · Απάντηση · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 10:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Μαρια Παπαιωαννου Ποσο μα ποσο μας μας συγκινειτε και μας κανετε
περηφανους. Καλη δυναμη ,να ειστε καλα.!!!!!

 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 11:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Varvara Hatzoglou αυτό ακριβως! Έτσι να είστε και να είμαστε παντα!
 · Απάντηση · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 11:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Kyriaki Petroulaki Υπέροχο!!
 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 11:40 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Eugenidou

 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 11:56 μ.μ.Μου αρέσει!

Marika Partridge Σας λατρεύω!
 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 1:05 π.μ.Μου αρέσει!

Γιώτα Μιχαλακίδου !!!!!!!!!!!! Ότι και να πούμε είναι λίγο!! Φωτεινό παράδειγμα
η Αγκαλιά, σε σκοτεινούς καιρούς... Κάνατε πραγματική πράξη το ΕΜΕΙΣ! Ο
Θεός να σας δίνει δύναμη!

 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 1:37 π.μ.Μου αρέσει!

Kathy Andrikopoulou Μπραβο κ στον αρθρογράφο !
 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 1:56 π.μ.Μου αρέσει!

Beate Ray Μπραβο ! Ετσι επρεπε να ειναι ολος ο κοσμος και πολεμους δεν θα
ξαναβλεπαμε !

 · Απάντηση · 2 · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 5:58 π.μ.Μου αρέσει!

Marilena Makri Βλέπετε τα πράγματα απλά με καθαρό μάτι..., ετςι πρεπει να
ειναι, εχετε δικιο.

 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 7:25 π.μ.Μου αρέσει!

Yiota Rak

 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 8:19 π.μ.Μου αρέσει!

Anna Ghioka Petropoulea Τι να πω και τι να γραψω,με όλα αυτά τα υπεροχα
πραγματα που διαβαζω ότι κανετε.Εχω μεινει εκστατικη .Ειστε υπέροχοι ολοι οι
εθελοντες στην ΑΓΚΑΛΙΑ και όχι μονο .Ειμαι από ένα χωριο της Αιγιαλειας και
προσπαθω να φτιαξω μια ομαδα βοηθειας και να τους ε... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 1 · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 8:39 π.μ.Μου αρέσει!

Mihalis Roidis ...!!!
 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 11:24 π.μ.Μου αρέσει!

Sofia Daskou Sinexiste!!! Iste sto sosto dromo.
 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 1:08 μ.μ.Μου αρέσει!

Nancy Papathanasopoulou ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ, είμαστε όλοι κοντά σας, ο καθένας
όπως μπορεί! Δείχνετε την ελληνική ψυχή όπως τη θελουμε και την
ονειρευόμαστε! Χίλια ΜΠΡΑΒΟ!!!

 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 1:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Stavroula Motsiou Αυτο ακριβως ειναι η ουσια της ζωης!
 · Απάντηση · 1 · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 5:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Λιλή Λεβαντή Αντωνακοπούλου η καλοσύνη είναι σαν αυτοεκπληρούμενη
προφητεία: φέρεσαι στον άλλο θεωρώντας τον ήδη άξιο και πραγματικά τότε
δίνει πίσω αξιοσύνη. ΟΛΗ Η ΟΥΣΙΑ ΣΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ.ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ!!!!!

 · Απάντηση · 1 · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 8:53 μ.μ.Μου αρέσει!

Iphigeneia Panetsou Πολυ ωραίο αυτό. Το κοινοποιώ
 · Απάντηση · 8 Νοεμβρίου 2015 στις 12:11 π.μ.Μου αρέσει!

Lena Sourmeli 
 · Απάντηση · 8 Νοεμβρίου 2015 στις 1:25 π.μ.Μου αρέσει!

Νίκος Φαφέσας ολα καλα και αξια σεβασμου ..αλλα το "αγαπάτε αλληλους "
δεν ειναι κανενός παπα Στρατή αλλα του Ιησου Χριστού

 · Απάντηση · 8 Νοεμβρίου 2015 στις 10:22 π.μ.Μου αρέσει!

Σηφης Χιωτακης Η μόνη μας ελπίδα σε σκοτινούς καιρούς που μας
.............έρχονται, είναι να ξαναφέρουμε στην επιφάνεια την χαμένη μας
αθωότητα και ανθρωπιά....Ο άνθρωπος έχει μέσα του δυο θεριά, ένα καλό κι
ένα κακό - Και ποιο υπερυσχυει δάσκαλε ρωτά ο μαθητής ;- Όποιο ταιζεις ποιο
πολλύ , απαντά ο δάσκαλος ............

 · Απάντηση · 2 · 9 Νοεμβρίου 2015 στις 4:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Patritsia Agourida Μπράβό παιδιά και πάλι μπράβο! ! Μονο με ψυχή μπορεί
να λειτουργησουν σωστά όλα αυτά και με αλληλεγγύη! !!Όχι και εκεί
γραφειοκρατια.....

 · Απάντηση · 10 Νοεμβρίου 2015 στις 6:21 μ.μ.Μου αρέσει!

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΥΤΩΚΑ Η καλοσύνη είναι ευφυΐα και η τελική κατάληξη της
εξέλιξης του ανθρώπινου όντος.. Ευχαριστούμε όσους τη βιώνουν και με το
παράδειγμά τους μας εμπνέουν να τη βιώσουμε κι εμείς

 · Απάντηση · 15 Νοεμβρίου 2015 στις 2:59 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Refugees have not stopped arriving here even for one single day. The
combined efforts of the Greek coast guard and Frontex have been unable
(despite rough weather and worn-out dinghies and boats) to stop more
people taking their chances in the Aegean – and paying, in too many cases,
the ultimate price. Yet another dighy sank on 4 November near Sykamia,
claiming five lives (three children and two adult men) and that is only in
Lesvos Island itself. The reception of refugees on...
Συνεχίστε την ανάγνωση
Δείτε τη μετάφραση

6 Νοεμβρίου 2015 · 

Γράψτε ένα σχόλιο...

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Marina Papageorgiou ..courage and hope!!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 2:55 μ.μ.Μου αρέσει!

Katia Tsiolkas Gillian
 · Απάντηση · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 9:54 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Refugee arrivals haven’t stopped for one single day. The combined efforts of
the Greek coast guard and Frontex have again not been able (against all
odds - rough weather and worn-out dinghies and boats) to deter more
deaths in the Aegean. Another shipwreck (4/11/2015) near Sykamia claimed
five lives (three children and two adult men) and that’s only as far as Lesvos
territory is considered. The reception of refugees on the island is depending
solely on the efforts of locals a...
Συνεχίστε την ανάγνωση
Δείτε τη μετάφραση

6 Νοεμβρίου 2015 · 
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6666 Χρονολογική σειρά

19 κοινοποιήσεις

Tazsa Wells Thank you for keeping us English speakers abreast of what's
happening there! This is important information.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 5 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 10:38 π.μ.Μου αρέσει!

Diana Ani Stokely I would never hear this news, if it weren't for your reports.
Thank you. God bless your work.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 4:00 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Kalathaki So important thank you
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 9:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Γιατί δεν δέχεστε απεριόριστα χρήματα και ρούχα; Δεν υπάρχουν τεράστιες
ανάγκες στη Λέσβο;

Η απάντηση είναι απλή και έχει δυο σκέλη. Οι ανάγκες είναι όντως τεράστιες,
οι δυνατότητές μας όμως είναι περιορισμένες. "Τρέχουμε" την Αγκαλιά σε
εθελοντική βάση πράγμα που σημαίνει πως όλοι μας έχουμε περιορισμένο
χρόνο που μπορούμε να διαθέσουμε. Εννοείται πως τον τελευταίο καιρό
έχουμε αφήσει πολλές υποχρεώσεις και πολλή από την προσωπική μας ζωή
πίσω για να ασχοληθούμε με το προσφυγικό δράμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει
πως είμαστε επαγγελματίες που οφείλουν να ασχολούνται επαγγελματικά με
το θέμα ένα δεδομένο αριθμό ωρών. Έχουμε και προσωπική ζωή. Τι
σημαίνει αυτό; Πως μέσα στην μέρα μπορούμε να διαχειριστούμε έναν
συγκεκριμένο αριθμό εφοδίων και χρημάτων και όχι παραπάνω. Αν μπούμε
στην λογική του "μαζεύω και όσο πάει" τότε απλά θα καταλήξουμε με
περισσότερα εφόδια και χρήματα από όσα μπορούμε άμεσα να διαθέσουμε.
Θα καταλήξουμε να έχουμε εμείς αποθέματα και ο κόσμος στον δρόμο να
πεινάει. Για αυτόν που στέλνει ένα δέμα ή ένα ποσό χρημάτων η υπόθεση
(αγαστή και σπουδαία από μόνη της) έχει λήξει. Για αυτόν όμως που έχει να
διαχειριστεί εκατοντάδες δέματα και αρκετά χρήματα κάθε εβδομάδα, τα
πράγματα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Στην Αγκαλιά θέλουμε να
παραμείνουμε εθελοντές, θέλουμε να έχουμε όσους πόρους μπορούμε
άμεσα να διαθέσουμε και δεν θέλουμε να λειτουργούμε σωρευτικά. Το
πολεμάμε όσο γίνεται. Παρόλα αυτά ο κόσμος στέλνει εφόδια δίχως να
ρωτήσει. Αυτό δεν είναι σωστό, πρώτα από όλα για τους εθελοντές και
έπειτα για τους πρόσφυγες : τα πράγματα θα φτάσουν σε αυτούς με μεγάλη
καθυστέρηση. Παρακαλούμε στηρίξτε τις δράσεις μας με όσο το δυνατόν πιο
συγκεκριμένο τρόπο ακολουθώντας τις υποδείξεις μας. Παρακαλούμε κάντε
υπομονή όταν δεν απαντάμε σε μηνύματα (είναι εκατοντάδες), όταν δεν
μπορούμε να απαντήσουμε στα τηλέφωνα ή όταν δεν δεχόμαστε αυτό που
απλόχερα προσφέρετε και παρακαλούμε σκεφτείτε το εξής: είμαστε
εθελοντές και αυτό μόνο. Κάποιος που δεν αμείβεται για τις υπηρεσίες που
προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και κάποιος που έχει το αναφαίρετο
δικαίωμα να καθορίσει ο ίδιος το πόσο, πότε και πως θα δράσει. Είναι
αυτονόητα πράγματα τα οποία όμως χρειάζεται κανείς να έχει συνεχώς κατά
νου...Η Αγκαλιά εχει πίσω της τεράστιο έργο και το έχει καταφέρει με αυτούς
ακριβώς τους όρους...

5 Νοεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Vangheli Lakiotis Συγχαρητήρια για την προσφορά σας! Σας προσκαλώ, αν
συμφωνείτε να αναφερθείτε στις συζητήσεις σας στην πιθανότητα του να
προσλάβετε κάποιους ανθρώπους που να σας βοηθούν σε προσωρινή βάση.
Οι εθελοντές θα μπορούν τότε να συνεισφέρουν περισσότερο στο σχεδιασμό
και την οργάνωση. Αναρωτιέμαι μήπως με όλην την εμπειρία που έχετε
συγκεντρώσει ως προς τη διαχείριση αυτής της ανθρωπιστικής χρήσης
χρειάζεται ακόμη αναγκαστικά να ανοίγετε μόνοι σας όλα τα δέματα...

 · Απάντηση · 2 · 5 Νοεμβρίου 2015 στις 2:30 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Βαγγέλη, δεν θα γίνουμε ποτέ εταιρία με υπαλλήλους. Ο,τι
καταφέρνουμε εθελοντικά. Σε αυτό έχουμε παρει απόφαση από καιρό.

 · Απάντηση · 3 · 5 Νοεμβρίου 2015 στις 5:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Vangheli Lakiotis Ευχαριστώ για την απάντηση. Καταλαβαίνω πολύ καλά αυτό
που θέλετε να αποφύγετε και την επικαιρότητα της απόφασής τη στιγμή που τη
λάβατε. Απλά, πώς θα μπορούσατε εσείς ως εθελοντές να ανοίξετε
περισσότερο την "αγκαλιά" σας ώστε να στηρίξετε αυτούς τους κυνηγημένους
ανθρώπους; Εάν αποφασίσετε να ακολουθήσετε μια διαφορετική πορεία ούτε οι
μόνοι θα είστε ούτε πιστεύω λιγότερο αποτελεσματικοί.

 · Απάντηση · 5 Νοεμβρίου 2015 στις 5:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Theodora Korou Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς από όσο καταλαβαίνω,
είναι να δεχτούμε αυτό ακριβώς που μας ζητά η Αγκαλιά και να ψάξουμε και
τους άλλους φορείς που ασχολούνται με τους πρόσφυγες και ζητούν
βοήθεια...Καλή δύναμη στο έργο σας!

 · Απάντηση · 3 · 5 Νοεμβρίου 2015 στις 7:53 μ.μ.Μου αρέσει!

Dionysia Kaziani Καλημερα σας, θελω να σας στειλω καποια πραγματα αλλα
η λιστα που ειχε η γενικη ταχυδρομικη σημερα δεν υπαρχει και δινει το κινητο
που εχετε στη σελιδα το οποιο ειναι κλειστο.Αναρτιστε μια νεα λιστα αν ειναι
ευκολο γιατι εχω ετοιμες τις κουτες και δεν ξερω αν μπορω να τις στειλω.
Περιμενω νεα σας. Ευχαριστώ

 · Απάντηση · 1 · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 11:30 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Διονυσία καλημέρα, δες λίγες αναρτήσεις παρακάτω...
 · Απάντηση · 6 Νοεμβρίου 2015 στις 12:43 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Σε τριήμερο πένθος το νησί. 
Συμμετέχουμε. 
Και για να είναι ξεκάθαρα τα πράγμα : το πένθος για τις ψυχές που φύγαν
και για τις δικές μας που σέρνονται ακόμα ανήμπορες. Η διαμαρτυρία για
τους πραγματικούς πολιτικούς δολοφόνους αυτών των ανθρώπων που
μπορούν σήμερα να λύσουν το πρόβλημα και δεν το κάνουν.

4 Νοεμβρίου 2015 · 
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Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Greg Kavarnos Έτσι πως πάνε τα πράγματα κάθε τρεις μέρες θα έχουμε
τριήμερο πένθος...

 · Απάντηση · 1 · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 10:39 π.μ.Μου αρέσει!

Evagelia Marinou ...
 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 11:46 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Φίλοι μας! Η γενική ταχυδρομική σε μια πραγματικά αξιέπαινη πράξη,
δέχεται να μεταφέρει δίχως χρέωση σε εμάς τις προσφορές σας. Έχουμε
ανάγκη σε κονσέρβες και ξηρά τροφή αλλά και σε άνετα παπούτσια και
κάλτσες σε καλή κατάσταση! Έχοντας ξοδέψει τα όσα έχουμε παραλάβει,
παρακαλούμε να μας στείλετε κάτι από αυτά τα είδη! Προσοχή : ΜΟΝΟ από
αυτά που έχουμε ανάγκη, όχι διάφορα σε ρουχισμό, τρόφιμα, ή κάτι άλλο. Η
ΓΕΝΙΚΗ ΕΧΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ ΑΝΑΓΚΕΣ που
δεν ισχύουν έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους να τον αλλάξουν. Ξαναλέμε :
κονσέρβες και ξηρά τροφή αλλά και σε άνετα παπούτσια και κάλτσες σε καλή
κατάσταση. 
Ας μην αφήσουμε την ευγενική χειρονομία της "γενικής"¨να πάει χαμένη!
ΜΚΟ Αγκαλιά, Καλλονή Λέσβου ΤΚ 81107 και τηλέφωνο 6983601223.

3 Νοεμβρίου 2015 · 

Κατάλογος Κοινωνικών Φορέων
Δωρεάν συσκευασία και αποστολή προς οποιονδήποτε κοινωνικό φορέα στην
Ελλάδα

TAXYDROMIKI.GR
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Konstantina Pap Artemis Sofiou
 · Απάντηση · 1 · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 1:09 μ.μ.Μου αρέσει!

Mariza Nmk Nadia Ph, Natasa Fil
 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 1:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Δέσποινα Ιωαννίδου Μπράβο ρε παιδιά, άξιοι!!!
 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 1:38 μ.μ.Μου αρέσει!

Grace Christovasilis Gregory Pappas Iliada Evangelia Kothra Peter
Economides

 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 1:41 μ.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

Christina Panx κουβέρτες χρειάζεστε;
 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 1:52 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Ρε παιδιά, διαβάστε την ανάρτηση...
 · Απάντηση · 2 · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 2:55 μ.μ.Μου αρέσει!

Christy Kosmopoulou Οκ , το " ανετα παπούτσια " τι περιλαμβάνει
 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 7:11 μ.μ.Μου αρέσει!

Roula Dimitrakopoulou-Charitou Η αναρτηση της Γενικης μας έλυσε όλες τις
απορίες!! ευχαριστούμε!!

 · Απάντηση · 1 · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 3:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Villy Kotini Σχετικά με τις κονσέρβες, καλό θα ήταν να αποφευχθούν όσες
έχουν χοιρινό ή κάνω λάθος;

 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 3:40 μ.μ.Μου αρέσει!
Δείτε 1 ακόμη απάντηση

ΜΚΟ Αγκαλιά Η Ντίνα έχει δίκιο!
 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 6:09 μ.μ.Μου αρέσει!

Hara Menelaou Η Ανάρτηση της Ταχυδρομικής λέει ρουχισμό. Το πρωί, πριν
αναρτήσετε εσείς αυτό, έστειλα παιδικά ρούχα σε άριστη κατάσταση, ζακέτες,
παιδικά εσώρουχα, μπουφάν κλπ. Και μερικά φαρμακευτικά. Ο κύριος στο
κατάστημα δεν ήταν ενημερωμένος αλλά τελικά τα δέχτηκε. Ελπίζω να μην πάνε
χαμένα.

 · Απάντηση · 1 · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 5:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Christy Kosmopoulou Ανετα παπούτσια εννοείτε αθλητικά;
 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 7:05 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Κατά προτίμηση αθλητικά παπούτσια
 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 9:18 π.μ.Μου αρέσει!

Μιχάλης Καμπουράκης Christy Kosmopoulou 12 ποντα οχι..... απο 8 και κατω
 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 10:24 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Lioliou Τι νουμερο παπουτσια?
 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 9:35 π.μ.Μου αρέσει!

Evgenia Georgiou Παιδικά παπούτσια από τι νούμερο;
 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 12:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Sofia Sidiropoulou-Karageorgou ολα τα νουμερα
 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 4:07 μ.μ.Μου αρέσει!

Nicky Georvassaki Stella Barbis
 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 4:21 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΧΕΙ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ ΒΑΛΕΙ ΕΝΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΕ
ΑΝΑΓΚΕΣ που δεν ισχύουν έχουμε επικοινωνήσει μαζί τους να τον αλλάξουν.
Ξαναλέμε : κονσέρβες και ξηρά τροφή αλλά και σε άνετα παπούτσια και κάλτσες
σε καλή κατάσταση.

 · Απάντηση · 5 Νοεμβρίου 2015 στις 8:34 π.μ.Μου αρέσει!

Danai-Katerina Vallianou Προς ολους που θελουν να δωσουν πραγματα!!
Υπαρχουν μεγαλες αναγκες στους σταθμους συγκεντρωσης στον Πειραια!!!
Στην πυλη Ε1 !!! Υπαρχουν εκει διαφορες οργανωσεις και υπευθυνοι που
μπορειτε να απευθυνθειτε για να σας πουν τι χρειαζονται!! Ευχαριστω

 · Απάντηση · 7 Νοεμβρίου 2015 στις 3:40 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

71.698 προβολές

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε το βίντεο του χρήστη
LifeDoc.

LifeDoc στην τοποθεσία Skala Skamnias.

"28 October 2015 " 
( Η αεροληψη στην εισαγωγή αυτού του βίντεου είναι απο το ντοκιμαντέρ των Γιατρών
του Κόσμου και γυρίστηκε απο τον Παύλο Αβαγιανό . Δείτε ολο το ντοκιμαντέρ στο
παρακάτω λίνκ. https://www.youtube.com/watch?v=fRIGEyOPYBc ) (directed by
P.Avagianos / quotations by Arundhati Roy)

3 Νοεμβρίου 2015 · 

-1:36

Μου αρέσει η Σελίδα!
29 Οκτωβρίου 2015 · Skála Sikaminéas · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Το χρονικό ενός τραγικού εξαμήνου.  
Απολογισμός και ενημέρωση της ΜΚΟ «Αγκαλιά».

Και εκεί τον Μαϊο ξεκίνησε η ροή των προσφύγων. Φάνηκαν ξανά στην
Καλλονή. Μέχρι τον Ιούνιο χρειάστηκε να κάνουμε δραματικές εκκλήσεις για
χρήματα. Ήταν πριν λίγους μήνες όταν μας έδιναν 50 ευρώ και με τον παπα-
Στρατή χαμογελούσαμε που είχαμε «λεφτά» : με την κρίση πλέον χρειαζόταν
να βάζουμε από την τσέπη μας τα πάντα για να λειτουργεί υποτυπωδώς η
«Αγκαλιά». Μας έδιναν 50 ευρώ και το θεωρούσαμε...
Συνεχίστε την ανάγνωση

1 Νοεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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128 κοινοποιήσεις

Ασημίνα Μίνα Κεφαλά Ο Θεός της αγάπης να σας έχει πάντα καλά!
 · Απάντηση · 3 · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 12:04 μ.μ.Μου αρέσει!

ΕΛΕΝΗ ΔΙΜΗΝΑ Να είστε όλοι σας καλά. Είστε άξιοι... Είστε ΑΞΙΑ!!!
 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 12:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Vasiliki Riga Ανω-θρωσκοντες υποστασεις !!! ΕΥΓΕ 
 · Απάντηση · 1 · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 12:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Varvara Hatzoglou !!!!!
 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 12:28 μ.μ.Μου αρέσει!

Γεωργια Λαζαρου Eιμαι περηφανη που ειμαι Ελληνιδα Μυτηληνια και χαρι σε
σας.Ευχαριστω.Ο Θεος να σας δεινει δυναμη να αντεχετε...Μπραβο σας

 · Απάντηση · 1 · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 1:28 μ.μ.Μου αρέσει!

Katherine Christidi "Τα παιδια τους ειναι το αλάτι της γης οπως και τα δικα
μας.." Συγχαρητήρια ΑΝΘΡΩΠΟΙ !!!

 · Απάντηση · 1 · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 1:51 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Kaisar τα συγχαρητήρια για τη δράση σας είναι πολύ φτωχά. Ο Θεός να
σας ανταποδώσει το καλό που κάνετε.

 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 2:56 μ.μ.Μου αρέσει!

Theoni Koulouri Να έχετε τις ευχές όλου του κόσμου!!!!
 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 3:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Λία Λάγγα Προσκυνω.!!!!!!!!
 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 3:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Laurie Davidson

 · Απάντηση · 5 · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 4:59 μ.μ.Μου αρέσει!

Vivi Markou God bless you all!! You are doing such a great job. May He give
you the strength to continue.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 6:22 μ.μ.Μου αρέσει!

Spyros Andre Είσαστε ήρωες! Σας ευχαριστούμε απο τα βάθη της καρδιάς
μας. Αυτή τη στιγμή, χρειάζεστε κάτι? Χρήματα?

 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 6:51 μ.μ.Μου αρέσει!

Marietta Apergi Δεν υπάρχουν λόγια να εκφράσουν τι νοιώθουμε όταν
διαβάζουμε τις γραμμές αυτές. Πολύ σεμνά να σας ευχαριστήσουμε που είστε
εκεί.Κουράγιο ,δύναμη, στο τεράστιο έργο που κάνετε, !!

 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 7:47 μ.μ.Μου αρέσει!

Zoi Mikeli ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ.ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΤΑ
 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 8:30 μ.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

Γιώργος Μπάλλας Να 'στε πάντα γεροί! Δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτε
άλλο...

 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 10:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Androniki Prousalidou Είστε οι ήρωες μας! Παρακαλώ, πείτε μας τι είδη
χρειάζεστε εκεί για να στείλουμε από Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ

 · Απάντηση · 1 Νοεμβρίου 2015 στις 11:40 μ.μ.Μου αρέσει!

Fotele Kogi Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω εάν αυτό τον καιρό έχετε ανάγκη
για προσφορές σε ρουχισμό, γιατί είχα ακούσει ότι κάποια στιγμή υπήρχε
μεγάλος όγκος ρουχισμού που δεν ήταν "ξεκαθαρισμένος". Επίσης, χρηματικές
προσφορές με ποιον τρόπο γίνονται;

 · Απάντηση · 2 Νοεμβρίου 2015 στις 11:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Zacharenia Lagonikaki απο ΜΚΟ ΑΓΚΑΛΙΑ: ''Φίλοι μας! Η γενική
ταχυδρομική σε μια πραγματικά αξιέπαινη πράξη, δέχεται να μεταφέρει
δίχως χρέωση σε εμάς τις προσφορές σας. Έχουμε ανάγκη σε
κονσέρβες και ξηρά τροφή αλλά και σε άνετα παπούτσια και κάλτσες σε
καλή κατάσταση! Έχον... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 2:16 μ.μ.Μου αρέσει!

Fotele Kogi Zacharenia Lagonikaki ευχαριστώ. Είναι πρόσφατη η
ανακοίνωση αυτή;

 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 4:08 μ.μ.Μου αρέσει!

Κική Μανάβη Καλιάκη γιατι δεν θελετε ρουχα για παιδια?..καθαρα
νοικοκυρεμενα....δηλαδη ελεος..να πληρωνουμε απο την τσεπη μας και να τα
στελνουμε στα χωρια που εχουν μεγαλη αναγκη...Συκαμια..Πετρα.. Μολυβος..το
παιδιατρικο τμημα του νοσ Μυτιλ..θελουν αμεσα ρουχα για παιδακια....τι πρεπει
εμεις να κανουμε...να στειλουμε ρουχα σε σας η οχι..

 · Απάντηση · 3 Νοεμβρίου 2015 στις 3:33 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Κική, σου απαντήσαμε σε προσωπικό μήνυμα. Έχεις
μπερδέψει βασικά πραγματάκια...

 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 8:38 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Konstantina Vrettou Μπράβο ρε παιδιά...!
 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 11:52 π.μ.Μου αρέσει!

Eftixia Feleki-Jendoubi Σας παρακαλώ ,ερχόμαστε από εξωτερικό μέσα στο
μήνα και κάποιοι συγγενείς θελησαν να στείλουν λίγα πράγματα .. λίγες
κουβέρτες φλις για παιδάκια, σκούφια γάντια και κασκόλ για αγόρια ,κορίτσια και
ενήλικες και θα αγορασω κι εγώ απο Ελλάδα κάποια
πράγμα... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 1:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Anthi Tsn Είστε Άνθρωποι!Αποτελείται παράδειγμα ήθους,
προσφοράς,αλληλεγγύης για όλους μας!Η υπομονή σας και το θάρρος σας
έχουν ξεπεράσει πλεον τα ανθρώπινα όρια!Το μπράβο είναι πάρα πολύ λίγο!Τα
λόγια περιττά!Να είστε πάντα γεροί!

 · Απάντηση · 17 Νοεμβρίου 2015 στις 7:28 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

This week, strong northern winds up to 8B. in the Aegean sea have not
hindered refugees from reaching the shores of Lesvos island, especially in
Sykamia and Eftalou. Yet the weather conditions -close to 5C degrees at
night adding up to the strong winds- have taken their horrible toll : three
shipwrecks (28,29 and 30 of Oct. close to Lesvos, Kalymnos and Rhodes
islands) claimed 39 lives, most of which, children.

The fall has come and the fear of many volunteers has been proven valid.
The smuggling network from Turkey does not hesitate to force refugees into
the inflated dinghies even when it is obvious that seas are too rough. Talking
with Syrians at Sykamia one testifies that refugees when their are finally led
by smugglers to the Turkish shores have an extremely vague idea as to the
means of their passage to Europe, as to what expects them in open waters,
as to how to stir the boat or protect themsleves etc. The smugglers claim
that nothing much can happen and that the very number of casualties
compared to the great numbers of refugees that made the trip safely proves
exactly their point. Yet, there are many refugees -especially those that utilize
internet sources to prepare or continue their journey- that hesitate : for many
of them smugglers claim to provide a "safer" means of passage, old wooden
or plastic boats (which of course costs considerably more). These vessels
might seem safer but in reality they pose a worse danger yet : smugglers
can fit more refugees in a single boat thus maximizing profit but also the risk
for a shipwreck. The shipwrecks in Lesvos and Kalymnos have a common
characteristic : they happened to the "safer type" boats all of which travelled
in rough weather. Needless to say the supposedly "safer boats" and full of
structural defaults thus sold to the smugglers by locals at a fraction of their
price.

The photo depicts such a boat ('catamaran' type) that barely made it to
Sykamia this week. From mid-way it filled with water and leaned on one side
causing panic to the refugees aboard. One must consider that almost 120
refugees barely made it, this time. Volunteers helped the refugees
disembark almost 100m. before reaching the shore thus deterring deaths
that could happen even so close to land.

Δείτε τη μετάφραση

31 Οκτωβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Greg Kavarnos http://www.koutipandoras.gr/.../tin-pempti-sti-lesvo...
 · Απάντηση · 1 · 31 Οκτωβρίου 2015 στις 2:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Iosif Galinos Αντε ξανα..,.
 · Απάντηση · 31 Οκτωβρίου 2015 στις 3:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Diana Ani Stokely Thank you for posting.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 31 Οκτωβρίου 2015 στις 4:00 μ.μ.Μου αρέσει!

Kari French Stevenson Is there anything we can do to help you directly at this
point? I know you were over run with offers a month ago, but do you need
items/money now?
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 3 · 31 Οκτωβρίου 2015 στις 5:47 μ.μ.Μου αρέσει!

Brenda Jansson i agree wIth Kristina.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 31 Οκτωβρίου 2015 στις 10:19 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Δεν έχουμε το δικαίωμα να λεγόμαστε άνθρωποι αν δεχόμαστε ανενόχλητοι
τους πνιγμούς προσφύγων στη Μεσόγειο. Ας αντιδράσει ο καθένας όπως
μπορεί. Οι ηγέτες που αποφασίζουν να μην δώσουν ασφαλή δίοδο ή που
επιμένουν στο πόλεμο έχουν ΑΙΜΑ στα χέρια τους. Ας μην γινόμαστε
συνένοχοι. Μην κλείνουμε τα μάτια, οι νεκροί ουρλιάζουν.

29 Οκτωβρίου 2015 · 
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Δείτε 3 ακόμη σχόλια

Dimitris Varsos Ξεκινήστε ένα ψήφισμα στο avaaz.org. Να στείλουμε
υπογραφές παντού! Θα το έκανα εγώ αλλά δυσκολεύομαι με το κείμενο.....Ας
αναλάβει κάποιος!

 · Απάντηση · 4 · 29 Οκτωβρίου 2015 στις 3:31 μ.μ.

Avaaz - The World In Action
Check out this amazing movement to create a better
world -- 

SECURE.AVAAZ.ORG

www.avaaz.org

Μου αρέσει!

Helena Kalpia https://secure.avaaz.org/.../Prothypoyrgos_tis.../...

 · Απάντηση · 31 Οκτωβρίου 2015 στις 11:19 π.μ.

Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Αλέξης
Τσίπρας: Να ανοίξει ο φράχτης του…

SECURE.AVAAZ.ORG

Μου αρέσει!

Ero Håfström https://www.facebook.com/stopworldwarmovement/

 · Απάντηση · 2 · 29 Οκτωβρίου 2015 στις 10:34 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Όταν έρχονται υψηλοί προσκεκλημένοι, άρχοντες ευρωπαίοι και δικοί,
σταματούν τα λεωφορεία από τα βόρεια προς Μυτιλήνη με άνωθεν εντολές
"ευπρεπισμού" ενός προβλήματος που στρουθοκαμηλικά ορισμένοι νομίζουν
ότι μπορούν να "εξαφανίσουν". Η πίεση μεταφέρεται (ω του θαύματος και
πάλι) στους εθελοντές. Τιγκάρει το OXY, γεμίζει η Αγκαλιά από ανθρώπους
τσακισμένους από τα χιλιόμετρα. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε πως η
ταλαιπωρία (κάθε φορά απροειδοποίητη και δίχως καμιά εγνοια τουλάχιστον
να ξέρουν οι εθελοντές πότε και πώς) των προσφύγων καθώς ΚΑΙ Ο,ΤΙ
πάθουν οι άνθρωποι αυτοί στα ατέλειωτα χιλιόμετρα δρόμο βαραίνει
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τόσο όσους δίνουν τις εντολές παύσης των δρομολογίων
όσο και τους υψηλούς επισκέπτες που βεβαίως ξέρουν τι συμβαίνει. Σε ένα
τέτοιο μέρος και σε τέτοιο χάος θέλουν να κάνουν και hot -spot... Γεμάτη η
Αγκαλιά πάλι. Είμαστε έτοιμοι με φαγητά, φάρμακα, σλιπινκγ μπαγκς...και με
ένα μεγάλο ειρωνικό χαμόγελο απαξίωσης για τους άρχοντες του κόσμου, τα
λόγια και τις παράτες τους. Αυτούς που αν ήθελαν λύνουν το πρόβλημα σε
μια βδομάδα (ω ναί ξέρουμε ακριβώς πόσο ή όχι πόσο "περίπλοκο" είναι).
Για λίγο ακόμα στεκόμαστε όρθιοι...

16 Οκτωβρίου 2015 · 
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Greg Kavarnos Δυστυχώς οι πράξεις σας τους ἐξυπηρετοῦν. Γνωρίζω βέβαια
ότι δεν κάνετε αυτά που κάνετε για να ἐξυπηρετήσετε τους "άρχοντες", αλλά
είναι σχεδιασμένο το σύστημα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε ακόμα και οι θετικές
πράξεις σας να οδηγούν σε κέρδος για αυτούς.... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 2 · 16 Οκτωβρίου 2015 στις 8:10 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Αυτο που κανουμε λεγεται αλληλεγγυη γιατι εχει και
πολιτικο σκελος (ακομα και το ποστ αυτο ειναι πολιτικο). Μη μπερδευεις
τα πραγματα και μη μας κανεις να φαινομαστε αφελεις. Δεκα χρονια
τωρα εχουμε καταλαβει ακριβως τι παιζει.

 · Απάντηση · 3 · 17 Οκτωβρίου 2015 στις 9:34 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Προβολή περισσότερων απαντήσεων

Ypsitv Ypsitv "The Hug" & the rest of the humanitarian people DOING - A
warm heartfelt THANK YOU! 
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 16 Οκτωβρίου 2015 στις 9:58 μ.μ.Μου αρέσει!

Christine Filaktou Ντροπη και αισχος..θα πω εγω..για τους αρχοντες κ γι
αυτους που σκεφτηκαν να αποκρυξουν το μεγεθος του προβληματος

 · Απάντηση · 29 Οκτωβρίου 2015 στις 11:50 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Δεν έχουμε πάψει ούτε μέρα. Σύντομα θα κάνουμε τον απολογισμό μας. Να
ξέρετε, φίλοι μας, πως παραμένουμε στην πρώτη γραμμή. Είναι όμως καιρός
για πράξεις μόνο. We haven't ceased our efforts not for one day. But its time
for actions and not posts and words...Soon we will publish our full log with
what was, is and will be done in the future!

15 Οκτωβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

156156

2 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5777_en.htm

7 Οκτωβρίου 2015 · 

European Commission - PRESS
RELEASES - Press release - Draft
Action Plan: Stepping up EU-
Turkey...
European Commission - Press Release details page…

EUROPA.EU

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

1111 Χρονολογική σειρά

3 κοινοποιήσεις

ιωαννα εγ Μήπως έχουμε κ το αντίστοιχο "συμφωνητικό" μεταξύ Ελλάδας -
ΕΕ? 
Το συγκεκριμένο ουσιαστικά υπόσχεται λαγούς με...στην Τουρκία προκειμένου
να αναχαιτίσει τους πρόσφυγες με το καλό ή τη βία (διακινητές) από το να
έρχονται στην ΕΕ.

 · Απάντηση · 1 · 7 Οκτωβρίου 2015 στις 1:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Οι αφίξεις στα βόρεια της Λέσβου μετριούνται σε χιλιάδες. Τέσσερις-πέντε
κάθε μέρα. Η Αγκαλιά συμμετέχει με τον πιο σφαιρικό τρόπο στην πρώτη
γραμμή υποστηρίζοντας καθημερινά όσες ομάδες ή συμπολίτες μας
πραγματικά είναι επιτόπου και κάνουν δουλειά. Σε κάποια στιγμή θα κάνουμε
τον απολογισμό μας και θα τον δημοσιεύσουμε. Ούτε εμείς πλέον δεν
πιστεύουμε στα νούμερα που έχουμε στα χέρια μας. Επιπλέον έχουμε και
κόσμο στην Αγκαλιά ο οποίος απεγνωσμένος από τα "σπασμένα τηλέφωνα"
που άλλοτε μας απαγορεύουν και άλλοτε αδιαφορούν για την ομαλή ροή
λεωφορείων, περπατούν με τα πόδια. Η κυβέρνηση απούσα, οι τοπικές
κοινωνίες μουδιασμένες, οι λίγοι εθελοντές εξοντωμένοι και δίχως μια
κεντρική οργάνωση. Αυτό που συμβαίνει μήνες τώρα στις ακτές της Λέσβου
είναι μια συλλογική ντροπή που δείχνει πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στο
πρώτο μεγάλο πρόβλημα που προκύπτει, που δείχνει πόσο αναξιόπιστος
είναι ο τοπικός, κρατικός και ευρωπαϊκός μηχανισμός. Μπράβο στους
ντόπιους, στους εθελοντές, στους τοπικούς άρχοντες, στους λιμενικούς και

5 Οκτωβρίου 2015 · 

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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70 κοινοποιήσεις

Achach Narjes Thank you for what you are doing and all thé Word shoud know
what Grèce People do to the refugies
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 7 · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 11:30 π.μ.Μου αρέσει!

Marika Partridge 
 · Απάντηση · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 12:36 μ.μ.Μου αρέσει!

Pepi Kokini Οι ντοπιοι οιεθελοντες οι τοπικοι αρχοντες οι λιμενικοι και οι
αστυνομοι να ειναι παροντες και διαμαρτυρομενοι οταν η απουσα κυβερνηση
δηλωσει"παρουσα"δια του πρωθυπουργισκου που οπως φημολογειται θα
επισκεφθει το νησι μας.... 
.

 · Απάντηση · 2 · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 1:28 μ.μ.Μου αρέσει!

Krystallia Papadimitriou Είστε ήρωες.
 · Απάντηση · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 8:22 μ.μ.Μου αρέσει!

Γιώργος Μπάλλας Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Καλή δύναμη!
 · Απάντηση · 1 · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 11:12 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Magriplis Thank you and your volunteers for your generosity, time, and
compassion towards people in need. After a difficult and dangerous journey I
am sure you are touching many lives. Love from America!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 6 Οκτωβρίου 2015 στις 2:47 π.μ.Μου αρέσει!

Laurie Davidson Is there no organization there other than yours? No Save the
Children, no other organization with resources and infrastructure to assist?
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 31 Οκτωβρίου 2015 στις 2:02 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους. Σε ευχαριστούμε @Miriela Patrikiadou 
http://www.amara.org/…/last-week-tonight-with-john-oliver-…/

3 Οκτωβρίου 2015 · 

Last Week Tonight with John Oliver: Migrants and
Refugees (HBO) with subtitles | Amara
Last Week Tonight with John Oliver: Migrants and Refugees (HBO) with subtitles |
Amara

AMARA.ORG

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

168168 Χρονολογική σειρά

48 κοινοποιήσεις

Δείτε 2 ακόμη σχόλια

Maniza Mughal Thanks for sharing
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 12:19 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά http://www.amara.org/.../last-week-tonight-with-john.../

 · Απάντηση · 6 Οκτωβρίου 2015 στις 2:01 μ.μ.

Last Week Tonight with John Oliver:
Migrants and Refugees (HBO) with…

AMARA.ORG

Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Καλωσορίζουμε την νέα σούπερ ομάδα γιατρών-διερμηνέων και ακτιβιστών
από Αθήνα. Είναι χαρά μας να τους έχουμε κοντά. Καλή διαμονή και καλά
κουράγια, παιδιά.

2 Οκτωβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

333333 Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις

Penelope Fatourou Καλή δύναμη σε όλους!
 · Απάντηση · 1 · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 11:16 π.μ.Μου αρέσει!

Clara Villain Γιεα σας! 2 εθελοντες είναι στη καλλονη και θα ήθελαν να
βοηθησουν αλλά δεν ξέρουν που να πάνε. Ξερει καποιος αν εχει αναγκη
βοηθειας εκεί; Μένουν στη Σκαλα και δεν έχουν αμαξι 
Ευχαριστω πάρα πολύ 
Clara

 · Απάντηση · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 12:20 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Κλάρα δυστυχώς αν δεν εχουν μιλήσει ήδη με εμάς, δεν
μπορούμε να αλλάξουμε όλο το πρόγραμμα...αν εχουν έρθει με δική
τους πρωτοβουλία δίχως συννενόηση...

 · Απάντηση · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 1:05 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Clara Villain Ευχαριστώ για την απαντηση. Μολις σας εστειλα μηνυμα
mp!

 · Απάντηση · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 1:48 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Clara Villain Πολλοί ανθρωποι μας ρωτανε αν χρειαζετσε εθελοντες, τι
να απαντησουμε;

 · Απάντηση · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 2:07 μ.μ.Μου αρέσει!

Kyriaki Fougala Δεν ξέρω αν βοηθάει,αλλά είδα αυτό στο γκρουπ του
Greek Forum of Refugees: είναι ηλεκτρονικές Δηλώσεις Εθελοντών
που το συμπληρώνουν όσοι θέλουν να προσφέρουν έργο ως εθελοντές
https://docs.google.com/.../1lQZ.../viewform...

 · Απάντηση · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 2:14 μ.μ.

Δηλώσεις Εθελοντών (Ελληνικό
Forum Προσφύγων)
Παρακαλώ συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία…
DOCS.GOOGLE.COM

Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Noor Zafar Thank you from Australia 
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 4:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Hello there to all English speakers! There has been a short story about us in
Humans of New York blog that also gives a direct link to this page. We are
gratefull for all your interest (massive indeed) but here is the point. A month
now we DO NOT accept any more donations (money or goods). We have
already gathered an amount that we wish first to spend. We think that it is
unfair for other NOGs to have less and for us to have more than we can
organise to spend. Remember we are not professional NGOs just a bunch of
people. And thus we wish to remain. If in need again we will call for help. So
honest. so plain....Thanks a lot for everything. Keep fighting for a better
world.

Δείτε τη μετάφραση

1 Οκτωβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4,9 χιλ.4,9 χιλ. Χρονολογική σειρά

90 κοινοποιήσεις

2 από 365Εμφάνιση προηγούμενων σχολίων

Suzi Tanner Bates Natalie Hulse Bodrero found their page! Love them!!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 15 Οκτωβρίου 2015 στις 9:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1192423787450713&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1192423787450713
https://www.facebook.com/narjess.achach?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/narjess.achach?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1192423787450713_1192437017449390&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1192423787450713?comment_id=1192437017449390&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/marika.papaeleou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/marika.papaeleou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1192423787450713?comment_id=1192455450780880&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/pepi.kokini?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/pepi.kokini?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1192423787450713_1192474354112323&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1192423787450713?comment_id=1192474354112323&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/krystalliap?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/krystalliap?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1192423787450713?comment_id=1192643710762054&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/gballas1951?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/gballas1951?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1192423787450713_1192708320755593&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1192423787450713?comment_id=1192708320755593&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/maria.lambrinosmagriplis?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/maria.lambrinosmagriplis?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1192423787450713_1192780590748366&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1192423787450713?comment_id=1192780590748366&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/laurie.davidson.351?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/laurie.davidson.351?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1192423787450713?comment_id=1205145042845254&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
http://www.amara.org/el/videos/8A6xfNI55t3g/info/last-week-tonight-with-john-oliver-migrants-and-refugees-hbo/
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1191684330857992
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amara.org%2Fel%2Fvideos%2F8A6xfNI55t3g%2Finfo%2Flast-week-tonight-with-john-oliver-migrants-and-refugees-hbo%2F&h=ATPRfKxZTGBGUKPK2sauwaPokaBEFFgDPdyGvVYogIm-W9gDBJK9x_EmH92hYxBoJ_B8KZmntVAlLlUR5oYqAqpkng6V1ihR7306HVyEJT1cop63fWOWrNmzPGMg6Ib7XapuY0MDWKFo&enc=AZMQfKHG6W8Vq9QyLOEj09WqwiLM7iAEuUQi671acRp12GmJVo_DhycjFz_ulcHQE_nhNRDKU6F7VsYTEuJBlepnvglrN4PW1GlWBGblVqyGgvdlZHjU3iX4KYTwZwaXAXjpc2ifeR5fY3lE9ZN84t9_eZ1TaMnGCexbLpbCv7WlhcuR3oF49gdjp6isr43IY_Z7K9vPFJI2cRVCHbVdLVmK&s=1
http://www.amara.org/el/videos/8A6xfNI55t3g/info/last-week-tonight-with-john-oliver-migrants-and-refugees-hbo/
http://www.amara.org/el/videos/8A6xfNI55t3g/info/last-week-tonight-with-john-oliver-migrants-and-refugees-hbo/
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1191684330857992&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1191684330857992
https://www.facebook.com/maniza.mirza?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/maniza.mirza?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1191684330857992?comment_id=1192450757448016&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amara.org%2Fel%2Fvideos%2F8A6xfNI55t3g%2Finfo%2Flast-week-tonight-with-john-oliver-migrants-and-refugees-hbo%2F&h=ATNBMoS5zpQ3e5nLqJS62vv-HoS7Cu1w1g4qOjK_RmeOKW8CoJp9pCIGJMxNtpXuulumC7MR6kuh0LxJLIpVXT3f8BCshPlQikKx0N32xprLKMAWjCD7XEA7wMYkFOqDO_ADRq-YAjya
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1191684330857992?comment_id=1192991927393899&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amara.org%2Fel%2Fvideos%2F8A6xfNI55t3g%2Finfo%2Flast-week-tonight-with-john-oliver-migrants-and-refugees-hbo%2F&h=ATNWUzaiSlFY-TxSnSdlIBBojpPQPgD0D0Dpo_bIZkHLX_ator3s0BIdVfXROG-7d5Af--nrCCXVRVRVqgoL5PuThcKoxANd4OYRXbaKi8rFDnojcNrgv7UGxQ4nJy_ZHqrKujcWmvT3&enc=AZOxr4byHjoQaRCcZS7d-dGf7bwYFi5CA187u2vNfic8T-acVyX_IdUllDSOdrNLemtMh0gp5H-ZsAIz9W2sQW5M86IvG4s_JRErNVrXvTOSXS3XMuHITOM9Da47g8esDKaTOc8uBUehHqv3KHYQrNQk3nRhKa9ZOIdoD-MtclwgFQ&s=1
http://www.amara.org/el/videos/8A6xfNI55t3g/info/last-week-tonight-with-john-oliver-migrants-and-refugees-hbo/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.amara.org%2Fel%2Fvideos%2F8A6xfNI55t3g%2Finfo%2Flast-week-tonight-with-john-oliver-migrants-and-refugees-hbo%2F&h=ATMeRQHQIVpNoT6Ej6GjIsSkoBBMIaiYfeRU8JStAaKGJ-N6CGwPTtqxi0yoXmnG8IeKGSKSKUMsre91wHXa4OsjVtIpzDchPH5T9m0bJCTbVzsAM_ZQiCm8kN8ofUzESvh3mnqsDAB5&enc=AZOksztcpdbi8tyhDM6L4nuBL1cKO_cUXKxve-0YcwZ5dwXcDVTdXai6xc3M31L8MY1KeoU6PXhwQMexkWB2suRbFM30owKETNgdRTQ1mD3hv7UtQKhJlgp8efk7jfAHixgJPrnL83d3Rw2xTvm_OkUsNRXALtvyMcTNGVQQx7Wb1w&s=1
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190942844265474
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1190942844265474&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1190942844265474
https://www.facebook.com/penelope.fatourou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/penelope.fatourou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1190942844265474_1190945374265221&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190942844265474?comment_id=1190945374265221&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009363077588&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009363077588&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190942844265474?comment_id=1190959170930508&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190942844265474?comment_id=1190959170930508&reply_comment_id=1190972357595856&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009363077588&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009363077588&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190942844265474?comment_id=1190959170930508&reply_comment_id=1190985587594533&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009363077588&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009363077588&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190942844265474?comment_id=1190959170930508&reply_comment_id=1190991907593901&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/kyriaki.fougala?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/kyriaki.fougala?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/Greekforumofrefugees/?hc_location=ufi
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1lQZ-Ox2NgNEkLILtbtQheKpC6KbfZAJybdwzIMi15xA%2Fviewform%3Fc%3D0%26w%3D1&h=ATO-mi969tvv4ICyl5uigLSLetQ46H7FJ5Bu-62ZSmTXOnaL_cB_D7hjctid5BCizUrmjx9pF4eThMC6mkv-af4afBOx3g31Y4JwgZwGk2OQQpF1zUERFjKBg1Q03RAC8hKj-IfzgOOv
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190942844265474?comment_id=1190959170930508&reply_comment_id=1190993964260362&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1lQZ-Ox2NgNEkLILtbtQheKpC6KbfZAJybdwzIMi15xA%2Fviewform%3Fc%3D0%26w%3D1&h=ATNI6qeTtFDCkJi0x6S3gfSm4ppLXiZ32NOdJheLnpZDYPgpR8Ekm36j8KwSJgQhNVapPPFi3BQtfnVCJdI-mpoGaXhtfoIB2HUXZTBVR1D_bMBORRKstjU9pUSgFz1f0RDV6f3QPsb2&enc=AZOS7_bbCJNYQonvifFdXk2SWL0E8AKP-ui1NxUA_6o96Ar3vwpKOupjEaVKuyMob81ubpP9tav69pDVwaW4DpjOPcLMVEce4lNLrbfvPxVO7Fu5UXnEepPR-7MhkbLXsb_MIfhnIpTIJHcPiPBrtIlwxpr_cA_EvjKOrg-FHLmW-A&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1lQZ-Ox2NgNEkLILtbtQheKpC6KbfZAJybdwzIMi15xA%2Fviewform%3Fc%3D0%26w%3D1&h=ATMlM3E0bib3Z8isYnnEbQeTWInV6E46yP4A4T_lSpiJzawDuF2FkRMOv8TFLV9XyNfpP6Cs_IP8WZ6FJTTV53OI5GZ6Bg1PFF6ycUwn7fQ79-UwYEJhH94cfWXx3oWqGjp_6ufEzu7b&enc=AZMOOqOLw9abdlcm-DTdjUDuPOoGRQkVsLb5WA8q42mz-VPFDBb6EuVK4tGCu1fnpmTypbWaWi2wx4AwMAy-CcpCxq_b-XmAxhTkL4_29NXsszGvuMnNJBO5SWQfTl2CAbRxwyt7ozH8cW5N49S-WfQAmaM26Uz3ujK-FspcE-yKbQ&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1lQZ-Ox2NgNEkLILtbtQheKpC6KbfZAJybdwzIMi15xA%2Fviewform%3Fc%3D0%26w%3D1&h=ATNhb43IOJ2t1KB3gFoq3gDAtzRDRwP1uJPaaBLEmlpVVltd0W1bIRqyI-A2UWSv2jmEiEvUhQl7mBr1HY6T4huttdiZKvW9L9NG7-23jqycg4yvOmYVPQJBOW4ToJ29__kRe4pVcn8R&enc=AZNiLIqjRtWRxew8njc1kUkgNHxLq-C-YsehGoQAl564b5AXfb3HEb_3kAhg_ElShUBHM-_7ahnZx5auhQNwGE_S2gnu2cXjs1zjRF0f3gMriYSglyK2V0CIUKJnSMe7w9tSnc9K5Wtjqiowq66ZS6KsnJbzPEWlrfCNVcv-wxqnWQ&s=1
https://www.facebook.com/noor.zafar.986?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/noor.zafar.986?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190942844265474?comment_id=1191058614253897&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190736990952726
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1190736990952726&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1190736990952726
https://www.facebook.com/suzitannerbates?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/suzitannerbates?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/nbodrero?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1190736990952726?comment_id=1197673296925762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1192423787450713&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1191684330857992&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1190942844265474&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1190736990952726&av=100018982389793
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/mosaiksupportcenter/


7/5/2017 ΜΚΟ Αγκαλιά - Αρχική σελίδα

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/ 39/55

ΜΚΟ Αγκαλιά
@NGO.Agkalia

Απόρρητο · Όροι · Διαφήμιση · 
· Cookies · Περισσότερα
Facebook © 2017

Nicole Graham if someone can see this, and can understand, i want to help.
you don't need money or goods, but do you need volunteers?! i am coming to
Greece in December!!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 3 · 16 Οκτωβρίου 2015 στις 7:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Namuk Hang from where are you writing this?
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 28 Οκτωβρίου 2015 στις 4:56 π.μ.Μου αρέσει!

Kyriaki Fougala If you wish to volunteer your help, here is a link to
another solidarity group of volunteers who work in Lesvos: 
HELP FOR REFUGEES IN MOLYVOS is one of the solidarity groups
helping refugees on the island of Lesvos:  
molyvosrefugees@gmail.com ... Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 28 Οκτωβρίου 2015 στις 1:29 μ.μ.

5 ·

Starfish Foundation - Help for refugees in
Molyvos

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός · Ανοίγει σε 25 λ…
Αρέσει σε 28.345 άτομα

Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Kάποιος να βάλει υπότιτλους σε αυτό το καταπληκτικό βιντεάκι...απλές
αλήθειες, μεγάλες αλήθειες.

1 Οκτωβρίου 2015 · 

Last Week Tonight with John Oliver:
Migrants and Refugees (HBO)
Millions of migrants seeking asylum in Europe face
hostility, racism, and red tape. John Oliver does one
admittedly tiny thing for one of them. Connect with ...

YOUTUBE.COM

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

192192 Χρονολογική σειρά

51 κοινοποιήσεις

Joanne Zeni Πάντα εξαιρετικός ο Ολιβερ!
 · Απάντηση · 3 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 3:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Charley McQuaid Wright I found your page on HONY and just wanted to show
you how much I adore and appreciate everything that is being done to help.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 21 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 11:10 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Here is a Google map that shows many many initiatives all over
Greece that aim to help the massive numbers of refugees that pass
through..Please take a look. there are sites, email addresses etc for all those
that wish to contribute! https://www.google.com/maps/d/viewer...
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 44 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 11:26 μ.μ.

Πανελλαδικός χάρτης σημείων συλλογής
ειδών για τους πρόσφυγες
Παρατίθενται στοιχεία από διαφορετικές συλλογικότητες…
GOOGLE.COM

Μου αρέσει!

Jennifer Rush Thank you for posting this!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 12:16 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Το βίντεο με ελληνικούς υπότιτλους. Σε ευχαριστούμε
@Miriela Patrikiadou http://www.amara.org/.../last-week-tonight-with-
john.../

 · Απάντηση · 2 · 3 Οκτωβρίου 2015 στις 11:39 μ.μ.

Last Week Tonight with John Oliver:
Migrants and Refugees (HBO) with…

AMARA.ORG

Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Δείτε στον παρακάτω χάρτη σε ποιά σημεία μπρρείτε να συνεισφέρετε για το
προσφυγικό. Τονίζουμε ξανά πως έχουμε σταματήσει να δεχόμαστε εισφορές
σε χρήματα και είδη, το ίδιο όμως δεν ισχύει σε άλλα μέρη της Ελλάδας που
έχουν μεγάλη ανάγκη! Βρείτε τα στον παρακάτω σύνδεσμο!

https://www.google.com/maps/d/viewer…

1 Οκτωβρίου 2015 · 
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Marianna Maggina Και στην Κόρινθο
https://www.facebook.com/%CE%91%CE%BB%CE%BB%CE.../timeline/

 · Απάντηση · 1 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 10:05 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

RefugeesWelcome GR —Ανακοινώσεις προστέθηκε και η Κόρινθος
στον χάρτη

 · Απάντηση · 1 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 2:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Konstilia Karydi Ηλέκτρα Τρουλλινού Ελευθερια Ιατρακη Marianthi Dikidou
Deppie Rovithi

 · Απάντηση · 2 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 12:12 μ.μ.Μου αρέσει!

Carolin Senby Here is also an overview
https://www.facebook.com/Connecting-Hands-to.../timeline/
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 8:46 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Pamouki στην Λήμνο κανείς...;;;
 · Απάντηση · 1 · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 11:17 π.μ.Μου αρέσει!

Maria Kadri εχετε σταματησει να δεχεστε εισφορες? 4 με 5 αφίξεις δηλώσατε
καθε μερα οτι καταφτάνουν στο νησι..και εμεις που στειλαμε δεμα με ρουχακια
παιδιων θα γυρίσει πίσω?

 · Απάντηση · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 4:03 μ.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

Μαρία Π. Ψαθά Ερώτηση:ΕΔΩ ζηταται μόνο είδη περιττά κατά τη γνώμη.μου.Οι
άνθρωποι ΣΗΜΕΡΑ πεθαίνουν.Που συγκεντρώνουν ρούχα κουβέρτες κλπ? Στα
ίδια σημεία?

 · Απάντηση · 29 Οκτωβρίου 2015 στις 10:25 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Εδώ όσοι "τρελοί" γράφουν ιστορία. Γιατί οι πρόσφυγες θα φύγουν και θα
περάσουν, αυτό που θα μας μείνει είναι το τι κάναμε όλοι μαζί και ο καθένας
προσωπικά. Και δεν θα μείνει σε δημοσιεύματα και site, δεν θα μείνει σε
συνεντεύξεις και σε τσακωμούς και στη λάσπη ή στο μπράβο. Θα μείνει μέσα
στον καθένα μας, θα γίνει ένα με τη φωνή της προσωπικής και συλλογικής
συνείδησής μας και θα επηρεάσει γενιές και γενιές. Εδώ στην κούραση, λίγο
πριν την παραίτηση...

28 Σεπτεμβρίου 2015 · 

About us
Who are "we"? Where are "we"? "We" are all volunteers working in different teams,
in different parts of Lesvos. Several amazing teams are working on the north coast of
Lesvos. They provide the refu...

LESVOSVOLUNTEERS.COM
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Απαντήστε...

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Anastasia Caramanis Georgia Kanapitsa
 · Απάντηση · 29 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:59 π.μ.Μου αρέσει!

Jenny Karamitsos Can I volunteer? I am a teacher from Canada.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 5 · 1 Οκτωβρίου 2015 στις 11:29 μ.μ.Μου αρέσει!

Rose Ioannou Can I ask where can we send items to? I am from Australia and
many of us have lots of clothes blankets etc to donate. Please send an address
for us to send things x
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 2 Οκτωβρίου 2015 στις 12:37 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Σήμερα σε ραδιοφωνική εκπομπή της Λέσβου "Καλλονιάτης" έστειλε μήνυμα
(  λέγοντας πως η Αγκαλιά έχει πλέον χρήματα και πως "κάνουμε πάρτυ".
Παρακαλούμε πολύ οι καταγγελίες να γίνονται επώνυμα και να συνοδεύονται
από εισαγγελική καρφωτή έρευνα. Τα οικονομικά μας στοιχεία είναι ξάστερα
και ανοιχτά σε κάθε νόμιμο έλεγχο ανά πάσα στιγμή. Κοπιάστε. Όποιος
λοιπόν θέλει μπορεί να καταγγείλει ο,τι θέλει ως νόμιμο δικαιώμά του. Να
περιμένει όμως, μετά από το όποιο επίσημο πόρισμα πως θα εξαντλήσουμε
και εμείς ΚΑΘΕ νόμιμη οδό, όσα χρόνια και να μας πάρει, και πως όταν τον
έχουμε αποδομήσει θα δωρίσουμε τα εκδικασμένα για συκοφαντική
δυσφήμιση κτλ κτλ κτλ στους πρόσφυγες.΄Εχουμε φτύσει αίμα, έχουμε χάσει
τη προσωπική μας ζωή, κανείς από εμάς δεν έχει ανάγκη από χρήματα
αλλονών (ο "Καλλονιάτης" θα έπρεπε να το γνωρίζει αυτό) και παρόλα αυτά
ξέρουμε πως θα υπάρχουν πάντοτε τέτοιοι τύποι. Δέκα χρόνια τώρα λάσπη
μας ρίχνουν και δεν έχουμε σταματήσει μέρα. Οι φίλοι μας ξέρουν πως τα
ίδια έλεγαν όταν ζούσε ο παπα-Στρατής, τα ίδια θα λέγονται από ορισμένους
και τώρα. Πολύ απλά δεν μας ενοχλεί. Συνεχίζουμε να βοηθάμε και θα
σταματήσουμε μόνο όταν το αποφασίσουμε εμείς. Γιατί έτσι το επιτάσσει η
ηθική μας. Φιλικά, από την Αγκαλιά.

28 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

423423 Χρονολογική σειρά

14 κοινοποιήσεις

Pam Crosbie Disgraceful nonsense! xxx
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Duncombe Bravo Paithia... Sas euxaristo yia osa exete kani mexri tora.
 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Anastasia Georgopoulou Είπαμε να χαμηλώσετε τη μουσική όταν κάνετε
πάρτυ... άντε μπράβο! Άσε που δεν ακούγονται αυτά που παίζετε... δηλαδή
χάθηκε λίγο ελληνικό pop?

 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:47 μ.μ.Μου αρέσει!

Athena Ageha όλα καλά...αλλά αυτό το τελευταίο για την " ηθική μας" τι το
θελες αδελφέ...?

 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:52 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Γιατί Αθηνά τυχαίνει να έχουμε ηθική, τυχαίνει να έχουμε
πολιτική και κοινωνική στάση. Αν δεν σου αρέσει η λέξη, λυπόμαστε. Κάνε μια
προσπάθεια, αδελφή, να δεχτείς οτι υπάρχουν πολλοί τρόποι έκφρασης ενός
πράγματος...Δεν υπάρχουν δαιμονικές λέξεις, αλλά δαιμονικοί τρόποι
σκέψης...και δαιμονοποιήσεις.

 · Απάντηση · 15 · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:09 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Villy Belo Αυτοί που παραδοσιακά πρωτοστατούν στο κράξιμο είναι
συνήθως άφαντοι όταν πρέπει να ξοδέψουν έστω μισή ώρα από τη
ζωούλα τους για να βοηθήσουν. Όλα καλά. Πείτε μας πως μπορούμε να
βοηθήσουμε από μακριά στις δράσεις σας.

 · Απάντηση · 1 · 29 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:12 μ.μ.Μου αρέσει!

Αυγη Λουιζιδου ΠΑΝΤΑ ΕΤΣΙ ΗΤΑΝ..........ΞΕΡΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΚΡΙΤΙΚΗ.......
 · Απάντηση · 2 · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Vasiliki Riga είστε φωτεινά παραδείγματα δοτικότητας & αυτό ίσως να ενοχλεί
ανθρώπους που ούτε να παίρνουν μπορούν & επομένως ούτε να δίνουν..
συνεχίστε να είστε αυτοί που είσαστε !!!!! Σας συντροφεύει η αγάπη όλων μας 

 · Απάντηση · 2 · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:54 μ.μ.Μου αρέσει!

Xristina Veneti Μην ΑΣΧΟΛΕΙΣΤΕ!!!!!Κρατηστε όση Δυναμη σας απέμεινε για
όλο αυτο που κάνετε ........Μεγαλύτερος κριτής απ την Συνείδηση δεν
υπαρχει.....

 · Απάντηση · 2 · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Stratos Irini Kouzinoglou Παιδιά στο επόμενο πάρτι θελω πρόσκληση. ... 
 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:30 μ.μ.Μου αρέσει!

Athena Ageha ΜΚΟ Αγκαλιά....κι αυτοί που σε κατηγορούν την....ηθική
επικαλούνται αδελφέ. ....Η λέξη σωστά κατάλαβες δεν μ αρέσει ...Περιέχει
υποκρισία. ...είναι κατασκεύασμα των ανθρώπων με σκοπό τον έλεγχο. Είσαι
αληθινός. Μείνε στην Αγάπη.....η Αγάπη είναι θεός. ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 2 · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:05 μ.μ.Μου αρέσει!

Lourantos Athanasios Συνεχίζεις με ενα πιο ύπουλο μήνυμα περί ηθικής οι
πράξεις της αγκαλιας στεφάνωνονται απο την ηθική

 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:11 μ.μ.Μου αρέσει!

Μάχη Ζαρουμανδάλου Εξ ιδίων κρίνουν τα αλλότρια Είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ σε
κάποιους μικρόψυχους ανθρώπους, μην τους πω αλλιώς, να σκεφτούν ότι
υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν και τα καταφέρνουν, να είναι
μεταξύ άλλων, ΚΑΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ!!!

 · Απάντηση · 2 · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Δέσποινα Ιωάννου Ήσασταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που είδα να λένε
Μην στέλνετε άλλα χρήματα μέχρι να διαχειριστούμε αυτά που ήδη έχουμε, κι
αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Να είστε καλά-είχαμε ξεχάσει ότι υπάρχει ήθος.

 · Απάντηση · 12 · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:34 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Pepi Lourantou Συνεχίζετε ακάθεκτοι "άνθρωποι της αγκαλιάς ".Μόνον όσοι
ββρέθηκαν κοντά σας έστω και για λίγο,μμπορούν να μμιλήσουν για το μεγαλειο
σας.Κι εγώ που έφυγα,δεν σας Κρύβω πως το μάυλο και η ψυχή μου είναι
κοντά σας.Καλή συνέχεια.Πολλά Φιλάκια.

 · Απάντηση · 9 · 29 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:22 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Γειά σου Πέπη, μαχήτρια.
 · Απάντηση · 1 · 29 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:25 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Απαντάμε καθημερινά σε περισσότερα από 100 εισερχόμενα μηνύματα και
αμέσως αντικαθίστανται από καινούρια..Παρακαλούμε τους φίλους μας να
δείξουν υπομονή...

26 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

3333 Χρονολογική σειρά

Elisabeth Dimitras From Tessie Humble 

Please also find out local day to day changes in this wind
pattern!!... Δείτε περισσότερα
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Παραγγείλαμε μαζικά σήμερα ατομικές τέντες αδιάβροχες, σλίπινγκ μπαγκς,
αδιάβροχα...Στο μακρύ ταξίδι δεν υπάρχει κάτι πιο σημαντικό από το να είναι
κανείς στεγνός. Μια απλή ίωση με τόση ταλαιπωρία μπορεί να εξελιχθεί
πολύ άσχημα.

24 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

222222 Χρονολογική σειρά

2 κοινοποιήσεις

Vivi Raftopoulou Ρουχα ξαναδεχεστε;;;
 · Απάντηση · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Tsiamourtzi Kiriaki Fabrizio Refrigeri Θεέ μου ποτε θα σταματήσει αυτό το
κακο?

 · Απάντηση · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:24 μ.μ.Μου αρέσει!

Ismini Papatheodorou Να κάνω μια χαζή ερώτηση? γιατί δεν μπορούμε να
μαζευτούμε να τους πάρουμε εισητήρια για κάποιο μέσο να ταξιδέψουν σαν
άνθρωποι? γιατί τους κοιτάμε να πηγαίνουν με τα πόδια? ειλικρινά δεν έχω
καταλάβει..

 · Απάντηση · 2 · 25 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:14 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Ισμήνη όσοι φτάνουν Αγκαλιά πάνε Μυτιλήνη με λεωφορείο που
πληρώνει η ομάδα μας....

 · Απάντηση · 6 · 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Athena Ageha γιατί δεν περιμένει λεωφορείο πιο κοντά στον Μόλυβο?
 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:54 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Εχει συνεχώς λεοφωρεία εκεί Αθηνα. Δεκάδες
δρομολογια. Εδω και 5 μερες δεν έχουμε άτομα στην Αγκαλιά. Παρόλα
αυτά όταν υπάρχουν μέχρι και 4 χιλιάδες άτομα φίξεις στα βόρεια, δεν
φτάνουν για όλους και μερικοί ξεκινούν με τα πόδια...

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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 · Απάντηση · 1 · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:06 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Υπάρχουν ομάδες και οργανώσεις αλλά και απλοί πολίτες ανά τη χώρα που
προσπαθούν να περιθάλψουν πρόσφυγες και που ελλείψει δημοσιότητας
πραγματικά πασχίζουν να μαζέψουν τα χρειαζούμενα. Από την Αγκαλιά
πάντοτε βοηθούσαμε αυτές τις περιπτώσεις, από τη Ψέριμο έως τον Έβρο.
Έτσι ξανά και για να μην κάθεται αδρανής ο μεγάλος όγκος αγαθών που
λαμβάνουμε ήδη ξεκινήσαμε αποστολές και βοήθεια όχι μόνο πάνω στο νησί
της Λέσβου αλλά και αλλού (π.χ. Συκαμνιά, Κάλυμνο) και σύντομα και σε
άλλα μέρη. Μας είναι αδιανόητο να μαζεύονται ποσότητες σε μια οργάνωση
ενώ άλλες με το ίδιο αντικείμενο και την ίδια αποτελεσματικότητα να μην
έχουν τα βασικά. Από αυτήν την άποψη παρακαλούμε να δείτε πρώτα ποιές
οργανώσεις κοντά στον τόπο σας χρειάζονται πράγματα και χρήματα και
έπειτα την Αγκαλιά. Έτσι και αλλιώς εδώ και καιρό έχουμε ανακοινώσει με
κάθε τρόπο δημόσια πως ΔΕΝ δεχόμαστε νέες εισφορές σε πράγματα και
χρήματα. Ένας από τους λόγους είναι και αυτός. Παρακαλούμε να στέλνετε
στοχευμένα την βοήθεια που θέλετε να προσφέρετε.

24 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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62 κοινοποιήσεις

Eva Traumann Meeting im Sunrise Hotel mit Thema "Hot Spot" Friday 15.00
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:31 π.μ.Μου αρέσει!

Elektra Kilimiri Θα βοηθούσε πολυ αν δημοσιεύατε ονόματα οργανώσεων που
γνωρίζετε με τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλεφωνο οπωσδήποτε) για να στραφεί
οποίος θέλει να βοηθήσει εκεί. Επειδη η σελίδα σας εχει τεράστια
επισκεψιμότητα θα διευκολύνετε πολυ κόσμο που θέλει αλλά δεν ξερει πού
χρειάζονται πραγματικά βοήθεια.

 · Απάντηση · 13 · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:42 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Marina Nikolova http://news247.gr/.../refugeeswelcome-des-pws-mporeis-na...
 · Απάντηση · 3 · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:51 π.μ.Μου αρέσει!

Marina Nikolova Το λινκ που εχω αναρτήσει είναι με τις οργανώσεις όπου
μππορείτε να στραφείτε, αν θέλετε να προσφέρετε. Επίσης, υπάρχει και ο
χάρτης της με τις οργανώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και τα νησιά, που
δραστηριοποιούνται και μπορεί να στείλετε και εκεί μάλλον:
http://www.unhcr.gr/foreis/

 · Απάντηση · 6 · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:54 π.μ.

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους
Πρόσφυγες
Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας:…
UNHCR.GR

Μου αρέσει!

Μαρία Χριστοφίδου https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=1183030795056679&id=1175287122497713

 · Απάντηση · 2 · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:03 π.μ.Μου αρέσει!

Μαιρη Οικονομου Θεαρεστο το εργο σας Συγχαρητηρια.
 · Απάντηση · 1 · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:17 π.μ.Μου αρέσει!

Thomai Pavlidou
https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%BC%CE%AC%CE.../timeline/

 · Απάντηση · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:36 μ.μ.Μου αρέσει!

Thomai Pavlidou Σερρες
 · Απάντηση · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:37 μ.μ.Μου αρέσει!

Athina Mourtiadou παιδιά μπράβο ξανά. Υπέροχη πρωτοβουλία και
αντιμετώπιση.

 · Απάντηση · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Krystallia Papadimitriou Αυτό θα πει έντιμη ΜΚΟ. Μπράβο.
 · Απάντηση · 24 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Varvara Hatzoglou Μπράβο και κουράγιο σε ολους - οπου και αν βρισκονται!
 · Απάντηση · 25 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:30 π.μ.Μου αρέσει!

Σουλτάνα Φλουδαρίδου Christina
 · Απάντηση · 1 · 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:38 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά S
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:58 π.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras Συκαμνια ειναι μερος στη Λεσβο απο οσο ξερω. Η μηπως
υπαρχει και νησι με τετοιο ονομα και μου διαφευγει?

 · Απάντηση · 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Athena Ageha Συκάμινος Σκαμνιά είναι ένα κουκλίστικο χωριουδάκι στα
βόρεια...

 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:55 μ.μ.Μου αρέσει!

Valentini Aristotelous Καλησπέρα σας. Σήμερα μίλησα με τον Κο. Νίκο. Μου
ανέφερε ότι συναργάζεστε με άλλες οργανώσεις της Λέσβου και σε άλλα νησιά
που χρειάζονται βοήθεια. Ισχύει αυτό? Αν όχι, μπορείτε να με συμβουλέψετε με
ποιους θα μπορούσα να επικοινωνήσω?. Ετοιμάζουμε από την Ευρωπαική
Υπηρεσία Διαστήματος μια είσφορα και θα ήθελα να την στείλουμε όπως
αναφέρετε εκεί που χρειάζονται. Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Βαλεντίνη

 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Fotini Kalliou-Sartini υπάρχει μια ομάδα που προσπαθεί εδω:
 · Απάντηση · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 8:59 μ.μ.Μου αρέσει!

Fotini Kalliou-Sartini
https://www.facebook.com/%CE%9F%CE%BC%CE%AC.../timeline/...

 · Απάντηση · 1 · 5 Οκτωβρίου 2015 στις 9:00 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Οι υπεύθυνοι που τόσο καιρό δεν έκαναν κάποιον σοβαρό κεντρικό
σχεδιασμό ας δούμε τι θα κάνουν τώρα που έρχονται ισχυρές
καταιγίδες...Από την Αγκαλιά το έχουμε δηλώσει εδώ και καιρό : ο,τι θα
συμβεί τους βαραίνει αποκλειστικά ως μισθωτούς και αιρετούς υπεύθυνους
του ζητήματος.

21 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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14 κοινοποιήσεις

Katerina Saripapa ποιοι ειναι αυτοι? δεν εχουν ονοματα? πληρωνονται? απο
που?

 · Απάντηση · 1 · 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Pepi Lourantou Μου λείπετε πολύ.Θα βρω τρόπο να ξανάρθω.
 · Απάντηση · 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:34 π.μ.Μου αρέσει!

Athena Ageha δες τε που αποβιβάζεται ο κύριος όγκος των προσφύγων και
βάλτε εκεί το μέσο μεταφοράς...

 · Απάντηση · 28 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:56 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Παρακαλούμε όλους τους φίλους της ΜΚΟ Αγκαλιά να δουν προσεκτικά και
να κοινοποιήσουν το παρακάτω βίντεο (με ελληνικού υπότιτλους επίσης).
Επεξήγηση με απλά λόγια του περίπλοκου προσφυγικού ζητήματος.

21 Σεπτεμβρίου 2015 · 

The European Refugee Crisis and
Syria Explained
Why is the refugee crisis all over the news? How is this
related to Syria? Why should we care at all? Donate to
the United Nations Refugee Agency: http://don...

YOUTUBE.COM

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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274 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

To ξαναγράψαμε : ΜΗΝ στέλνετε στην Αγκαλιά άλλα ρούχα και χρήματα.
Παρακαλούμε δώστε μας χρόνο να διαχειριστούμε τα όσα μας έχετε ήδη
στείλει. Υπάρχουν δεκάδες ομάδες ανα τη χώρα που έχουν ανάγκη αυτά τα
πράγματα. ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ!

21 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Eleni Kappadoki ΒΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΠΑΠΑΦΕΙΟ
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ..ΤΟ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Η
ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ..ΕΙΝΑΙ ΑΡΡΕΝΩΝ

 · Απάντηση · 2 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:56 π.μ.Μου αρέσει!

Μάχη Ζαρουμανδάλου kΑΛΗΜΈΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ. ΚΟΙΝΟΠΟΙΩ!
 · Απάντηση · 1 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:02 π.μ.Μου αρέσει!

Hekate Papadaki Μίλησα με τους εθελοντές σας πολλές φορές τις
προηγούμενες μέρες και εβδομάδες εξαιτίας αυτών των αναρτήσεων για να
επιβεβαιώσω οτι μπορείτε να δεχτείτε χρήματα για τους πρόσφυγες στη Λέσβο.
Μίλησα επίσης με την Αρμοστεία και με την Κυρία Λατσουδη. Οι εθελοντές σας
μου είπαν επανηλειμμένα οτι αυτές οι αναρτήσεις δεν αφορούν αυτούς που
είχαν ήδη ξεκινήσει ενέργειες. Θέλετε να σταματήσουμε; Ρωτάω γιατι έχουμε
οργανώσει μια συναυλία στις αρχές Οκτώβρη κι αν ειναι πρέπει να την
ακυρώσουμε. Αν δεν με είχαν διαβεβαιώσει στο τηλέφωνο οτι θα μπορέσετε να
δεχτείτε χρήματα θα περίμενα την αρμοστεία να μου στείλει λογαριασμό. Εσείς
θα μπορέσετε να μεταφέρετε τα χρήματα στο Μολυβο αν δεν τα χρειάζεστε
εσείς; Θα σας ήμουν υποχρεη αν μπορούσατε να μου το διευκρινίσετε. Τα λεφτά
που μαζεύουμε θα ειναι διαθέσιμη το Νοέμβρη. Παρακαλώ πολύ πέιτε μου αν
θέλετε να σταματήσουμε και να επιστρέψουμε τις εισφορές που μας εχουν ήδη
δώσει.

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:27 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Εφόσον η ενέργεια έχει ξεκινήσει πριν την πρώτη
αρχικη΄έκκληση για παύση συγκέντρωσης χρημάτων, συνεχίστε. Αυτό
όμως δεν αφορά από τώρα και στο εξής όσους θέλουν να στείλουν

 · Απάντηση · 2 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:38 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Hekate Papadaki Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση.
 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Eirini Liouta βρεφικά γάλατα και πάνες εξακολουθείτε να χρειάζεστε;
 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:37 π.μ.Μου αρέσει!

Eleni Mpoutopoulou Εχουμε ετοιμο ενα πακετο με βρεφικα ειδη. Δεν τα
παιρνουν οι εταιρειες ταχυμεταφορων αν δεν υπαρχουν πληρη στοιχεια
διευθυνσης καθως και τηλεφωνο και εκπροσωπος. Μπορειτε να μας τα στειλετε

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:00 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά ΜΗΝ στέλνετε στην Αγκαλιά άλλα ρούχα και χρήματα.
Παρακαλούμε δώστε μας χρόνο να διαχειριστούμε τα όσα μας έχετε ήδη
στείλει. Υπάρχουν δεκάδες ομάδες ανα τη χώρα που έχουν ανάγκη αυτά
τα πράγματα. ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ!

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:37 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Mpoutopoulou Δεν ειναι ρουχα, αλλα πανες, κρεμες και γαλατα.
Αν δεν χρειαζεστε τα στελνω σε αλλες ομαδες, κανενα θεμα. Απλα
ενημερωστε μας τι χρειαζεστε

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Anna Vasiliou Eleni Mpoutopoulou ριξε μια ματια στους εθελοντες
κιλκις εχουν εκει αναγκες

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Γιώργος Μπάλλας Η διεύθυνση στην οποία έστειλα δέμα εγώ είναι: Μ.Κ.Ο.
Αγκαλιά, 81107, Καλλονή Λέσβου. Αλλά με τα ΕΛ.ΤΑ., ως απλό δέμα και
χρέωση 1,5 €.

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:14 μ.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά ΜΗΝ στέλνετε στην Αγκαλιά άλλα ρούχα και χρήματα.
Παρακαλούμε δώστε μας χρόνο να διαχειριστούμε τα όσα μας έχετε ήδη
στείλει. Υπάρχουν δεκάδες ομάδες ανα τη χώρα που έχουν ανάγκη αυτά
τα πράγματα. ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ!

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:37 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά ΜΗΝ στέλνετε στην Αγκαλιά άλλα ρούχα και χρήματα.
Παρακαλούμε δώστε μας χρόνο να διαχειριστούμε τα όσα μας έχετε ήδη στείλει.
Υπάρχουν δεκάδες ομάδες ανα τη χώρα που έχουν ανάγκη αυτά τα πράγματα.
ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ!

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:36 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά ΜΗΝ στέλνετε στην Αγκαλιά άλλα ρούχα και χρήματα.
Παρακαλούμε δώστε μας χρόνο να διαχειριστούμε τα όσα μας έχετε ήδη στείλει.
Υπάρχουν δεκάδες ομάδες ανα τη χώρα που έχουν ανάγκη αυτά τα πράγματα.
ΘΕΡΜΗ ΕΚΚΛΗΣΗ!

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:37 μ.μ.Μου αρέσει!

Ioanna Vallina υπαρχει αμεση αναγκη για παιδικα ρουχα ολων των ηλικιων στο
λιμανι της μυτιληνης. οσοι ειστε απο μυτιληνη μπορειτε να τα δωσετε οι ιδιοι/ες
σε οικογενειες που βρισκονται εκει.

 · Απάντηση · 1 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:02 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Eirini Liouta βρεφικά γάλατα και πάνες εξακολουθείτε να χρειάζεστε;;;;;;;
 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Lilian Kripintiri Το να μην επιθυμείτε να λάβετε άλλα ρούχα το καταλαβαίνω. Το
να μην επιθυμείτε άλλα χρήματα για να τα μετατρέψετε σε ό, τι μπορεί να
χρειάζεστε τώρα ή μελλοντικά πάλι όχι...

 · Απάντηση · 4 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:15 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Λίλιαν αν δεν παρακολουθείς τις αναρτήσεις μας ειναι φυσική η
απορία σου. Κάνε έναν κόπο να σκρολάρεις παρακάτω και ίσως η απορία σου
λυθεί. Αν πάλι ΔΕΝ λυθεί μπορείς να κοινοποιήσεις πως αναλαμβάνεις εσύ να
φτιάξεις μια ομάδα που θα δέχεται απεριόριστ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 7 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:58 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Lilian Kripintiri Το σχόλιο μου σε αντίθεση με την απάντηση σας δεν ήταν
διόλου επιθετικό, απλά μια γνήσια απορία θεωρώντας πως το πλεόνασμα σε
χρήμα είναι πρακτικά ευκολότερα διαχειρήσιμο από ότι το πλεόνασμα σε
αγαθά. Μια απλή σύσταση ανασκόπησης των αναρτήσεών σας θα ήταν αρκετή
πίστευω. Καλή συνέχεια.

 · Απάντηση · 3 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:07 μ.μ.Μου αρέσει!

Μάχη Ζαρουμανδάλου Έίναι τεράστια ευθύνη κορίτσι μου, η διαχείριση
χρηματικών ποσών. Υπεισέρχονται παράγοντες, όπως νομοθεσία,
νομολογία, δεδικασμένα, εφορίας, βιβλία εσόδων εξόδων. κλπ κλπ Τα
παιδιά αυτα ήδη έχουν υπερβεί και σε προσωπικό επίπεδο και σε
κοινωνικό, θα μου επιτραπεί η έκφραση και σε εθελοντικό, τον
.....Ρουβίκωνα. Καλό σου απόγευμα και καλή δύναμη σε όλους.

 · Απάντηση · 10 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Kappadoki Καλη δυναμη , Μαχη...
 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:32 μ.μ.Μου αρέσει!

Sissi Vlahou Επειδη την προηγουμενη εβδομαδα διαβασα μια αναρτηση (οχι
ακριβως δικη σας...) που ελεγε οτι μπορουμε να στελνουυμε μια αλλαξια τη
φορα με σημειωμα φυλο-ηλικια κλπ δεν ισχυει??

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Δέσποινα Ιωάννου Εκείνο που διαβάσατε είναι κοινοποίηση της
κοινοποίησης κοκ κοκ παλαιότερης ανακοίνωσης της Αγκαλιάς.
Καλύτερα να ενημερωνόμαστε απευθείας από τους ενδιαφερόμενους κι
όχι από κοινοποιήσεις. Την είδα κι εγώ σε 2-3 μεριές την ανάρτηση που
αναφέρετε, και τους έβαλα σαν σχόλιο την πιο πρόσφατη που λέει ότι
δεν χρειάζονται ρούχα-λεφτά μέχρι να διαθέσουν τα ήδη υπάρχοντα.

 · Απάντηση · 2 · 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:51 μ.μ.Μου αρέσει!

Evridiki Exarhopoulou Μπορείτε να αναζητήσετε και άλλες ομάδες εθελοντών
που έχουν ανάγκες εδώ http://www.enallaktikos.gr/ar18481el-aytos-einai-o...

 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:27 μ.μ.

Αυτός είναι ο πανελλαδικός χάρτης
σημείων συλλογής ειδών για τους…

ENALLAKTIKOS.GR

Μου αρέσει!

Panagiotis Syrigos Τελικά στέλνουμε η όχι;;;
 · Απάντηση · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:58 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina DahliaZahir Αφού λέει οχι ο άνθρωπος βρε παιδια
 · Απάντηση · 1 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:06 μ.μ.Μου αρέσει!

Alkisti Oikonomopoulou Οι άνθρωποι λένε ξεκάθαρα ότι για την ώρα δε
μπορούν να αναδιανείμουν τα πράγματα που έχουν σταλεί. Επίσης μέχρι να
εξαντληθούν τα χρηματικά αποθέματα δε θέλουν να δεχτούν άλλα χρήματα γιατί
δεν έχουν σκοπό να θησαυρίσουν. Δεν υπάρχουν αρκετοί εθελοντές ούτως ή
άλλως για να βοηθήσουν στη διαχείρηση.

 · Απάντηση · 2 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:16 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Gritzioudi Οι εθελοντές Κιλκίς - Θεσσαλονίκης πριν από 6 ώρες
ανάρτησαν στη σελίδα τους στο fb τις ανάγκες που έχουν τώρα. Αν θέλετε ρίξτε
μια ματιά, οι άνθρωποι κάνουν κ εκεί μεγάλη προσπάθεια!

 · Απάντηση · 1 · 21 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:31 μ.μ.Μου αρέσει!

Μαίρη Κρότση Οτι λες και στην "Αγκαλιά" μιλούν ελληνικά και οι υπόλοιποι
κινέζικα και δεν μπορούν να συννενοηθούν.....απίστευτο.....οι άνθρωποι λενε οτι
προς το παρόν δεν δέχονται υλική και χρηματκή βοήθεια....τι δεν
καταλαβαίνετε?????

 · Απάντηση · 1 · 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:08 μ.μ.Μου αρέσει!

Μαρίνα Κωνσταντάρα Οι εθελοντές στο Κιλκις χρειάζονται βοήθεια:
https://www.facebook.com/%CE%95%CE%B8%CE%B5.../timeline/...

 · Απάντηση · 1 · 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Ζωή Χατζή Καλησπέρα, Σας στέλνω αλληλογραφία με αίτημα φίλου να
φιλοξενήσει πρόσφυγες. Παρακαλώ μπορείτε να μας απαντήσετε; Ζωή Χατζή
Να κοιτάξουμε να φιλοξενήσουμε ενα παιδακι ή μια οικογένεια. 
Η διαθεση υπάρχει. Δε ξερω ομως αν επιτρέπεται 
Ζωή Χατζή: Θα ήταν πολύ καλό, αν μπορείς να το κάνεις!!!! 

Μπορουμε ανετα να φιλοξενήσουμε είτε ενα κοριτσάκι (γιατι υπάρχουν ήδη τα
αναγκαία λογω της κορης μου που ειναι 2 ετων) ή μια μονογονεικη οικογένεια ή
μια οικογένεια 3 μελών.  
Και υπάρχει η δυνατότητα διαμονής (επιπλωμένη σοφιτα-στουντιο) αλλα και ολα
τα ρουχα παιχνιδια κτλ της κορης μου. 

Δε ξερω που μπορω να ρωτήσω. Να γινει άμεσα. 

Ζουμε σε μια μικρη πολη της Κοζανης, στα Σερβια. 

Απαντήστε...

Απαντήστε...

Απαντήστε...

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Σέρβια Κοζάνης

 · Απάντηση · 1 · 22 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:53 μ.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras https://www.google.com/maps/d/viewer...
 · Απάντηση · 23 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:37 π.μ.Μου αρέσει!

Jekyll Hyde Ισχύει το ίδιο και για τα τρόφιμα? Ευχαριστώ
 · Απάντηση · 23 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Maureen Hurley there are many refugees in need of donations in Athens as all
of them come here from the islands…Caritas Athens Refugee Program, The
Salvation Army in Athens Greece, Faros, Helping Hands (Athens Refugee
Ministry),
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 26 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:22 μ.μ.Μου αρέσει!

Ελένη Πολυχρονάτου Γάλα εβαπορέ, μωρομάντηλα και σαπούνια, χυμοί,
μπισκότα, κρέμες για μωρά είναι απαραίτητα σε σας για να σας στείλουμε
μερικά κιβώτια?

 · Απάντηση · 30 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Είχε ένα αγοράκι σήμερα...εφτά χρονών...τα ματάκια του μισόκλειστα από
την κούραση. Περπάτησε από τον Μόλυβο στην Καλλονή. Έπεσε και
κοιμήθηκε αμέσως. Όταν ήρθε το λεωφορείο ο Χριστόφορος το πήρε
αγκαλιά και το έβαλε μέσα...Μου ήρθε ένας παράξενος συνειρμός, με την
ιστορία εκείνου του Κυνοκέφαλου Άγιου Χριστόφορου που "έφερε"
(κουβάλησε) το Χριστό στον ώμο του και από εκεί πήρε το όνομα.. Βαρύς ο
Κύριος, λέει ο βίος του αγίου, κόντεψε να τον πνίξει στο ποτάμι...Βαρύς σαν
τα κουρασμένα μάτια αυτού του αγοριού που δεν έχει φταίξει σε τίποτα στη
ζωή του να ταλαιπωρείται έτσι... Μου έμεινε καρφωμένη μια τρύπα που είχε
το φανελάκι του στον δεξί ώμο.Έλεος, έλεος δεν υπάρχει;Όχι για εμάς τους
μεγάλους που κάναμε τις επιλογές μας. Έλεος για τους μόνους αθώους, τα
παιδιά... Γράφω και κλαίω μα σε ποιόν να τα πω και να ακούσει;

19 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

718718 Χρονολογική σειρά

109 κοινοποιήσεις

Δείτε 25 ακόμη σχόλια

Katerina Goutou Καλημέρα! Το θέμα ειναι πως ακούμε όλοι εκτός από αυτούς
που θα έπρεπε να ακούνε! Ενημερώστε εμας τους απλούς πολίτες τι μπορούμε
να κάνουμε. ..ο καθένας με τις δυνατότητες του!

 · Απάντηση · 1 · 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Chloi Kateridou Χίλια ευχαριστώ για το αξιέπαινο και αξιοθαύμαστο έργο σας,
για το μάθημα ανθρωπιάς και αγάπης που μας δίνετε όλους. Εντούτοις θα' θελα
να πω ή μάλλον να προσθέσω σ' αυτό που λέτε παραπάνω πως οι μόνοι αθώοι
είναι κατ' αρχήν οι γυναίκες οι οποίες δεν δ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:53 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Τρίτη έρχονται βροχές στη Λέσβο...πόσους θέλετε να βάλει μέσα η Αγκαλιά;
Μήνες και μήνες δίχως να μπει μπροστά το κράτος προσφέροντας ένα
καταφύγιο για όλους, λες και το φθινόπωρο δεν θα ερχόταν ποτέ...

19 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

170170 Χρονολογική σειρά

32 κοινοποιήσεις

Anastasia Georgopoulou από πάνω δεν ήρθε ποτέ τίποτα καλό....
 · Απάντηση · 3 · 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:40 μ.μ.Μου αρέσει!

Hlektra Pasxouli 
 · Απάντηση · 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:04 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Πριν από λίγο εθελοντές μας κινδύνευσαν στην Αγκαλιά ενώ ένας
τραυματίστηκε. Είναι το σημείο μηδέν. Σύριοι και Αφγανοί προκαλούν μεταξύ
τους μεγάλες εντάσσεις, λίγα άτομα κατα κύριο λόγο που δεν μπορούν να
ελεγχθούν μετά από λίγο όταν το ζήτημα γενικευτεί. Διαβάστε την
προηγούμενη ανάρτησή μας. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιους
αριθμούς με κανέναν τρόπο. Η πολιτεία δεν τα έχει καταφέρει ποτέ και εμείς
φτάσαμε μέχρι εδώ. Εκκενώσαμε την Αγκαλιά, αποσύραμε τους εθελοντές
μας ενώ είπαμε στους ανθρώπους πως μόνο οικογένειες με παιδιά και
βρέφη, γέροντες και άρρωστοι θα μεταφερθούν με λεωφορεία. Από τώρα και
στο εξής μόνο η παραπάνω ευπαθείς ομάδες θα μπορούν να διαμένουν
στην Αγκαλιά και τις οποίες θα προσπαθούμε να μετακινήσουμε. Οι
υπόλοιποι θα λαμβάνουν μια βασική φροντίδα και θα πρέπει αφού
ξεκουραστούν να πάρουν τον δρόμο τους. Η ειδοποίηση αυτή θα αναρτηθεί
μέχρι το απόγευμα σε αραβικά και φαρσί Αν τα νούμερα είναι μικρά θα
βοηθάμε τους πάντες και στην μετακίνηση όμως αυτό δεν μπορεί να
επαναληφθεί. Δεν θα βάλουμε κανενός εθελοντή τη ζωή σε κίνδυνο. Είναι
τόσο απλό. Σας προσκαλώ να διαβάσετε την αμέσως προηγούμενη
ανάρτηση που έγινε σήμερα το πρωί. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι
ανησυχίες μας.

18 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

298298 Χρονολογική σειρά

141 κοινοποιήσεις

ILiana Fokianaki kouragio paidia!
 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:10 μ.μ.Μου αρέσει!

Christy Kosmopoulou Όχι Ηλιανα δεν εχει κουράγιο.Πρεπει η πολιτεία να
επέμβει

 · Απάντηση · 7 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:19 μ.μ.Μου αρέσει!

Martha Nikolaos Zarotiadou Και δεν μπορείς παρά και να σκέφτεσαι ποιον
οφελούν τέτοιες σκηνές σε δελτία ειδήσεων ταυτές τις μέρες προ κάλπης...και
συγνώμη πιστεύω στην αυτονομία όχι στην αντιπροσώπευση.Δεν χάνω εγώ
ψήφουςαφού δεν ψηφίζω,λυπάμαι που κάποιοι θα ωφεληθούν.Κουράγιο δεν
αρκεί για σας, δεν αρκεί αν και το λέω ολόψυχα.Τι κάνουμε εμείς όλοι; Και εγώ
για αυτό ....ναι όλοι μας ...

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:24 μ.μ.Μου αρέσει!

Maaike Lucas Malou van Breevoort
 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Stavroula Batzi Εσείς ξέρετε καλύτερα από τον καθέναν πως να χειριστείτε
καλύτερα αυτήν την κατάσταση.Κουράγιο και καλή δύναμη!

 · Απάντηση · 2 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:23 μ.μ.Μου αρέσει!

Λία Λάγγα Το κρατος που ειναι?Ενα μεγαλο μπραβο σε ολους εσας
 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Chryssa Toka Κανεις δεν θα επέμβει μεχρι τις εκλογές που δειχνει οτι δεν
υπαρχει πλανο. Κυβερνητικά η ελλαδα κανει διάλειμμα.... μετα ποιος ξέρει δεν
εχω ακούσει καμία σοβαρη πρόταση για τη διαχείριση των προσφύγων....πολυ
λυπηρό.

 · Απάντηση · 3 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:37 μ.μ.Μου αρέσει!

Eliso Logotheti Περαστικά στον εθελοντή που τραυματίστηκε. Προστατεύστε
τους εαυτούς σας για να μπορείτε να συνεχίσετε να βοηθάτε.

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:07 μ.μ.Μου αρέσει!

Vasiliki Riga Eνα τεραστιο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ & ΕΥΓΕ εκ μέρους όλων εμάς που
παρακολουθούμε τις δράσεις σας & κάνετε τον κόσμο πιό Ανθρώπινο !!!!!!!
Αλλοίμονο αν δεν υπήρχατε σαν φωτεινά παραδείγματα… Εύχομαι να γίνουν
όλα όπως πρέπει 

 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:09 μ.μ.Μου αρέσει!

Christina Tsagdi Κουράγιο! Μπράβο σε όλους σας! Μας δίνετε μάθημα ηθικής
και ανθρωπιάς!

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:28 μ.μ.Μου αρέσει!

Elpa Spathari Ημουν εκει, τα ειδα...
 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:06 μ.μ.Μου αρέσει!

Μαρω Παπαδημητρίου Λογικό. Πρέπει να προστατευτείτε για να έχετε
δυνάμεις κ στο μέλλον στα δύσκολα. Κουράγιο. Μπράβο παιδια!

 · Απάντηση · 3 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Greg Kavarnos Φώναξε τους μπάτσους να μαζέψουν τους λίγους. Δεν
μπορείτε εσείς και οι υπόλοιποι πρόσφυγες να τρώτε στην μάπα την βλακεία
κάποιων ηλίθιων...

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:50 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Ευχαριστώ για τη συμβουλή Γρηγόρη. Νομίζεις οτι δεν το
έχουμε προσπαθήσει και αυτο; Αφήνω στην κρίση σου το αποτέλεσμα
της προσπάθειας

 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:52 μ.μ.Μου αρέσει!

Greg Kavarnos Κατάλαβα. Σε ανάλογες περιπτώσεις που έχω ζήσει,
μοίρασα εγώ τις σφαλιάρες... Το άλλο που μπορεί να γίνει είναι να μην
μοιραστεῖ συσσίτιο στους ἐμπλεκόμενους. Εκεί να δεις πως φεύγει η
μαγκιά.

 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:08 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Greg Kavarnos Φαντάζομαι ότι έχεις κάνει παράπονα στον διοικητή
της Αστυνομίας Λέσβου; Μήπως ήρθε η ώρα να γίνει επίσημη
καταγγελία για ἀμέλεια καθήκον;

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Greg Kavarnos Ακούγονται λίγο σκληρά αυτά που λέω αλλά εάν
κάποιοι άμυαλοι θέλουν να παίξουν μπουνιές αναμεταξύ τους... όταν
τραυματίζονται και εθελοντές όμως...

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:07 μ.μ.Μου αρέσει!

Greg Kavarnos Καλό θα ήταν να έχουν σαφές οδηγίες οι εθελοντές να
μην παρεμβαίνουν σε τέτοιες καταστάσεις.

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:08 μ.μ.Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Anastasia Bachatiroglou Ειναι αδυνατο να ελεγξετε τετοιο οχλο......ειιναι
απολυτα κατανοητο ......ειναι πολυ σημαντικο να ειστε εσεις ασφαλεις για να
μπορειτε να βοηθησετε......η αποφαση σας ηταν η πιο σωστη!!!!!καλο κουραγιο
η σκεψη μας ειναι μαζι σας!!!!!

 · Απάντηση · 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Nasser Ramantanis ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΣΤΟ
ΠΑΡΛΕΘΟΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ(ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ.

 · Απάντηση · 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:17 μ.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Η κατάσταση με την ροή προσφύγων έχει αρχίσει να γίνεται ανεξέλεγκτη και
στην Καλλονή. Το πρόβλημα δεν "φαίνεται" μέσα στην πόλη γιατί ο κόσμος
μαζεύεται στην Αγκαλιά. Ξέρουμε πως για αυτό έχουμε την ευγνωμοσύνη
του συντριπτικού μέρους της τοπικής κοινωνίας όμως αυτό δεν είναι αρκετό.
Μίλησα χτες προφορικά για άλλη μια φορά με άρχοντες του τόπου και με τον
τοπικό διοικητή της αστυνομίας. Η Αγκαλιά παρόλες τις τεράστιες
προσπάθειες των εθελοντών της, παρά το ότι έχει οργανωθεί με προσωπικό,
παρά το ότι στο τέλος της μέρας ακόμα τα "καταφέρνει", είναι μέρος
ακατάλληλο για φιλοξενία ανθρώπων σε τέτοιους αριθμούς. Ο δρόμος
μπροστά της είναι παγίδα. Μέχρι χίλιοι άνθρωποι σε έναν τέτοιο χώρο, είναι
κάτι αδιανόητο και ανθρωπίνως αδύνατο να ελεγχθούν. Στο Μόλυβο μεγάλες
και έμπειρες INGO δεν τα καταφέρνουν πάντοτε. Για πολλοστή φορά τόνισα
πως είμαστε στα όριά μας, πως πρέπει οι τοπικές αρχές σε όλο το βόρειο
κομμάτι να συντονιστούν και να βρουν τον καλύτερο τρόπο διαχείρισης του
προβλήματος το οποίο μέχρι στιγμής έχουν αναλάβει κάτι "τρελοί" εθελοντές.
Δεν γίνεται όλο το κράτος και η Ε.Ε. να περιμένει από την Αγκαλιά, μια
τοπική ομάδα, να λύνει το πρόβλημα της σίτισης, της μεταφοράς, της
ιατρικής περίθαλψης του μεγαλύτερου κύματος μετακίνησης προσφύγων
μετά τον Β' Παγκόσμιο. Από τον Μαϊο έχουμε ξεπεράσει πλέον τους 11.000
πρόσφυγες που πέρασαν από την Αγκαλιά. Η Καλλονή ελάχιστα το
"αισθάνθηκε" μα για αυτό έχουμε πληρώσει τεράστιο προσωπικό κόστος.
Καθημερινά μια δαμόκλειος σπάθη κρέμεται πάνω από το κεφάλι μας. Το
"μπράβο" των υπευθύνων δεν είναι αρκετό πολύ απλά γιατί δεν μπορεί να
σταθεί νομικά σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Η Μυτιλήνη πάλι, σε λίγο
καιρό θα είναι γεμάτη. Ο χειμώνας έρχεται. Σε κάθε τόνο και σε κάθε
απόχρωση λέμε το εξής: δεν θα παίξουμε το παιχνίδι της ανάληψης του
προσφυγικού στην Καλλονή από την στιγμή που οι υπεύθυνοι απέχουν
δραματικά. Το κράτος πρέπει να είναι μπροστά και όχι σιωπηλά πίσω ή
θεατρινίστικα παρόν μόνο στις καταγγελίες. Από την Αγκαλιά θα σταθούμε
όσο μπορούμε. Ομως έξι μήνες τώρα το μόνο που γίνεται είναι πως η
κατάσταση, απλά, χειροτερεύει. Δεν απειλούμε κανέναν. Απλά ορίζουμε το
ρόλο μας και λέμε ξεκάθαρα το μέχρι που φτάνουν η διάθεση και οι δυνάμεις
μας. Κραυγάζουμε : δεν γίνεται να λυθεί το θέμα δίχως κρατικό και
ευρωπαϊκό από κοινού σχεδιασμό. Δεν μπορούμε να το λύσουμε εμείς. Αν
συνεχίσουμε έτσι θα κάψουμε τις ζωές μας που ήδη έχουν πληγεί όπως ποτέ
άλλοτε. Και τότε δεν θα μπορούμε να βοηθήσουμε ούτε τους εαυτούς μας.
Γιατί; Παρακαλώ ακούστε μας.

18 Σεπτεμβρίου 2015 · 
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Hanneke Ulijn Ακριβως το ιδιο εδω στο Μολυβο !!
 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:02 π.μ.Μου αρέσει!

Christy Kosmopoulou τι τραβάτε κι εσείς
 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:04 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Lesvosnews ( official )
 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:06 π.μ.Μου αρέσει!

Eleni Eugenidou Δημοσιοποιήστε το παντού !!!!!!!
 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:08 π.μ.Μου αρέσει!

Chryssa Toka Στειλτε το μηνυμα σε ολους τους καινουργιους κ παλιους
υποψήφιους βουλευτές που ισως αν

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:08 π.μ.Μου αρέσει!

Chryssa Toka Αν τούς το λετε συνεχεια ισως μετα τις εκλογές κανουν
κατι.....κανουν δηλαδη αυτο που πρεπει να διαχειριστουν αυτην την
ανθρωπιστική κριση.

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:12 π.μ.Μου αρέσει!

Penelope Fatourou Πρέπει να το λέμε συνέχεια στους βουλευτές μήπως και αν
μετά τις εκλογές κάνουν κάτι? Να κάνουν τη δουλειά τους πρέπει να τους το
πούμε εμείς? Η αλληλεγγύη την οποία στηρίζουμε όλοι πρέπει να καταλάβουμε
ότι κάνει και κακό, με την έννοια ότι βολεύει το... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 6 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:34 π.μ.Μου αρέσει!

Μυρτώ Ίσαρη Η κατασταση ειναι οντως δραματικη, εχετε να μας προτεινετε
κατι που μπορουμε να κανουμε περαν του εθελοντισμου η των προσφορων;

 · Απάντηση · 2 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:56 π.μ.Μου αρέσει!

Chryssa D. Giatra Αυτο που πρέπει ολοι μας να κάνουμε διαρκώς, εθελοντές ή
μη, είναι να διαδίδουμε το τί συμβαίνει πραγματικά. Όπως το διαβάζουμε σε
αυτό πχ το posr ή όπως το ζούμε κάποιοι στην 1η γραμμή του μετώπου.
Παντού και διαρκώς

 · Απάντηση · 3 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:05 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Vassiliki Paraskevopoulou Υπάρχει αριθμός λογαριασμού για κατάθεση
χρημάτων;;;

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:47 π.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ.
Το έχουμε ανακοινώσει. Παρακαλώ να μην γίνουν οι καταθέσεις μέχρι να
ξοδέχουμε τα χρήματα που ήδη έχουμε μαζέψει. Υπάρχει σχετική
ανακοίνωση στην ομάδα "καρφιτσωμένη"

 · Απάντηση · 3 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Vassiliki Paraskevopoulou Οκ, ευχαριστώ για την πληροφορία...θα
παρακολουθώ τις ανακοινώσεις...βλέπετε μένω στο εξωτερικό και δεν
μπορώ να σκεφτώ άλλον τροπο να βοηθήσω ( εκτός από το να κάνω
share τις ανακοινώσεις σας φυσικα).

 · Απάντηση · 2 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:42 μ.μ.Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Eleni Fragkou Καλή δύναμη το ίδιο ισχύει και στη Σκαμια εδώ σήμερα έχει γίνει
πάλι το αδιαχώρητο κατεβηκαμε ταισαμε όσους μπορεσαμε αλλά δυστυχώς
πόσους???

 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:24 π.μ.Μου αρέσει!

Vaya Mavropoulou Πού είναι ο ΟΗΕ για τους πρόσφυγες;τί κάνει η
Πολιτεία;Μόνο καταγραφή και υποδομές σχεδόν ανυπαρκτες;

 · Απάντηση · 2 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:02 μ.μ.Μου αρέσει!

Varvara Hatzoglou Ο,τι και να πείτε έχετε απόλυτο δίκιο!
 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:50 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina Thanou Να απευθηνθειτε στον ΟΗΕ...
 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:47 μ.μ.Μου αρέσει!

Soyla Mavridi φιλοι μου κοινοποιηστε ολοι ο ενας μετα τον αλλον που θα το
διαβαση να το διαβαση καπιως υπευθηνος για τους ταλεπορους αυτους
ανθρωπους

 · Απάντηση · 1 · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:43 μ.μ.Μου αρέσει!

Grace Christovasilis Tasos Katechis Gregory Pappas
 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:36 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina DahliaZahir Το κρατος ειναι ΠΑΝΤΑ ΑΠΩΝ δυστυχως,...Σε φερνει στο
σημειο στο τελος να αναθεωρεις τα παντα. Δεν υπαρχει κρατος εδω και παρα
πολυ καιρο..δεν υπαρχουν υπευθυνοι..δεν υπαρχουν ειδημονες παρα μονο στο
γυαλι νομιζοντας πως με μια αποψη που κραταει 15 λεπτ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 5 · 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:44 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά κατερίνα ευχαριστώ.
 · Απάντηση · 1 · 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:58 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina DahliaZahir Να μην μας λέτε ευχαριστώ. .Οι περισσότεροι είμαστε
σπίτι μας...τα βλέπουμε από την τηλεόραση...δε τα ζούμε στο πετσί
μας...μπαίνουμε στο τριπακι να βοηθήσουμε γιατί κάποιοι είμαστε γονείς κ
νιώθουμε. Μας φέρνουν στο σημείο να πρέπει να διαχειριστουμε την εαυσθησια
μας με το δεδομένο ότι στη χώρα δε μπαίνουν μόνο πρόσφυγες. Μας
αγριευουν..μας κάνουν να αμφισβητούμε τα πάντα εκτός από τα παιδιά που
ξεβραζει η θάλασσα.  
Δεν υπάρχει κράτος αγαπητέ μου. 
Νομίζετε ότι δε κάνετε κάτι. ..εσείς το θεωρείτε εκ φύσεως δεδομένο να βοηθάτε
όποιον έχει ανάγκη και αυτό είναι το φυσιολογικό.  
Για μένα είστε Άνθρωπος. 
Αυτό εκεί έξω έχει σχεδόν χαθεί στη πλειοψηφία.  
Το καλοκαίρι ήμουν με το ένα πόδι να έρθω να βοηθήσω αλλά είμαι μονογονεας
κ δεν ήταν εύκολο.  
Ευχαριστώ θα έπρεπε να σας ζητάει το ΑΝΎΠΑΡΚΤΟ ΚΡΆΤΟΣ των τελευταίων
30 ετών.  
Που κάνετε εσείς τη δουλειά τους. 
Που ξενυχτάτε εσείς για μεταφορά για τρόφιμα για χρόνο μακριά από το σπίτι
σας όχι σε ενα γραφείο αλλά έξω στον πόλεμο.  
Με ενοχλούν τα επεισόδια που συμβαίνουν. Οι άνθρωποι είναι εκτός ελέγχου
αλλά αυτό το κράτος τον μοναδικό τρόπο που ξέρει να αντιμετωπιζει τον όχλο
είναι με δακρυγόνα. Είναι τόσο το χαος που δε ξερεις πια από που να το
πιάσεις.

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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 · Απάντηση · 4 · 19 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:45 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras "Hey Elisabeth, somebody gave me your name as a
contact in Greece. We're two Swedish girls who have been helping out in
Budapest and around the different borders for the past two weeks and we are
thinking about flying down to Greece tomorrow. Do you have any information on
where we should go and who we should talk to?" - Χρειαζεστε ΤΩΡΑ ατομα?
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras Hi. My name is Rebecka and I'm thinking about going down
to volunteer in Greece with an organization helping refugees. I saw your name
here on Facebook and wondering if you know anyone that needs help?  
Best regards - ΛΑΜΒΑΝΩ συνεχως. Λερος και Κως δε χρειαζονται.
Επικοινωνηστε μαζι μου παρακαλω!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:38 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα προφίλ.

Παρακαλώ βοηθήστε έναν μικρό πυρήνα ανθρώπων στη Σκαμνιά Λέσβου
που προσπαθεί με νύχια και με δόντια να ταϊσει και να ντύσει απίστευτο
αριθμών προσφύγων καθημερινά. Από την Αγκαλιά βοηθήσαμε όσο
μπορούσαμε μα οι ανάγκες σε τρόφιμα είναι μεγάλες. Στείλτε ένα μήνυμα
στην Ελένη Φράγκου, στο παρακάτω προφίλ.

https://www.facebook.com/eleni.fragou40

17 Σεπτεμβρίου 2015 · 

4ο Λυκειο Καλλιθ…
Προσθήκη στους φίλους

Eleni Fragkou

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

136136 Χρονολογική σειρά

Georgia Golfinou Francesca Spengos-Cardassilaris
 · Απάντηση · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Chryssa D. Giatra Elisabeth Dimitras Lynn Roulo Roy Hioti
 · Απάντηση · 1 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:21 μ.μ.Μου αρέσει!

937.510 προβολές

Evdokia Kaffe Χωρίς λογια.. Η άφιξη στη Σκάλα.. 
https://www.facebook.com/FRANCE24/videos/10153231522291936/

FRANCE 24

#FOCUS - Depuis les côtes turques, des journalistes ont pu prendre
place à bord d’une chaloupe, bondée de réfugiés syriens et irakiens,
faisant route vers la #Grèce #réfugiés #migrants

#Συγκεντρώσου - από την τουρκική ακτή, οι δημοσιογράφοι
έχουν καταφέρει να λάβουν μέρος σε ένα chaloupe, γεμάτο
με Συρίας και ιρακινούς πρόσφυγες, που κινούνται στην
#Ελλάδα #πρόσφυγες #μετανάστες

 · Βαθμολογήστε αυτή τη μετάφραση

 · Απάντηση · 3 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:53 μ.μ.

En pleine mer entre la Turquie et la Grèce
avec les réfugiés s...
06:44

Μου αρέσει η Σελίδα!
15 Σεπτεμβρίου 2015 · 

Μου αρέσει!

Katerina Sartina Ilias Nikolaidis Fotini Grammenopoulou
 · Απάντηση · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Papadopoulou κριμα κριμαααααααααα.....κλαιει η ψυχη σου........μακαρι
να υπαρχει και γι΄αυτους τους ανθρωπους μια ζεστο σπιτικο ........ερχεται κι ο
χειμωνας........

 · Απάντηση · 1 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:46 μ.μ.Μου αρέσει!

Suzana Philippidou Matsa Μπράβο σας 
 · Απάντηση · 1 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:36 μ.μ.Μου αρέσει!

Grace Christovasilis Frosso Helen Spentzou Tasos Katechis
 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:37 μ.μ.Μου αρέσει!

Platano Crafts Η Ελένη είναι εκεί, κοιτά από το μπαλκόνι της και μαζί με την
παρέα της κατεβαίνουν στη βρύση για να προσφέρουν οτι χρειάζεται σε
εκείνους που ανεβαίνουν περπατώντας από τη Σκάλα Συκαμιάς, ας τη
βοηθήσουμε!

 · Απάντηση · 1 · 26 Οκτωβρίου 2015 στις 8:45 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Χτες πάλι η κατάσταση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Βράδυ, υπήρχε απίστευτος
κόσμος στην Αγκαλιά. 5 λεωφορεία δεν έφτασαν ενώ αν δεν είχαμε τα παιδιά
από το Human Relief να μιλούν αραβικά και φαρσί και να οργανώνουν την
κατάσταση, ίσως και να μην τα είχαμε καταφέρει. Από ένα σημείο και πέρα
το βράδυ δεν επιτρέπονται τα δρομολόγια διανυκτέρευσαν στην Αγκαλιά
πάνω από 200 άνθρωποι, ευτυχώς ελάχιστες οικογένειες και σχεδόν κανένα
μικρό παιδί. Σήμερα θα βάλουμε όσα περισσότερα λεωφορεία γίνεται. Οι
καταστάσεις είναι οριακές.

17 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

176176 Χρονολογική σειρά

17 κοινοποιήσεις

Irini Kambouraki Κουράγιο... 
 · Απάντηση · 1 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:19 π.μ.Μου αρέσει!

Soyla Mavridi ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΞΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΓΚΑΛΙΕΣ
 · Απάντηση · 1 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:36 π.μ.Μου αρέσει!

Fofi Lyri Κουραγιο παιδια..σιγουρα εχετε ξεπερασει τα ορια της σωματικης
εξαντλησης..αλλα η κουραση μετα απο μια τοσο μεγαλειωδη προσφορα στον
συνανθρωπο φανταζομαι πως ειναι πιο γλυκια απο καθε αλλη...

 · Απάντηση · 1 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:46 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Κλεονίκη Μπλιόγκαρα Μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε! Καλη
δύναμη.

 · Απάντηση · 2 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:46 π.μ.Μου αρέσει!

Eleni Fragkou Καλημέρα χθες στη Σκαμια είχαμε το βράδυ πάνω από 500
άτομα στο δρόμο οσο και να δώσαμε βοήθεια δεν έφτασε τουλάχιστον σήμερα
προσπαθήστε παιδιά από την Αγκαλιά με τα λεωφορεία μήπως τους
κατεβάσουμε γιατί άρχισαν και βγαίνουν πάλι βάρκες!!!

 · Απάντηση · 2 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:49 π.μ.Μου αρέσει!

Hara Argyrokastriti Καλημέρα, σας έχω στείλει προσωπικό μήνυμα.
 · Απάντηση · 1 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:57 π.μ.Μου αρέσει!

Αναστασια Αλες Κουραγιο! Ειστε Ανθρωποι!!!
 · Απάντηση · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:14 π.μ.Μου αρέσει!

Eleni Fragkou Αυτή τη στιγμή βγαίνουν πάλι 15 βάρκες όλες μαζί και
έχει ο θεός μέχρι το βράδυ!!!!

 · Απάντηση · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:32 π.μ.Μου αρέσει!

Effie Christou Andreou Kali dinami...
 · Απάντηση · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:54 π.μ.Μου αρέσει!

Mary Paraskevopoulou Καλή δουλειά! Μπράβο και πάλι μπράβο σας!
 · Απάντηση · 1 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:07 π.μ.Μου αρέσει!

Eleni Fragkou Αυτή τη στιγμή βγαίνουν 15 βάρκες πάλι όλες μαζι και έχει ο
Θεός μέχρι το βράδυ !!!

 · Απάντηση · 2 · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:34 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Stamataki Erofili Προσευχομαστε.....
 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:56 π.μ.Μου αρέσει!

Yiota Yiotikou Σας αξιζουν πολλα μπραβο , να σας εχει καλα ο Θεος!

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:38 π.μ.Μου αρέσει!
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ΜΚΟ Αγκαλιά

Λεωφορεία, μερίδες τοστ, χυμών, κρουασάν, φάρμακα, πάνες, εθελοντές
ξένοι και Έλληνες, άνθρωποι της Αγκαλιάς και άνθρωποι άγνωστοι, κόσμος
ταλαιπωρημένος και κόσμος θαρραλέος να περνάει, εντάσσεις, τσακωμοί,
φιλιώματα, καθαρισμοί χώρων που λερώνουν πάλι στο λεπτό, αποθήκες τη
μια τακτοποιημένες την άλλη χάος, χαμόγελα, δάκρυα, απειλές, ανταμώσεις
και χωρισμοί...πότε θα πούμε όλη την ιστορία δεν ξέρουμε. Πάντως
στεκόμαστε όρθιοι σε αυτήν την απίστευτα περίπλοκη κατάσταση όρθιοι
μπροστά στην μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών μετά τον Β' παγκόσμιο.
Και στο τέλος αυτό που μετράει είναι πως χιλιάδες κόσμος βρίσκει στην
Αγκαλιά κάτι να φάει, κάπου να κοιμίσει το παιδί του, κάποιο φάρμακο για
τον πόνο του και κάπως να φτάσει Μυτιλήνη. Δεν προλαβαίνουμε όλο τον
κόσμο κι ας έχουμε οργανωθεί όσο ποτέ. Όμως τη βάρδια μας τη βαστάμε.
Στεκόμαστε ακόμα. Η πόρτα στην Αγκαλιά είναι μέρα νύχτα ανοιχτή για
αυτόν που την έχει ανάγκη. Εδώ στην μικρή μπροστά στον μεγάλο κόσμο
Καλλονή. Εδώ κόντρα στις βουλές των ισχυρών, κόντρα στην αναλγησία των
καιρών μας. Εδώ όσοι πιστεύουμε στον άνθρωπο. Με χίλια μύρια εμπόδια,
δυσκολίες, αγκυλώσεις, τρομερό άγχος, ακόμα και με φόβο, αλλά εδώ. Αυτό
θέλουμε να πούμε σήμερα. Στεκόμαστε ακόμα. Σας ευχαριστούμε για αυτό.

16 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

738738 Χρονολογική σειρά

83 κοινοποιήσεις

Μαρία Γιώτη Εμεις σας ευχαριστουμε που υπαρχετε!!!
 · Απάντηση · 5 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:06 μ.μ.Μου αρέσει!

Stephanie Larson will you still accept donations of shoes, diapers, underwear,
etc?
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:09 μ.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras No they dont receive other supplies. You can send
to Chios, Leros or Macedonia, Serbia, Francr (Calais).
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Eugenia Skara εμείς ευχαριστούμε...
 · Απάντηση · 2 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:10 μ.μ.Μου αρέσει!

Dionysios Bafis Έχετε ανάγκη απο εθελοντές τον Οκτώβριο; Μπορώ να εχω
απο κάπου πληροφορίες;

 · Απάντηση · 5 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:10 μ.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras Ναι εχουν αναγκη!
 · Απάντηση · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:32 μ.μ.Μου αρέσει!

Dionysios Bafis Εαν μπορούσε καποιος να μου δώσει ακριβείς
πληροφορίες θα ηταν ευτύχημα. Εκτός απο τη βοήθεια μου σε
χειρωνακτικές εργασίες κατέχω και άλλες γνώσεις που ίσως φανούν
χρήσιμες. Μένω και στη Γερμανία όποτε ξέρω απο πρώτο χέρι τα
προβλήματα που εχουν να αν... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 3 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Αναστασια Αλες Παρε στο κινητο τηλεφωνο που αναγραφεται στην
ομαδα!!!

 · Απάντηση · 1 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Ypsitv Ypsitv Thank you thank you thank you!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Γαρυφαλιά Σακελλάρη Ο Θεός να σας δίνει δύναμη γιατί αυτό που δίνετε
λέγεται ανθρωπιά και είναι ανεκτίμητο!!!

 · Απάντηση · 2 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Fragkou Καλό κουράγιο γιατί από ότι φαίνεται κάθε μέρα βγενουν και
περισσότεροι!!! Σήμερα μέχρι τώρα έχουν βγει 36 βάρκες στη Σκαλιά Σκαμιας!!!

 · Απάντηση · 2 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:26 μ.μ.Μου αρέσει!

ειρηνη λαγουτατζη Ευρώπη ακούς;
 · Απάντηση · 3 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Natassa Iliadou Καλη δύναμη, καλη συνεχεια.
 · Απάντηση · 1 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Billy Collegio Καλλονή όνομα και πράγμα .....σας ευχαριστώ πατριώτες μου
παλικάρια. ..

 · Απάντηση · 2 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Aggeliki Karamanoli Σας ευχομαι καλη δύναμη για το τεράστιο έργο που
κάνετε και πραγματικά ειστε άξιοι θαυμασμού κ παραδείγματισμου !!!!!

 · Απάντηση · 1 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:54 μ.μ.Μου αρέσει!

Vasiliki Riga Να χαίρεσαι που ανήκεις στο γένος Άνθρωπος !!!!!!!!!! Καλή
δύναμη !!!!!

 · Απάντηση · 1 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:06 μ.μ.Μου αρέσει!

Sotiria Polizoy Σας ευχαριστούμε θερμά!!! Καλή δύναμη!
 · Απάντηση · 1 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:19 μ.μ.Μου αρέσει!

Πόπη Ντέμκα Εμείς σας ευχαριστούμε.Μας μαθαίνετε τι σημαίνει ζω και όχι ζω
μίζερα .Καλο κουράγιο.

 · Απάντηση · 2 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Marilena Makri Εμεις ευχαριστουμε κου ειστε δυνατοί και αντέχετε! Καλή
συνεχεια στο Έργο σας!

 · Απάντηση · 1 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:51 μ.μ.Μου αρέσει!

Krystallia Papadimitriou Το ευχαριστώ είναι όλο δικό μας... Από εμάς, που δεν
βρίσκουμε το θάρρος, το χρόνο, να αφήσουμε τη ζωή μας και να
ακολουθήσουμε το παράδειγμά σας, αλλά να ξέρετε ότι μας εμπνέετε για να
κάνουμε κι εμείς την υπέρβαση...

 · Απάντηση · 3 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:43 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Μάχη Ζαρουμανδάλου Εμείς ευχαριστούμε που είστε εκεί !!!
 · Απάντηση · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:05 μ.μ.Μου αρέσει!

Dimitris Tsigkakos Να τα βλέπουν κάποιοι πρωθυπουργοί γειτονικών χωρών
αυτά - λέγε με Ουγγαρία- που νομίζουν ότι φέρνοντας γυναικόπαιδα
υπερασπίζονται την Ευρωπη....

 · Απάντηση · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Pepi Lourantou Είμαστε υπερήφανοι που υπάρχετε
 · Απάντηση · 20 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:42 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Σήμερα ένας "εθελοντής" με εριστικό τρόπο άρχισε να μας κάνει υποδείξεις.
Πίστευε πως "επειδή έχει πληρώσει την Αγκαλιά" μπορεί να έχει άποψη για
τον τρόπο που λειτουργεί. Σαφώς και ο καθένας μπορεί να έχει και να
εκφράζει ιδέες, πολλές από τις οποίες είναι και σωστές. Όμως κανείς δεν
μπορεί να πιστεύει πως με κάποια εισφορά αγοράζει το δικαίωμα,
οποιοδήποτε δικαίωμα, στον τρόπο που λειτουργούμε. Γιατί δεν έχει ψυγείο,
γιατί είναι υπεύθυνος αυτός και όχι άλλος, γιατί δεν έχει...
Συνεχίστε την ανάγνωση

15 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

556556 Χρονολογική σειρά

21 κοινοποιήσεις

Stella Kotsopoulou Συνεχίστε όμορφοι άνθρωποι της ΑΓΚΑΛΙΑΣ και μην
ακούτε μικρόψυχα λόγια. Στη πράξη αποδεικνύονται όλα κι εσείς αγκαλιάζετε
και φροντίζετε τόσο κόσμο που υποφέρει ενώ εμείς χειροκροτάμε αλλα απο
μακριά....ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ-ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΆ!

 · Απάντηση · 18 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Maaike Lucas You are doing an amazing job there!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 3 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Μελίνα Κακουλίδου Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί για να σας νβοηθήσω...το
έργο σας είναι υπέροχο ! μπράβο !!!! συεχίστε....

 · Απάντηση · 4 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:17 μ.μ.Μου αρέσει!

Σουλτάνα Φλουδαρίδου Ε, εντάξει. Στην Ελλάδα είμαστε. Δε θα έχει ο
καθένας την αποψάρα του; Συνεχίστε το έργο σας, σας ευχαριστούμε για ότι
κάνετε και πάνω απ' όλα που μας βοηθάτε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη
μας στην ανθρωπότητα. Ευχαριστούμε! Μόνο αυτό.

 · Απάντηση · 8 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Elena Kazani Κρίμα που βιώσατε και αυτο μέσα σε όλες τις δυσκολίες σας.
Τουλάχιστον πρόκειται ομως για την εξαίρεση. Συνεχίστε το δύσκολο έργο σας
με τον τροπο που εσεις ξέρετε που εσεις δουλεύετε τόσα χρόνια.

 · Απάντηση · 4 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:30 μ.μ.Μου αρέσει!

Eva Vou μη μασάτε. Δυστυχώς απο ξερόλες είναι γεμάτη τούτη η χώρα...
 · Απάντηση · 2 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:45 μ.μ.Μου αρέσει!

Ypsitv Ypsitv Good for you three who have kept that place going! Be strong
and don't let money, resources and outside thoughts get in the way of "The
Hug!" Continue your unbelievable work!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:01 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Varvara Hatzoglou Κανενας δεν μπορεί να μπει στη θέση αυτου που έχει τη
συλλογική ευθύνη και τον συντονισμό μιας τέτοιας προσπάθειας! Αυτό που
κανει η Αγκαλιά -σε πείσμα των καιρων - δεν αγοράζεται με χρήματα!

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:29 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina Kaprlou Το γεγονος και μονο της υπαρξης της Αγκαλιας και της τοσο
ουσιαστικης βοηθειας που παρεχετε σε τοσο κοσμο τη στιγμη που εμεις,οι

Γράψτε ένα σχόλιο...

Απαντήστε...

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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https://www.facebook.com/ypsitv.ypsitv?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ypsitv.ypsitv?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182329698460122&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182329698460122&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=615501438&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=615501438&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182331071793318&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182331071793318&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/eleni.fragou40?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/eleni.fragou40?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182333238459768&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182333238459768&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008357376299&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008357376299&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182333478459744&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182333478459744&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/natassa.iliadou.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/natassa.iliadou.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182361011790324&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182361011790324&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/billy.collegio?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/billy.collegio?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182365408456551&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182365408456551&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/aggeliki.karamanoli?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/aggeliki.karamanoli?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182368775122881&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182368775122881&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R7%22%7D
https://www.facebook.com/vasiliki.riga.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/vasiliki.riga.1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182372335122525&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182372335122525&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R6%22%7D
https://www.facebook.com/sotiria.polizoy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/sotiria.polizoy?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182376631788762&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182376631788762&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R5%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007772912247&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007772912247&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182380048455087&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182380048455087&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R4%22%7D
https://www.facebook.com/marilena.makri.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/marilena.makri.3?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182412098451882&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182412098451882&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R3%22%7D
https://www.facebook.com/krystalliap?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/krystalliap?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183_1182528055106953&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1182528055106953&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003936625723&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003936625723&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1183008711725554&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/tsigakos.dimitris?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/tsigakos.dimitris?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1183096895050069&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/pepi.lourantou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/pepi.lourantou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1182325755127183?comment_id=1184448274914931&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780&av=100018982389793
https://www.facebook.com/shares/view?id=1181756451850780
https://www.facebook.com/stella.kotsopoulou.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/stella.kotsopoulou.5?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780_1181767721849653&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780?comment_id=1181767721849653&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/maaikelucas?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/maaikelucas?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780_1181774981848927&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780?comment_id=1181774981848927&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001982359374&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001982359374&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780_1181781441848281&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780?comment_id=1181781441848281&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/floupurple?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/floupurple?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780_1181784741847951&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780?comment_id=1181784741847951&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/elena.kazani1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/elena.kazani1?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780_1181785551847870&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780?comment_id=1181785551847870&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/eva.vou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/eva.vou?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780_1181799001846525&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780?comment_id=1181799001846525&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/ypsitv.ypsitv?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ypsitv.ypsitv?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780_1181804161846009&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780?comment_id=1181804161846009&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006726618881&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006726618881&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780_1181843515175407&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1181756451850780?comment_id=1181843515175407&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R8%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009857550934&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009857550934&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1182325755127183&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1181756451850780&av=100018982389793
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/mosaiksupportcenter/
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περισσοτεροι αδυνατουμε να προσφερουμε κατι παραπανω απο το να
πακεταρουμε και να στειλουμε καποια αγαθα,δεν επιτρεπει παρεμβασεις απο
"εθελοντες"που ηρθαν και θα φυγουν σε καποιες μερες.Να ειστε καλα ειμαστε
τυχεροι που υπαρχετε.Καλη δυναμη

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Karaolani Ακόμα με αυτά να κάθεστε να σκάτε τώρα. Αυτό μας/ σας
έλειπε. Καλέ, αφήστε το ..."γατί να χτενίζεται"... 

 · Απάντηση · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:17 μ.μ.Μου αρέσει!

Ioanna Zoudiari-Pal Συνεχίστε την προσπάθειά σας που μας κάνει να
ελπίζουμε ότι η ανθρωπιά είναι εδώ και δεν έχουν όλα χαθεί... Ειλικρινά
ευχαριστούμε και συγγνώμη που δεν μπορούμε να είμαστε εκεί στη Λέσβο να
βοηθήσουμε έμπρακτα, παρά μόνο να στείλουμε κάποια χρήματα...

 · Απάντηση · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:49 μ.μ.Μου αρέσει!

Elina Lagoudaki Μη μασάτε παιδιά! "You will never reach your destination if
you stop and throw stones at every dog that barks" W. Churchill
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 7 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:17 μ.μ.Μου αρέσει!

Αναστασία Σαμάρκου Σε καταστάσεις που είναι ακραίες και μια χούφτα
εθελοντές ξεπερνάνε τα όρια τους και καταπονουνται για να καταφέρουν να
υποκαταστησουν τις ανύπαρκτες κρατικές δομές δεν χωράνε σχόλια "δεν το
κάνεις σωστά, καν'το όπως νομίζω εγω". Μπορεί να μην γίνονται όλα τέλεια από
όσους εθελοντικά ασχολούνται με κάτι. Γίνεται όμως μια προσπάθεια στο μάτι
του κυκλώνα. Πιθανόν να έχουν δίκιο σε κάποια σχόλια που κάνουν. Όμως αυτό
μπορεί ο καθένας που ασχολείται και αυτό κάνει. Να το θυμάστε κάθε φορά που
κάνετε τέτοια σχόλια σε εθελοντές γιατί να ξέρετε ότι πικραινομαστε. Είτε
πρόκειται για την τεράστια σε συναίσθημα Αγκαλιά είτε για ένα μικρό σύλλογο.
Να θυμάστε ότι μιλάτε σε ανθρώπους που εκχωρούν μεγάλο μέρος της ζωής
τους και του χρόνου τους που ΔΕΝ είναι ελεύθερος για να προσφέρουν κάτι. Για
ότι πιστεύετε ότι δε γίνεται σωστά, πλησιαστε και κάντε το αλλιώς.

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:30 μ.μ.Μου αρέσει!

Sotiria Meristoudi Έτσι!
 · Απάντηση · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Pam Crosbie Oh dear Oh dear Oh dear, everyone's an expert! I know a lot of
experts hahahaha. 
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:02 μ.μ.Μου αρέσει!

Perla Messina "Γιατί δεν έχουμε ψυγείο; Γιατί πρώτα πρέπει να μπει και
επίσημα ρεύμα. Μα γιατί να μπει επίσημα και νόμιμα ρεύμα;" 
Αν σας εδεινα χρηματα για να αγορασετε μια γεννητρια και πετρελαιο θα
λυνοταν εστω και προσωρινα το προβλημα του ρευματος/ψυγειου;

 · Απάντηση · 3 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:39 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Julia Lakirdakis-Stefanou Δεν θα πρέπει να λογοδοτείς, δεν χρειάζεται.... Σε
όποιον αρέσει... Καλή δύναμη και καλή συνέχεια!

 · Απάντηση · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:43 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Σε τρεις μέρες έντεκα δρομολόγια λεωφορείων...πάνω από 700 άτομα. Και
θα υπάρξουν και άλλα για το απόγευμα γιατί μέχρι τώρα τα δρομολόγια
γινόντουσαν μόνο πρωί. Γιατί πλέον έχουμε τη δυνατότητα από όλες τις
πλευρές και γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο άδικο και απάνθρωπο από το να
περπατάς με το παιδί σου στα χέρια ογδόντα χιλιόμετρα κάτω από τον ήλιο...

14 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

474474 Χρονολογική σειρά

32 κοινοποιήσεις

Elsa Randou Επιτέλους, να τελειώσει αυτό το εξοντωτικό καψόνι!
 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Anastasia Georgopoulou Μαρέσει!!!!
 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:27 μ.μ.Μου αρέσει!

παναγιωτα παλιβανη Μπραβο παιδιά. Για να σταματήσει και ή οικονομική
εκμετάλευση των ανθρώπων.

 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Γιώργος- Αλίκη Μπραβο κ να τους ενημερωσετε να αποφευγουν κ οι ιδιοι την
εκμεταλλευση!

 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:35 μ.μ.Μου αρέσει!

Ismini Papatheodorou Δεν μπορεί να πάει και ένα καραβάκι της προκοπής να
του πάρει απο την Τουρκία? για μισή ώρα θαλάσσιας διαδρομής να πνίγονται
άνθρωποι?

 · Απάντηση · 6 · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:47 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Anna Pantelidou Συμφωνω τοσο πολυ με την φιλη. Τι πιο απλο
δηλαδη....

 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Fragkou Μπράβο και στη Σκαμια έχετε στείλει και προσπαθήστε να
στελνετε γιατί βγαίνουν όλοι μετά και μιλάμε για πολλά άτομα χθες το απόγευμα
πήραν 7 λεωφορεία και έμειναν τουλάχιστον όλο το βράδυ εδώ πάνω από 100
άτομα!!!τώρα ήρθαν και τους πήραν !!!

 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:50 μ.μ.Μου αρέσει!

Ypsitv Ypsitv Unbelievable
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:52 μ.μ.Μου αρέσει!

Mark Mcbride David Miliband (IRC) is visiting Lesvos today so they have to
make things look good for him 
https://twitter.com/DMiliband/status/643409558006722565
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Cassie Malandraki Σας εστειλα ενα private message,θελω να βοηθησω -
μπορειτε να το κοιταξετε να μου πειτε πως θα μπορουσαμε να βοηθησουμε;

 · Απάντηση · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Homam Habashieh Im 16 I walked But thanks to your help I got water,food and
bread on road which made walking much easier. 
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 47 · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:06 μ.μ.Μου αρέσει!

Eleni Fragkou Ένα μεγάλο μπράβο αν και είναι λίγο χθες από τη Σκαμια έγιναν
19 δρομολογια αν θέλετε το πιστεύεται με κόσμο και σήμερα άρχισαν τώρα
ήρθε πάλι λεωφορείο !!!

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:01 π.μ.Μου αρέσει!

Katerina Katsouli Υποκλινόμαστε μπροστα σας για την ανθρωπιά που σας
διακρίνει! Απειρη η χαρά μας με τη βοηθεια που δίνετε στους ανθρώπους
αυτούς! Μακάρι να μπορούσαμε να ερθουμε εκει κοντα σας.

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:11 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

«Είναι δύσκολο να ζεις» λέει ο δεκατετράχρονος Καρίμ στη ζωγραφιά που μας άφησε
σε έναν τοίχο της «Αγκαλιάς». Ναι είναι δύσκολο, μικρέ μου φίλε. Ο καθένας από εμάς
σε αυτόν τον πλανήτη έχει έγνοιες. Άλλος αν έχει ανοίξει το paypal για να παραγγείλει
την καινούρια μάσκαρα, άλλος για το αν έγινε καλή η σαλάτα με το μπαλσάμικο και
άλλος αν θα βρει νερό σήμερα να πιεί ή κάτι να φάει ή μέρος να κοιμηθεί. Και αν το
σκεφτείς, καλέ μου Καρίμ, αυτές οι διαφοροποιήσεις στις ανθρώπινες έγνοιες αλλάζουν
με βάση το αν είχες την τύχη να γεννηθείς σε ετούτο το μέρος ή σε εκείνο, εκατό
χιλιόμετρα πιο ανατολικά. Σκέφτομαι πάλι όσους χάθηκαν στο Φαρμακονήσι. Ξεγελώ
τον εαυτό μου και λέω, τουλάχιστον δυσκολίες για αυτούς δεν υπάρχουν πια. Σε αυτήν
την ατέλειωτη εναλλαγή δυσκολιών που λέγεται ζωή, δεν υπήρξε ποτέ κανένα
ουσιαστικό έλεος για τους κατατρεγμένους. Καλή τύχη φιλαράκο στα όσα σου
μέλλονται.

13 Σεπτεμβρίου 2015 · 

Ακολουθήστε
13 Σεπτεμβρίου 2015 · 

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Δείτε 1 ακόμη σχόλιο

Georgia Angouridaki Εύχομαι, ώρες-ώρες να μπορεί λίγο να αλαφραίνει η
ψυχή σου από το βάρος που σε σκιάζει. Ώρες-ώρες τουλάχιστον.

 · Απάντηση · 2 · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:08 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Antonia Paila Try if you can to take care of your self so you can give out more
and stronger...God bless you always!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 14 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ 12/09/2015. ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΝΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΑ. Παρακαλούμε τους φίλους μας που
έχουν μέχρι και εχθές μαζέψει πράγματα για εμάς να πραγματοποιήσουν τις
αποστολές τους ΟΜΩΣ από σήμερα επαναλαμβάνουμε ΔΕΝ δεχόμαστε
άλλα χρήματα ή ρούχα. Εχουμε μαζέψει έναν μεγάλο όγκο αγαθών και
εισφορών ο οποίος πρώτα πρέπει να τακτοποιηθεί και να ξοδευτεί! Αν θέλετε
να συνεισφέρετε μπορείτε να απευθύνεστε σε άλλες ομάδες στο Μόλυβο ή
την Μυτιλήνη ή σε κάποιο μέρος κοντά σας. Από την Αγκαλιά θέλουμε άμεσα
να ξοδεύουμε ο,τι μας δίνετε και αυτό δεν θα το μπορέσουμε να το κάνουμε
δίχως το χρόνο να οργανωθούμε και να "διώξουμε" αυτά που έχουμε. Δεν
σκεφτόμαστε ούτε τον θησαυρισμό ούτε και θέλουμε να καταλήξουμε μέρος
σε ένα ατέρμονο παιχνίδι προσφορών που θα στέκονται "ακίνητες" εξαιτίας
της δημοσιότητας που έχουμε λάβει. Οι ανάγκες σε εθελοντές είναι πάντα
μεγάλες οποτε το έμψυχο υλικό το έχουμε συνεχώς ανάγκη! Ευχαριστούμε.

12 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Δείτε 32 ακόμη σχόλια

Kleopatra Matsantonis-Karn Hello - I have many donations from the U.S. My
Greek is very broken, and I cannot quite read all the details written. I'd like to
send the most necessary items. Could you please let me know what is most
needed, and to whom can I send items. God bless you.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:02 π.μ.Μου αρέσει!

Magda Kyriafini hi, you can find more info here
http://lesvosvolunteers.com/ it looks like they don't even have the time to
respond to questions.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:02 μ.μ.Μου αρέσει!

Grace Christovasilis You can also look at this list of orgs & NGOs on
the ground working --the last 3 specifically are on the 3 Greek islands
across Turkey receiving the majority of refugees- 
http://www.unhcr.gr/foreis/
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:13 π.μ.Μου αρέσει!

Grace Christovasilis Kleopatra--I read below on an earlier comment,
their needs state Marsipus(baby sacs), underwear, socks, thin fleece
blankets, sleeping bags, backpacks. You can post yr items to the
address at the end. 
When sending, some courier services will do for free if you state it's for
refugees: 
Aπο εθελοντρια στη Λεσβο χτες: "Aυτή τη στιγμή υπάρχουν άμεσες
ανάγκες που μπορείς να προσθέσεις σε αυτά που συγκεντρώνετε.
Μάρσιπους, εσώρουχα, κάλτσες, κουβέρτες φλις λεπτες δηλαδη,
sleeping bags κ βεβαια πολλα backpacks. Αυτά ολα τα ζητανε εντονα
και τα χρειαζονται για την πορεία τους για οπουδήποτε." 

Αποστολη: Κατασκηνωσεις ΠΙΚΠΑ Νεαπολη Κωνσταντινα Προκοβα,
Μυτιληνη Λεσβος 81100.

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:22 π.μ.Μου αρέσει!

Maria Sialda Καλημερα σας, θα ηθελα να στειλω παιδικα ρουχακια και
παπουτσακια, μπορειτε να μου πειτε σε ποια διευθυνση μπορω να τα στειλω;
Ευχαριστω...

 · Απάντηση · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:23 π.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras Αφου εδω λεει ΔΕ θα δεχτουν αλλα. Γιατι δε τα
στελνετε εκει που τα χρειαζονται ακομη? Χιο, Κω, Ειδομενη πχ?

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:59 μ.μ.Μου αρέσει!

Athena Mamaedo Theoulini KAI ΣΤΟ ΜΟΛΥΒΟ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΚΑΜΝΙΑ
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:37 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Sialda Ναι το ξέρω!!! Αλλά θέλω μια διεύθυνση..στη Χιο, στη Κω
που; Στο Μολυβο που; Μια διεύθυνση θα ήθελα αν γνωρίζετε...

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Koya Πάρε τηλέφωνο στην ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ
6977195997, στη Συκαμνιά και θα σου πει ανάγκες και διεύθυνση
αποστολής αγαθών

 · Απάντηση · 1 · 16 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:06 π.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras http://www.itv.com/.../khans-convoy-of-hope-sets-
off-to.../ καποιος να του πει να παει Συκαμια....και Μολυβο.

 · Απάντηση · 17 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:08 μ.μ.

Khan's convoy of hope sets off to help
refugees
An aid convoy organised by former boxing…
ITV.COM

Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Όμορφες ευχές και ζωγραφιές "συνόδευαν" ένα από τα πολλά πακέτα με
προμήθειες. Σας ευχαριστούμε θερμά για τις ευχές σας και την υποστήριξή
σας. Μας δίνουν κουράγιο να συνεχίσουμε!

11 Σεπτεμβρίου 2015 · 
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ειρηνη λαγουτατζη Όταν προσφέρεις το ελάχιστο που μπορείς νιώθεις την
ανάγκη να πεις ευχαριστώ εσύ και μόνο , γιατί αυτό αυτό που περνεις πίσω
είναι τεράστιο. Ευχαριστούμε Αγκαλια όταν βοηθάς τον συνάνθρωπο στην
ουσία βοηθάς τον ίδιο σου τον εαυτό.

 · Απάντηση · 3 · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:05 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Mια παράκληση προς όλους τους φίλους μας. Τους τελευταίους μήνες το
προσφυγικό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις και προβάλλεται από τα τοπικά,
εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή μέσα κατά κόρον. Μέσα σε αυτόν τον χαμό η
"Αγκαλιά" είναι κάπου στο επίκεντρο ως η μικρή εκείνη ομάδα που έχει
βοηθήσει χιλιάδες. Ειδικά μετά τον θάνατο του παπα-Στρατή, εις μνήμην του
ανθρώπου που τα ξεκίνησε όλα, αυτού του μοναδικού ανθρώπου, υπάρχει
μια συγκινητική κίνηση από παντού για την οποία ευχαριστούμε και για την
οποία μια μέρα θα γράψουμε αναλυτικά και θα ευχαριστήσουμε όλους μαζί
και έναν έναν. Αυτήν την στιγμη δεν παίρνουμε ανάσα. Αυτήν την στιγμή
κάνουμε τεράστιο αγώνα, έναν αγώνα που μας λιώνει και που έχει πάρει
κυριολεκτικά τη προσωπική μας ζωή στο πουθενά, να οργανωθούμε. Είναι
χιλιάδες τα τηλεφωνήματα, τα εισερχόμενα. Προσπαθούμε τρόπους να
βρούμε να οργανώσουμε το εθελοντικό ρεύμα, να μην κρατάμε τα χρήματα
που έχουν μαζευτεί, να κινήσουμε την κατάσταση με την δύναμη που μας
δίνετε. Αυτό, για μια οργάνωση που είναι ακόμα τοπική και μικρή φαντάζει

10 Σεπτεμβρίου 2015 · 
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Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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άθλος πραγματικός. Έρχεται χειμώνας και τα δύσκολα είναι μπροστά.
Φωνάζουμε στην πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της, να βοηθήσει τους
ανθρώπους να περάσουν γρήγορα, όμορφα και ανθρώπινα από το νησί και
να μην βάζει εμπόδια. Εμείς δεν μπορούμε όσους πόρους και να έχουμε, να
αντικαταστήσουμε το κράτος. Παρακαλούμε κάντε υπομονή όσοι βλέπετε
πως τα μηνύματα σας δεν τα απαντάμε, όσοι μας ψάχνετε στο τηλέφωνο και
δεν μας βρίσκετε. Ειλικρινά κάνουμε μεγάλο αγώνα. Καλύτερα από χρήματα,
αν μπορείτε, καλύτερο από ο,τιδήποτε που μπορείτε να μας δώσετε είναι η
παρουσία σας. Ελάτε να βοηθήσετε τις ομάδες στο νησί, εμάς και να πάρετε
πίσω ιστορίες, γνώση, εμπειρία και ανθρωπιά. Αντί να στείλετε σε εμάς τα
λεφτά, κάντε τα εισιτήρια σας, κάντε έρανο μεταξύ φίλων και ελάτε. Η
πηγαίνετε σε έναν τόπο κοντά εκεί που μένετε να βοηθήσετε. Το σημαντικό
είναι να έρθετε σε επαφή με τους εθελοντές και με τους ξεριζωμένους. Δεν
υπάρχει καλύτερη παρακαταθήκη. Σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα
νησιά υπάρχουν ομάδες που στενάζουν, αφουγκραστείτε τις. Είμαστε μικροί
και θέλουμε έτσι να παραμείνουμε ξέροντας πως τελικά οι ΜΚΟ κατά βάθος
αποτελούν μέρος του προβλήματος. Θέλουμε να παραμείνουμε σε επαφή με
το πεδίο, δίνοντας ο,τι μας δίνετε άμεσα. Ομως όσο μεγαλώνει κάτι οι
ευθύνες πολλαπλασιάζονται. Προς το παρόν πληρώνουμε μεγάλο
προσωπικό κόστος έχοντας αναλάβει στους ώμους μας απίστευτες ευθύνες.
Σας θέλουμε κοντά μας σε αυτό και η κατανόησή σας είναι ένα μεγάλο
"δώρο". Η Αγκαλιά βαστάει γερά κόντρα στις πιο αντίξοες συνθήκες που έχει
ποτέ αντιμετωπίσει...

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

762762 Χρονολογική σειρά

145 κοινοποιήσεις

Hekate Papadaki Σέβομαι παρά πολύ τη δουλειά που κάνετε αλλα αλήθεια, αν
έρχονται πόροι, πρέπει να σκεφτείτε να προσλάβετε προσωπικό μαζί με τους
εθελοντές σας. Δεν ειναι δυνατόν όλη αυτή η δουλειά να βγει χωρίς προσωπικό
και η αλήθεια ειναι οτι για να έχει ο οργανισμ... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 13 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:16 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Το έχουμε βάλει ηδη στο προγραμμα και εχουμε
προσλάβει κόσμο...και περιμένουμε να έρθετε γιατί έχουμε ανάγκη
ανθρώπους με γνώση στο χώρο..

 · Απάντηση · 2 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:41 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Hekate Papadaki Εννοουσα 21- 30 Οκτωβρη! Εν τω μεταξυ αν
χρειαζεστε βοηθεια σε θεματα οργανωτικα η να ρωτησετε οτιδηποτε
στο σκαιπ hekate.papa η στειλτε μου στο email hekate@rosauk.org.
Και στειλτε μου το paypal μολις το ετοιμασετε!

 · Απάντηση · 1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:46 μ.μ.Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Αναστασια Αλες Ας μην ειχα το παιδι... Ψαχνω στη Αθηνα αλλα δεν ξερω που
να παω. Εστειλα αιτημα στους γιατρους του κοσμου. Ξερει κανεις που να παω;

 · Απάντηση · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Myrto Chatzinikolaou Αναστασία γειά σου!πηγαινε εδώ
http://www.elix.org.gr/index.php/el/

 · Απάντηση · 1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:36 μ.μ.

ΕΛΙΞ Προγράμματα Εθελοντικής
Εργασίας - Αρχική Σελίδα
H ΕΛΙΞ από το 1987, υλοποιεί δράσεις με…
ELIX.ORG.GR

Μου αρέσει!

Αναστασια Αλες Ευχαριστω πολυ
 · Απάντηση · 2 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:40 μ.μ.Μου αρέσει!

Amaryllis Ayi Η συμμετοχή σας είναι επίσης πολύτιμη σε μέρη που
ενεργοποιούνται αλληλέγγυες ομάδες όπως το Στέκι Μεταναστών.
Επίσης σε περιοχές που συγκεντρώνονται οι πρόσφυγες (π.χ. Πλατεία
Βικτωρίας) ίσως μπορέσετε πηγαίνοντας εκεί να έρθετε σε επαφή με
τον κόσμο που βοηθά. Ανάλογα κι όλας με την περιοχή που μένετε/
έχετε πρόσβαση. Καλή συνέχεια 

 · Απάντηση · 2 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Hekate Papadaki Η ΜΚΟ Αιτημα κανει εξαιρετικη δουλεια στην Αθηνα
και δεν εχει πορους αν θελετε να βοηθησετε
http://aitima.gr/index.php/en/

 · Απάντηση · 2 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:08 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Theodosia Kouraki Μακάρι να ανταποκριθούν οι φοιτητές. Θα ειναι και για
εσας και για εκείνους χρήσιμο.

 · Απάντηση · 4 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Xanthie Christoforatou Το έχετε δει πολυ σωστά...μονο και μονο με αυτά που
γράφεις εδώ καταλαβαίνει κανείς ότι αναγνωρίζετε τις παγίδες και κάνετε και ότι
μπορείτε να τις αποφύγετε! Και ναι, δε θα αντικαταστήσετε εσείς το κράτος και
ναι, δε θα μπορείτε ν το κάνετε για πάντα,... Δείτε περισσότερα

 · Απάντηση · 9 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:03 μ.μ.Μου αρέσει!

Ξανθή Λεούση Μένω Θεσσαλονίκη. Εχω οικογένεια και εργαζομαι. Θα
μπορούσε κάποιος να με καθοδηγήσει πού θα μπορούσα να απευθυνθώ για να
ενεργοποιηθώ; Ευχαριστώ πολύ

 · Απάντηση · 1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:20 μ.μ.Μου αρέσει!

3 απαντήσεις

RefugeesWelcome GR —Ανακοινώσεις @ΞΛ Εδώ μπορείτε να
παρακολουθείτε όλες τις εκκλήσεις από για ανθρωπιστική βοήθεια στους
πρόσφυγες στην Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Η σελίδα και ο χάρτης
ενημερώνονται διαρκώς https://www.facebook.com/RefugeesWelcomeGR?
fref=ts .  

Επίσης μπορείτε να γίνετε μελος στην αντίστοιχη ομάδα εργασίας εδώ
https://www.facebook.com/groups/RefugeesWelcomeGR/?pnref=story

 · Απάντηση · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:21 π.μ.

RefugeesWelcome GR —Ανακοινώσεις
Κοινότητα
Αρέσει σε 21.144 άτομα

Μου αρέσει!

Ανθή Ελευθεριάδου ΞΑΝΑΓΡΑΨΤΕ ΠΑΡΑΛΑΚΛΩ ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΚΑΙ ΠΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) ΩΣΤΕ ΝΑ
ΤΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

 · Απάντηση · 1 · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:10 π.μ.Μου αρέσει!

Lefteris Bratopoulos Joanne Poore You are doing great work, restores my
faith in humanity.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:41 μ.μ.Μου αρέσει!

Xristina Polizou Για την κυπρο ξερετε που να παμε
 · Απάντηση · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Xristina Polizou Που μπορουμε για ρουχισμο.να.βοηθησουμε
 · Απάντηση · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Vasiliki Kypraiou You can bring them to Future Worlds Center
(Promitheos 5, Nicosia), or contact +357-22873820, or to the Red
Cross.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:56 μ.μ.Μου αρέσει!

Zaxaro Fratzeskou Θα προσπαθήσω στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε
από δω και πέρα να ζητάμε από τους προσερχόμενους να φέρνουν ό,τι
μπορούν για να τα στέλνουμε στην "Αγκαλιά".

 · Απάντηση · 12 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:14 π.μ.Μου αρέσει!

Πένυ Αρσενοπούλου
https://docs.google.com/.../1NfmOL22rHz9kO.../mobilebasic

 · Απάντηση · 12 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:29 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Χτες στην Αγκαλιά είχαμε πολλή πολλή βοήθεια,  
δεν ήταν μόνο η δική μας ομάδα,  
δεν ήταν μόνο οι εθελοντές που ήρθαν από το Μόλυβο κι έκατσαν ώρες,  
δεν ήταν οι καλοί μας φίλοι από το Μεσότοπο -Μάγδα, Χρύσα Λουκάς 
δεν ήταν η καλή μας Ντίνα που είναι εκεί ολόκληρα εικοσιτετράωρα 
δεν ήταν οι εθελόντριες από το Λονδίνο,όπως η Ναζλί που μετέφραζε από
φαρσί σε ελληνικά 
ήταν και δυο προσφυγίνες μάλαμα που έγιναν αμέσως μέρος της παρέας
τόσο αναπόσπαστο κομμάτι που στο τέλος τα μπέρδεψα και νόμιζα ότι είχαν
έρθει μόνο για να βοηθήσουν, ξέχασα ότι είχαν περάσει όλα αυτά που είχαν
περάσει.Να φανταστείτε ότι σε κάποια φάση γύρισα και μιλούσα στη μια
ελληνικά.Στο τέλος δεν ήξερα πώς να τις ευχαριστήσω για τη βοήθεια.Τους
ευχήθηκα σήμερα όταν θα γύριζα να μην τις συναντούσα.Αυτό θα σήμαινε
ότι συνεχίζουν το ταξίδι τους και προχωρούν ένα βήμα παρακάτω...προς την
Ιθάκη τους.  
(από Katerina Efstathiou-Selacha)

9 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

694694 Χρονολογική σειρά

19 κοινοποιήσεις

Μαρια Σαββακη ΧΙΛΙΑ ΜΠΡΑΒΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΑΣ!!!!!!
 · Απάντηση · 1 · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Mina Melaxroinou μπραβο σας...
 · Απάντηση · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Vicky Kyriakoulh Εισαστε αξιοι!!! Υποκλινομαι στο εργο σας!! Ο Θεος να σας
εχει καλα να σας δινει δυναμη κουραγιο και υπομονη να συνεχισετε να βοηθατε
τους συνανθρωπους μας!! Γιατι για μενα αυτο ειναι!

 · Απάντηση · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:22 μ.μ.Μου αρέσει!

Απαντήστε...

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Martha Mavridou Ο Θεός να σας έχει καλά!
 · Απάντηση · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Sinderela Elena Κ εμεις απο μακρια παρακολουθουμε το εργο σας κ αν κ
κατανοουμε τη κουραση σας...σας ζηλευουμε...γιατι εχετ την ευκαιρια να
δωσετε,να προσφερετε,αλλα να ειστε πιο γεματοι απο εμας που δε μπορουμε
να προσφερουμε. 
Υ.Γ. αγορασα φαρμακα ειδη πρωτων βοηθειων κ συγκεντρωσα αρκετα απο
φαρμακειο σας ειναι χρησιμα???

 · Απάντηση · 1 · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:27 μ.μ.Μου αρέσει!

Eva Pitsiou Frydaki Ευχωμαι ολοι να να βρουν τον δρόμο τους κ να φτάσουνε
στην Ιθάκη τους

 · Απάντηση · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:39 μ.μ.Μου αρέσει!

Eva Papaefthemiou You warm my heart. Love and light amazing souls.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:23 π.μ.Μου αρέσει!

Roula Manika Christodoulopoulou Μπραβο σας για τη μεγαλη αγκαλια που
εχετε!!!

 · Απάντηση · 1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:06 π.μ.Μου αρέσει!

Eirini Ps μπράβο ρε παιδιά!!
 · Απάντηση · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:37 π.μ.Μου αρέσει!

Metaxi Panagitsa Esto k noera ekei mazi sas.
 · Απάντηση · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:01 π.μ.Μου αρέσει!

Βιολάντα Λαδοπούλου Είστε αξιεπαινοι
 · Απάντηση · 1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:43 π.μ.Μου αρέσει!

Χρυσάνθη Σουρουλή Ο στρατης θα ειναι ευτυχισμενος εκει που ειναι,μπραβο
σας,μακαρι η αγαπη που δινετε να σας ανταποδοθει!

 · Απάντηση · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:02 μ.μ.Μου αρέσει!

Αναστασια Αλες Τι εγιναν; εφυγαν;
 · Απάντηση · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:57 μ.μ.Μου αρέσει!

Λευτερης Διαμαντης Μπράβο λεβεντες μου!!!!!!!
 · Απάντηση · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:38 π.μ.Μου αρέσει!

Marie-Christine Rhally Πολλά μπράβο. ¨Ολοι όσοι γράφομε είμαστε νοερά
μαζί σας. Τό καλύτερο θά ήταν νά ήμασταν πραγματικά εκεί. ¨Οσοι δέν είμαστε,
ό καθένας μας γιά τίς δικές του άλλες ευθύνες πού δυστυχώς υπάρχουν κι'
αυτές, προσφέρομε ίσως διαφορετικά. Δέν παύω νά αισθάνομαι όμως ότι
χάνομε τήν ευκαιρία μιάς πολύ ιδιαίτερης προσφοράς.

 · Απάντηση · 11 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:47 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

https://www.facebook.com/eliakis/posts/101
52992083500764
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Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Good morning to everyone! We are in great need of volunteers in October!
Your coming here and seeing what we do, the stories and experiences you'll
take back with you, your hands and brain cannot be bought with any amount
of money. If it is possible keep your donations, turn them into tickets and
come here! Anyone who is available can contact us tomorrow from 9 am at
+306983601223

Δείτε τη μετάφραση

8 Σεπτεμβρίου 2015 · 
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Amalia Nikolakopoulou We already make all necessary actions to be by your
side on Oktober. We won't leave u alone guys!! We'll talk tomorrow
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 9 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Parászka Boróka Keep strong!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:32 μ.μ.Μου αρέσει!

Boone Burbs Hello! I'll be on Lesvos from Thursday and would be happy to
volunteer! Thanks, Phil
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 4 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Artemis Gavriil Eleni Gavriil
 · Απάντηση · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:29 μ.μ.Μου αρέσει!

Ypsitv Ypsitv Anne Marie Joa
 · Απάντηση · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:12 π.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras Pls answer to Giada Degrandi .
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:05 π.μ.Μου αρέσει!

Lauren Woods Hello! I am interested in coming to volunteer for four days in
October. I tried calling the phone, but no answer. If we could be of help, please
call me at 6955470651 or email me at laurenanitawoods@gmail.com. Thanks!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:35 μ.μ.Μου αρέσει!

Parveen Ali Hello im from London please could you inform me who to contact
to volunteer thanks
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:24 μ.μ.Μου αρέσει!

Karina Hunt Zeier I tried to call as well, but no answer - I am hoping your
phone is busy with many people calling to help! I want to volunteer if you still
need people. I do not know about coming as soon as October, but I could
certainly come in January and February. Feel free to email me at
Kaytwin2zeier@gmail.com and thanks.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 15 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:08 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Καλημέρα σε όλους. Έχουμε μεγάλη ανάγκη από εθελοντές τον Οκτώβρη!
Το να έρθετε εδώ και να δείτε τι κάνουμε, το να πάρετε μαζί σας πίσω
ιστορίες και εμπειρίες, τα χέρια σας και το μυαλό σας δεν αγοράζονται με
κανένα ποσό χρημάτων που θα στείλετε! Αν γίνετε κρατήστε τις δωρεές σας
και κάντε τες εισιτήρια να έρθετε! Παρακαλώ όσοι είναι διαθέσιμοι από αύριο
το πρωί στις 9 τηλέφωνο στο 6983601223

8 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

352352 Χρονολογική σειρά

337 κοινοποιήσεις

Eva Vou 1-4 Oκτώβρη, τα έχω κλεισει. Και αν χρειαστεί θα ξανάρθω 
 · Απάντηση · 25 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras 1-10 εγω! Κι η Ιταλιδα που ελεγα στη Μυρτω, μολις
βρηκαμε που θα μεινει! Θα σας στειλει μνμ τωρα! Αγγλικα μιλαει καποιος
χειριστης της σελιδας ετσι?

 · Απάντηση · 10 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:34 μ.μ.Μου αρέσει!

Valia Geredaki 25-30 σεπτεμβρη +2 άτομα. Ψάχνω τρόπο να φέρω την κιθάρα
που παράγγειλε ο Γιώργος!

 · Απάντηση · 9 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:43 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Rena Pantazi In English : Good morning to everyone! We are in great need of
volunteers in October! Your coming here and seeing what we do, the stories
and experiences you'll take back with you, your hands and brain cannot be
bought with any amount of money. If it is possible keep your donations, turn
them into tickets and come here! Anyone who is available can contact us
tomorrow from 9 am at +306983601223
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 13 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:46 μ.μ.Μου αρέσει!

ΜΚΟ Αγκαλιά Ευχαριστούμε Ρένα!
 · Απάντηση · 2 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:15 μ.μ.Μου αρέσει!

Villy Belo Καλησπέρα Αγκαλιά. Σχεδιάζουμε να σας στείλουμε άμεσα
σετάκια ρούχων, χωρισμένα όπως έχετε υποδείξει. Μήπως χρειάζεστε
κάτι συγκεκριμένο; Τρόφιμα; Μακάρι να μπορούσαμε να προσφέρουμε
και χέρια άμεσα. Θα το προσπαθήσουμε και αυτό, το υπόσχομαι.

 · Απάντηση · 2 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:29 μ.μ.Μου αρέσει!

Μαρία Πετριτζικλή Με ευχή να μη τύχει κάτι έκτακτο έχω προγραμματίσει να
κατεβώ Καλλονή όλο τον Οκτώβρη για αυτό το σκοπό ακριβώς οπότε
υπολογίστε και σε μένα παιδιά.

 · Απάντηση · 11 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:19 μ.μ.Μου αρέσει!

Athina Bonafatsou Vana Saltapida
 · Απάντηση · 2 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:53 μ.μ.Μου αρέσει!

Vana Saltapida Ευχαριστω!!!!!
 · Απάντηση · 1 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:55 μ.μ.Μου αρέσει!

Γράψτε ένα σχόλιο...

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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Adele Xaralampous Κι εγωωωω.....απο 15 οκτωμβρη εκειιιι
 · Απάντηση · 8 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:17 μ.μ.Μου αρέσει!

Giada Degrandi I sent you a private message!!!! 
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:29 μ.μ.Μου αρέσει!

Elisabeth Dimitras Ergina Bonou
 · Απάντηση · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:46 μ.μ.Μου αρέσει!

ιωαννα εγ Κι εγώ από 12 Οκτώβρη!
 · Απάντηση · 1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 12:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

ΜΚΟ Αγκαλιά

Στοιχεία Λογαριασμού Τραπέζης

Alpha Bank
IBAN: GR5401405990599002101026620
BIC-Swift Code: CRBAGRAA

7 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

137137 Χρονολογική σειρά

165 κοινοποιήσεις

Μελίνα Κακουλίδου ευχαριστώ...... καλή δύναμη.
 · Απάντηση · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:13 μ.μ.Μου αρέσει!

Aggela Despotidou Σας ευχαριστούμε για την μαχητικότητά σας. Καλή δύναμη
 · Απάντηση · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:45 μ.μ.Μου αρέσει!

Alexandra Papoutsaki Δεν υπαρχει καποιος λογαριασμος paypal για να
μεταφερουμε πιο ευκολα χρηματα απο το εξωτερικο;

 · Απάντηση · 3 · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Spiliotopoulou Νομίζω ότι στο paypal δίνεις το email του
παραλήπτη των χρημάτων. Αν το δοκιμάσατε, πείτε μας αν και πώς
δουλεύει. Ευχαριστώ!

 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 12:35 π.μ.Μου αρέσει!

Alexandra Papoutsaki Δεν έστειλα τελικα χρήματα αλλα ενα πακετο
με σκονες γαλακτος. Σε αυτην την φαση δεν ξερω αν η Αγκαλια
ξεκινησε να ξαναδεχεται δωρεες είτε χρηματικες ειτε σε ειδος

 · Απάντηση · 1 · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 4:42 π.μ.Μου αρέσει!

Mark Mcbride
https://www.facebook.com/groups/1640578459517938/permalink/16406449761
77953/

 · Απάντηση · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:24 μ.μ.Μου αρέσει!

Katerina Xaritaki ειναι λογαριασμος κατάθεσης για οσους θελουν να
βοηθησουν τη δραση της Αγκαλιάς;

 · Απάντηση · 2 · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 5:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Efi Karagiorgi Helen Mhic Ghiolla Dhuaibh
 · Απάντηση · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:43 μ.μ.Μου αρέσει!

RefugeesWelcome GR —Ανακοινώσεις Έχουμε λάβει μηνύματα που ζητούν
τα πλήρη στοιχεία του λογαριασμού αυτού (όνομα δικαιούχου, αριθμό
υποκαταστήματος κλπ). Χωρίς αυτά δεν δέχεται στο σύστημα τη συναλλαγή.  

Θα ήταν δυνατόν να τα αναρτήσετε;  

Ευχαριστούμε!
 · Απάντηση · 5 · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:12 μ.μ.Μου αρέσει!

Mary Jane Metaphor Kai an ginete na ta valete stin perigrafh ths selidas, gia
na ta vriskei eykola opoios ta xreiazete 

 · Απάντηση · 18 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:44 μ.μ.Μου αρέσει!

Maria Spiliotopoulou Τελικά, υπάρχει η δυνατότητα δωρεάς από το εξωτερικό;
δηλ. paypal;

 · Απάντηση · 4 Νοεμβρίου 2015 στις 12:40 π.μ. · ΤροποποιήθηκεΜου αρέσει!

Kalypso Thomopoulou Ekana molis mia dwrea me aplo emvasma apo
ekswteriko. To IBAN kai to BIC (pou exoun dwthei) arkoun (toulaxistong gia th
dikh mou trapeza sth Gallia)

 · Απάντηση · 5 Νοεμβρίου 2015 στις 6:21 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
7 Σεπτεμβρίου 2015 · 

Ιστορίες προσφύγων όπως τις αφηγήθηκαν σε εκείνους
που τους προσφέρουν φαγητό και ανθρωπιά
Αν με ρωτούσε κάποιος τι με συγκλόνισ

HUFFINGTONPOST.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

231231 Χρονολογική σειρά

105 κοινοποιήσεις

Δείτε 1 ακόμη σχόλιο

Toula Kinikli Πω πω!σαν πίνακας κλασσικού ζωγράφου!!!!!
 · Απάντηση · 2 · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:31 μ.μ.Μου αρέσει!

Argyro Bibaki Αυτή η εικόνα όπως και πολλές άλλες σαν τούτες σου
καρφώνονται σαν μαχαίρια στη καρδιά!!!Για πόσο η ανθρωπότητα θα υποφέρει
στο βωμό της βιομηχανίας παραγωγής χρημάτων απο τους πολέμους;

 · Απάντηση · 1 · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

ΜΚΟ Αγκαλιά

Χτες και σήμερα όλο και περισσότερος κόσμος στην Αγκαλιά. Άνθρωποι με
γαστρεντερίτιδα, έγκυες, γέροντες, παιδιά με πληγές που θέλουν άμεση
φροντίδα. Πολύς πεινασμένος κόσμος, οικογένειες που χωρίζονται στο
δρόμο, επικρατεί αβεβαιότητα. Οι εθελοντές καθαρίζουν ώρες και ώρες
καθημερινά και πάλι δεν γίνεται τίποτα. Στον χώρο που επιχειρούμε τα
πράγματα πλέον είναι δύσκολα έως ακατόρθωτα. Εκατοντάδες κόσμος σε
ένα μικρό δωμάτιο, πολύς κόσμος δίπλα στον δρόμο. Πρέπει οπωσδήποτε ο
Δήμος να βρει έναν χώρο σε κάποιο χωράφι μακριά από αυτοκινητόδρομους
εκεί που να μην ενοχλείται κανείς και με την βοήθεια των μεγάλων
οργανισμών να στήσει κάτι σοβαρό. Δεν γίνεται η Αγκαλιά, δεν μπορεί η
Αγκαλιά τόσους αριθμούς. Αν δεν μπει μπροστά το κράτος, το λέμε χρόνια
τώρα, εμείς δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε το κράτος. Η κούραση είναι
τεράστια, ο χρόνος ελάχιστος η ψυχολογία πολύ χαμηλά.

6 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

300300 Χρονολογική σειρά

73 κοινοποιήσεις

Miranda Josa Το κρατος ποτε δεν κανει κατι για αυτους τους ανθρωπους ειναι
δυσκολο αυτο που κανετε αλλα μονο εσας εχουν αυτοι οι ανθρωποι

 · Απάντηση · 6 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:20 μ.μ.Μου αρέσει!

Dimitri Sarantis Το κράτος και η ΕΕ μόνο μίζες θα βγάλουν.
 · Απάντηση · 1 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:28 μ.μ.Μου αρέσει!

Μαίρη Τσάγκα Αυτό ακριβώς φοβάμαι. Ότι δηλαδή το κράτος "βολεύτηκε"
αφήνοντάς τα όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία... δεν βλέπω να αναλαμβάνει
ούτε ευθύνες ούτε δράση....

 · Απάντηση · 6 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:33 μ.μ.Μου αρέσει!

Irini Dimitrakopoulou κουραγιο παιδιά, εισαστε πραγματικοί ήρωες.
 · Απάντηση · 13 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:37 μ.μ.Μου αρέσει!

Δήμητρα Παπανικολα Ο θεος και η ευλογία του παπά Στρατη να σας δίνει
δύναμη στο δύσκολο και όμορφο αγώνα που δίνεται

 · Απάντηση · 3 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:58 μ.μ.Μου αρέσει!

Vasiliki Riga Έχετε την ευγνωμοσύνη & τις ευχές όλων μας για όλα όσα
καταφέρνετε. Έχετε γίνει παράδειγμα ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ    

 · Απάντηση · 3 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Anastasia Georgopoulou Ειπαν για 2 κενα στρατοπεδα .. αν ποτε το κανουν
δλδ. Ειναικανενα κοντα στην Καλλονη;

 · Απάντηση · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:25 μ.μ.Μου αρέσει!

Panagiota Chronopoulou Κουράγιο. Μη λυγιζετε. Ο κόσμος σας χρειάζεται.
Εμείς που είμαστε μακριά σας χρειαζόμαστε, να υπαρχετε και να μας δείχνετε

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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το δρόμο.
 · Απάντηση · 5 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:53 μ.μ.Μου αρέσει!

Tzimopoulou Dimitra Συμφωνώ με την Μαίρη - το σύστημα βολεύτηκε...
 · Απάντηση · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:23 μ.μ.Μου αρέσει!

Αναστασια Αλες Το κρατος δεν μπορει τπτ να σκεφτει;  
Τοσοι γιατροι εχουν οφειλες στα ταμια τους; δεν θα μπορουσαν να εξοφλησουν
με εργασια; ο στρατος να στησει σκηνες σε καποιο σημειο μακρια απο την
πολη; μοριοδοτηση δασκαλων αν εργαστουν για ενα 4μηνο πχ σε τετοιες δομες;
η διαμονη ολων αυτων των εργαζομενων να καλυφθει πληρως απο την
ευρωπαϊκη ενωση πληρονοντας τα ξενοδοχεια που το χειμωνα δεν θα
λειτουργουσαν ετσι κι αλλιως. Φοροαπαλλαγες στους κατοικους;  
δλδ ειναι τοσο παραξενα αυτα που σκεφτομαι;

 · Απάντηση · 9 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:06 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Sinderela Elena Τι ειπες τωρα...????Εσυ τους βαζεις να
σκεφτουνε...πολυ δτσκολο!

 · Απάντηση · 1 · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 10:40 μ.μ.Μου αρέσει!

Αναστασια Αλες Μετα το χθεσινο ντιμπεϊτ εμετου, πιστευω οτι εχεις
δικιο ...δυστυχως

 · Απάντηση · 10 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:54 π.μ.Μου αρέσει!

Sotiria Meristoudi Το κράτος δεν θέλει! Οι εντολές λένε ότι δεν πρέπει να είναι
εύκολα για τους πρόσφυγες για να μην έρχονται στην Ευρώπη! Και στο τέλος,
για όσους καταφέρνουν και φτάνουν, οι βόρειοι είναι οι καλοί, οι φιλόξενοι, αυτοί
που υποδέχονται με λουλούδια το φτηνό εργατικό δυναμικό!

 · Απάντηση · 4 · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 7:19 π.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Panagis Nikolatos ...το κράτος είμαστε εμείς. ...το κράτος είναι ο καθρέπτης
μας. ...αυτά που μπορεί να κάνει το κράτος είναι αυτά που μπορεί να κάνουμε
εμείς (οι περισσότεροι από εμας), και είναι ακριβώς αυτά που κάνουμε στις
"δικές" μας δυστυχίες. ...δεν είναι λοιπόν το κράτος αόριστα κι απρόσωπα,
είμαστε όλοι μας.

 · Απάντηση · 4 · 7 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:19 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευση της
Katerina Efstathiou Selacha.

Η Katerina Efstathiou Selacha πρόσθεσε 2 νέες φωτογραφίες.

emprosnet.gr Θεωρία και Πράξη

Ριμ 
Ήταν μια μέρα από εκείνες που θα θυμάμαι σίγουρα στην Αγκαλιά .Το πρωί μόλις
βγήκα από το αυτοκίνητο είπα σε όλους «Καλημέρα» και τότε μια ερώτηση με φωνή
σταθερή και ζεστή με ξάφνιασε: “Is this the word for good morning in greek?”*Ήταν
γυναικεία η φωνή, γύρισα και είδα μια μικροκαμωμένη , γεμάτη γυναίκα με άσπρη
μαντίλα που σίγουρα με ξάφνιασε, γιατί οι προσφυγίνες είναι συνήθως σιωπηλές. Ήταν
η Rim, και, όπως πολύ σωστά μάντεψα, με το δασκαλίστικο ένστικτό μου, ήταν κι εκείνη
δασκάλα, από τη χιλιοταλαιπωρημένη πόλη Χομς της Συρίας.  
Σε κάθε ομάδα που μας έρχεται στην Αγκαλιά, υπάρχουν κάποιοι “αρχηγοί” που
οργανώνουν τους άλλους .Η Ριμ ήταν η αρχηγός και ήταν η πρώτη φορά που
συναντήσαμε γυναίκα σ’ αυτή τη θέση. Τους μοίραζε χυμούς και φαγητό και κανά δυο
φορές μάλωσε τους άτακτους της ομάδας της. Μου είπε ότι μακάρι να τα καταφέρουν
κάποτε να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα τους και τότε θα χαρεί κι εκείνη πολύ να με
φιλοξενήσει στο σπίτι της. Είπαμε κι άλλα πολλά, περισσότερα απ’ όσα μπορούμε να
πούμε σε κανονικές συνθήκες γιατί ξέρουμε ότι ο χρόνος στις περιπτώσεις αυτές είναι
εκβιαστικός, συμπυκνωμένος. Μόλις έφευγα, αγκαλιαστήκαμε και είμαι σίγουρη ότι με
την κοπέλα αυτή θα μπορούσε να μας δέσει μια πολύ γερή φιλία. 
Της έδωσα τον αριθμό του κινητού μου και της είπα όταν εγκατασταθεί κάπου να μου
στείλει μήνυμα με τα νέα της. Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη χτες το βράδυ όταν έλαβα
το πολυπόθητο μήνυμα .Είναι σε καλά χέρια τώρα και μου στέλνει τις ευχές της. Στην
Αγκαλιά συναντάμε καταπληκτικούς ανθρώπους. Όταν φεύγουν δεν σβήνονται εύκολα
από τη μνήμη μας. Θυμάμαι τον Μουσταφά που μου μετέφρασε τις οδηγίες που είναι
γραμμένες στα αραβικά και τον Αμπντελχαμίντ , νεαρό παλληκάρι, έξυπνο, που μας
παρατηρούσε για ώρα και μετά ήρθε να μου πει όλο ευγένεια: «Μπορώ να σε ρωτήσω
κάτι; Εσείς γιατί βοηθάτε τους πρόσφυγες;» Η ερώτηση με χτύπησε σαν σφαλιάρα.
Μου ήρθε να βάλω τα κλάματα. Συγκρατήθηκα. Μου την έχουν κάνει πολλές φορές οι
δημοσιογράφοι, όχι όμως ο ίδιος ο πρόσφυγας. Τι να του έλεγα; 
Η Ριμ είναι μια Κατερίνα της Συρίας, μέσα σ’ εκείνη είδα πολλά δικά μου «χούγια».
Όμως βλέπεις και εκτιμάς τόσο πολύ διαφορετικούς ανθρώπους .Όπως τον Kινέζο που
έχει κατάστημα στην Καλλονή και για μένα μέχρι πρότινος είχε όλα τα κοινά
χαρακτηριστικά του δισεκατομμυρίου των Κινέζων. Μου ήταν αδιάφορος. Μέχρι την
ώρα που ανέκφραστος, σταμάτησε με το αυτοκίνητό του μπροστά στην Αγκαλιά, άνοιξε
το πορτ – μπαγκάζ του αυτοκινήτου του και άρχισε να βγάζει πράγματα : καρπούζια,
ροδάκινα, κρουασάν, χυμούς , νερά. Τα άφησε, κούνησε το κεφάλι του κι έφυγε. Αυτός
ο άνθρωπος πίσω απ’ το παγωμένο βλέμμα έχει μια φλεγόμενη καρδιά. Υποκλίνομαι.

6 Σεπτεμβρίου 2015 · 
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Anastasia Tanampasi Χίλια μπράβο σε όλους τους εθελοντές! Υποκλινόμαστε
στην ανθρωπιά και την ανοικτή αγκαλιά σας!

 · Απάντηση · 2 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:16 μ.μ.Μου αρέσει!

Rena Pantazi In English 
RIm 
It was one of those days in Aggalia that I will always remember. That morning, I
stepped off the car and said Kalimera to everyone and then a steady and warm
voice surprised me : “ Is this the word for good morning in greek?” It was a
woman’s voice and when I turned I saw a petite woman in a white headscarf. It
was surprising because refugee women are usually silent. Her name was Rim
and as I had correctly guessed with my teacher’s instinct, she was a teacher as
well, from the much tormented city of Homs, Syria. 
In every group that comes to Aggalia, there are some “leaders” that organize all
the others. Rim was the leader and it was the first time that we saw a woman in
this position. She gave out juice and food and a couple of times she chided the
naughty ones in her group. She told me that she wished they could return home
someday and that she would then be very happy to have me as a guest in her
house. We talked about many things, more than we could talk about in normal
circumstances , because we know that time in these situations is condensed.
Before I left we hugged each other and I m certain that with this woman I could
form a great friendship. 
I gave her my mobile number and told her that when she settles somewhere
she should send me a message with her news. I was extremely happy last night
when I received the much desired message. She says she is in good hands
and she sends me her good wishes. In Aggalia we meet extraordinary people.
When they leave, they cannot easily be erased from our memories. I remember
Mustafa who translated the instructions that are written in Arabic and
Abdelhamid a young, smart man who was watching us for some time and then
he approached and politely asked: “May I ask you something? Why do you help
refugees?” His question hit me like a slap. I wanted to cry but I held myself. I
have heard this question by many reporters but never from a refugee. What
could I tell him? 
Rim is a Katerina from Syria. I saw a lot of my habits in her. But one sees and
appreciates so many different people. Like the Chinese guy who owns a store
in Kalloni and who I always thought that he has all those characteristics that
Chinese people have. I found him indifferent. Up to the moment when he
stopped his car in front of Aggalia, opened his trunk and started taking out
things: watermelons, peaches, croissants, cartons of juice and bottles of water.
He left them, nodded and took off. This person, behind his icy look has a fierry
heart. 
I bow to him.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 4 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:48 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

Tι να πω να γελάσουμε; Το έχουμε ανάγκη. Συνέβη πριν λίγες μέρες στην Κατερίνα.
Ήταν ένας Αφγανός με το κατάκοπο κοριτσάκι του. Είπαμε να δώσουμε βιταμίνες στο
παιδί για να έχει μαζί του. Μας είχαν στείλει λοιπόν φίλοι παιδικές βιταμίνες από την
Αγγλία που πάνω είχε σχέδια από την Πέππα ο Γουρουνάκι. Την ξέρετε την Πέππα;
Πάμε λοιπόν, ο άνθρωπος δεν μιλούσε αγγλικά και του λέμε, να αυτό ειναι για το μωρό!
Ανοιξε πλατιά τα μάτια του και με τρόμο έλεγε "όχι! όχι!" δείχνοντας την Πέππα. Εμείς
επιμέναμε, βρε άνθρωπε, παιδικές βιταμίνες είναι για το κορίτσι... Με τα πολλά

6 Σεπτεμβρίου 2015 · 
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Απαντήστε...

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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καταλάβαμε πως φοβήθηκε οτι θέλαμε ντε και καλά να ταϊσουμε την μικρή χοιρινό,
πράγμα που απαγορεύει η θρησκεία του. Όταν του εξηγήσαμε τελικά περί τίνος
πρόκειται ο κακόμοιρος έσκασε στα γέλια και πήρε τις βιταμίνες. Η Κατερίνα πάλι
προχθές την σταμάτησαν κάτι μελαμψοί επισκέπτες και ρώτησαν στα αγγλικά που πάνε
προς Σκάλα. Εκείνη τους είπε τα πάντα για την Αγκαλιά να πάτε εκεί να φάτε και να
ξεκουραστείτε κτλ. Σε κάποια φάση της λέει ένας "κυρία μου, μάλλον έχετε κάνει λάθος.
Δεν είμαστε πρόσφυγες. Τούρκοι είμαστε και θέλουμε να πάμε στη Σκάλα να φάμε σε
καμιά ταβέρνα..."

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

166166 Χρονολογική σειρά

Βάσω Κάππα χαχαχαχα!
 · Απάντηση · 23 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:16 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

Ποιός δεν τους αφήνει να έρθουν -πνίγονται. 
Ποιός τους καταδικάζει σε χιλιόμετρα πεζοπορίας με τα παιδιά στους ώμους -
τσακίζονται. 
Ποιός δεν τους επιτρέπει να ξοδέψουν τα λιγοστά λεφτά τους για να πάρουν ένα
ταξί - απορούν και θλίβονται. 
Ποιός τους συνοστίζει σε ένα μέρος και παρόλο που τους χρεώνει διπλά δεν τους
δίνει ένα πλοίο να φύγουν; 
Ποιός δεν τους αφήνει να πραγματοποιήσουν με ανθρωπιά το πέρασμα - δεν
θέλουν να μείνουν εδώ, ούτε ένας. 
Από την εποχή της Παγανής έως σήμερα το σύνθημα της απελπισίας των
προσφύγων στη Λέσβο παραμένει ένα και το ίδιο παρανοϊκό. 
"Δεν μας αφήνουν να έρθουμε, δεν μας αφήνουν να μείνουμε, δεν μας αφήνουν
να φύγουμε". 
Δεν έχει αλλάξει τίποτα.

6 Σεπτεμβρίου 2015 · 

5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

9494 Χρονολογική σειρά

Rena Pantazi In English :Who doesn’t let them come – they drown 
Who condemns them to walk long distances with their children on their
shoulders – they are exhausted 
Who doesn’t let them spend their little money on taxis – they wonder and
chagrin 
Who crowds them in one place and although they buy tickets in double price
won’t give them a ship to travel 
Who doesn’t let them humanely pass through – they don’t want to stay here,
none of them 
From the time of Pagani (an old refugee camp) the refugees’ thoughts are the
same. 
“They won’t let us come, they don’t let us stay, they don’t let us go” 
Nothing has changed.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:44 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Ioannis Economidis Αριθμοί. Παράπλευρες απώλειες στο Μεγάλο παιχνίδι.
 · Απάντηση · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:56 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

Στο βάθος ο Γιώργος, ο Στέλιος, ο Βαγγέλης και ο Διονύσης αναρωτιούνται αν θα
φτάσει το γάλα και το ψωμί...Ο Καρίμ, ο Χαμπίμπι, ο Αλί, ο Μουρχουζά ζυγίζουν την
πελώρια κούραση στα σχισμένα τους πέλματα και περιμένουν να φάνε κάτι πριν
ξεκινήσουν άλλα 45 βασανιστικά χιλιόμετρα με τα πόδια κάτω από τον δυνατό ήλιο. Η
πρωινή μας καθημερινότητα, δυστυχώς.

5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

Ακολουθήστε
28 Αυγούστου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Rena Pantazi In English : In the background George, Stelios and Vangelis are
wondering whether there is enough milk and bread…. Karim, Habibi, Ali and
Murhuza are weighing their immense fatigue on their wounded feet and waiting
to eat something before they start walking 45 torturous km under the strong
sun. This is unfortunately our morning routine.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 1:01 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη δημοσίευση του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

Eκατοντάδες δέματα από όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, χιλιάδες μηνύματα
συμπαράστασης, δεκάδες εθελοντές από όλη την Ευρώπη έρχονται αντί για
διακοπές να βοηθήσουν. Να δείτε τα μάτια τους να πάρετε κουράγιο! Αυτός είναι
ο κόσμος που αξίζει στην ανθρωπότητα, αυτόν φοβούνται τα αφεντικά, αυτόν
θέλουν να κρατήσουν απομονωμένο. Χτες όμως γύρω από ένα τραπέζι νέοι
άνθρωποι μιλούσαν ισπανικά, αγγλικά, γερμανικά, φαρσί, ελληνικά σε μια
γλώσσα : αυτήν της ανθρωπιάς. Μάθαμε καλά πλέον πως όταν υπάρχουν
ειλικρινείς προθέσεις και κοινός σκοπός οι σεκταρισμοί, τα σύνορα και οι
διαιρέσεις διαλύονται σαν φαντάσματα. Μου έρχεται η μαντινάδα στο νου. "Δεν
έχει αγάπη σύνορα / κι αυτός που θα της βάλει / τηνέ πεισμώνει πιο πολύ / και
γίνεται μεγάλη". Ευχαριστούμε παιδιά, αυτή είναι η Ευρώπη των Λαών και την
πιστεύουμε γιατί την έχουμε δει!

5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

1 Σεπτεμβρίου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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1 κοινοποίηση

Rena Pantazi In English : Hundreds of parcels from all over Greece and the
world, thousands of solidarity messages, dozens of volunteers that come from
Europe to Lesvos not for their holidays but to offer their help. You should look
into their eyes to fill yourselves with courage! This is the world that humanity
deserves, this is what people in high places fear, this is what they try to keep
isolated. Yesterday though, around a small table, young people spoke Spanish,
English, German, Farsi, Greek in one language : humanity's language. We
have already learned that when there are honest intentions and a common
goal, sectarianism, borders and divisions disappear like ghosts. A mantinada
(folk song from Crete) comes to mind : "Love has no borders/ and the one who
sets them/ spites her even more/ and makes her greater" Thank you guys, this
is Europe of the People and we believe in it because we have seen it!I
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 3 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 3:43 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Annia Ciezadlo Thank you for translating.
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 2 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:18 μ.μ.Μου αρέσει!

Efi Karagiorgi Samantha Falciatori Helen Mhic Ghiolla Dhuaibh

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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 · Απάντηση · 2 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 9:21 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Samantha Falciatori Efi if this is not our victory (of all the caring
people), I don't know what is  amazing job, it's touching to see that
every country has its own portion of good solidarity fighters!
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 1 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:58 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία του
Γιώργος Τυρίκος-Εργάς.

Γιώργος Τυρίκος-Εργάς μαζί με Dionisis Katsibas και 4 ακόμη.

Πέντε υπέροχοι άνθρωποι που κατάφεραν να μας ξεκουράσουν πνευματικά και
σωματικά για λίγες μέρες. Ο Στέλιος, ο Βαγγέλης και ο Διονύσης αποφάσισαν να
αφήσουν την ασάλευτη ζωή της πρωτεύουσας και να έρθουν στο πεδίο να βοηθήσουν
πρόσφυγες. Επί τρεις μέρες έχουν κάνει πολλά χιλιόμετρα πηγαινοφέρνοντας κόσμο,
τρέχοντας εδώ και εκεί για δουλείες της Αγκαλιάς ταϊζοντας και συζητώντας με τους
ανθρώπους. Σε τόσο λίγο διάστημα περάσαμε πολλά μαζί, ζήσαμε ορισμένες πολύ
παράξενες καταστάσεις, τόσο στο καλό και στο κακό. Μέσα στον χαμό 200+ ατόμων
φώναζα "Ελληνες!" σαν εθνικιστικό παράγγελμα και μέσα από το πλήθος αντί για
εθνοπαρμένους πολεμιστές με κράνη θώρακες και δόρατα, πρόβαλλαν ο Στέλιος, ο
Βαγγέλης και ο Διονύσης με κούτες κρουασάν και πορτοκάλια.. Ψαρωμένοι στην αρχή
μα όταν συνήθισαν, πήραν και έδωσαν. Όταν γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους (είναι όλοι
στην ηλικία μου) ξαναζωντανεύει μέσα μου η ελπίδα, παιδιά ειλικρινά μας δώσατε
ανάσες - ελπίζω ως αντίδωρο να πάρετε μαζί σας εμπειρία, συναισθήματα και σκέψεις
(στο τέλος οι τρεις τους ανέλαβαν μόνοι πρωινό συσσίτιο πράγμα level-up με πολλές
σημασίες). Πιο πίσω η Σεβαστή και ο Γιώργος. Η Σεβαστή είναι καθηγήτρια ψυχολογίας
στο Παν. Queen Mary στο Λονδίνο. Ταξίδεψε μέχρι τη Λέσβο γιατί διαβάζοντας τα ποστ
μας κατάλαβε ότι έχουμε, τα μέλη της Αγκαλιάς, ανάγκη από συμβουλευτική. Ειλικρινά
την περιμέναμε πως και πως και δικαιωθήκαμε : δεν αποκτήσαμε μόνο μια καλή φίλη
αλλά κυρίως έφυγε λίγο από το σύννεφο που μας είχε πλακώσει. Και ξέρουμε πως θα
μας βοηθήσει κι άλλο γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα μεγάλο λούκι. Αυτό που δεν
ξέρουμε είναι πως να την ευχαριστήσουμε. Ισως η αγάπη που νιώθουμε για αυτήν να
είναι το πιο πολίτυμο που έχουμε να της δώσουμε. Το ίδιο στον Γιώργο. Αν
παραλείψουμε το γεγονός ότι έκαψε στο μπάρμπεκιου τις πίτες ΚΑΙ τα λουκάνικα, όσο
εμείς βγάζαμε τα σώψυχά μας εκείνος φρόντισε να κάνει απίστευτη παρέα στον
Παντελάκο σε σημείο που να ρωτάει ο μικρός αν γίνεται ο Γιώργος να μείνει στη
Λέσβο...Σε όλους, όλους ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ο ζεριζωμός ανθρώπων μας έφερε
κοντά -ειρωνία- αλλά τουλάχιστον μας έσμιξε για έναν κοινό, όμορφο σκοπό. Νιώθουμε
τιμή και ευλογία που υπάρχετε!

5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

29 Αυγούστου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Δείτε 3 ακόμη σχόλια

Sofia Sperdoukli Ενα ακομη μεγαλο ευχαριστω κι απο μενα που ειστε εκει με
ΨΥΧΗ...

 · Απάντηση · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 11:14 μ.μ.Μου αρέσει!

Helen Georgiou to logia einai perita! BRAVO se olous sas! na sas exei of
THEOS panta kala!!

 · Απάντηση · 9 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:32 μ.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε τη φωτογραφία της
Sevastianna Foka.

Η Sevastianna Foka ενημέρωσε τη φωτογραφία του εξωφύλλου της.

"Αγκαλιά" Καλλονή Λέσβου, 29 Αυγούστου 2015. 
Ο Αμπέντ... Σύριος πρόσφυγας ετών 9, ταξιδεύει μόνος του με προορισμό την
Γερμανία. Περπάτησε 25 χιλιόμετρα από τον Μόλυβο με βρεγμένα, από την θάλασσα,
ρούχα και παπούτσια για να φτάσει στην "Αγκαλιά" στην Καλλονή. Προσπαθώντας να
αστειευτώ, του έδειξα τα σοκολατένια μπισκότα μέσα από την ανοιχτή μου τσάντα...
Εκείνος τα προσπέρασε, αντί να τα πάρει, τράβηξε το τετράδιο μου και ψαχούλεψε με
το χεράκι του την μολυβοθήκη... Ξεκίνησε να γράφει και δεν σταμάτησε μέχρι τον
αποχαιρετισμό... Του λείπει το σχολείο του το οποίο καταστράφηκε απο τους
βομβαρδισμούς... Το τετράδιο και τα μολύβια που του χάρισα, τα βαστούσε πάνω του
με προσοχή και σεβασμό. Δεν τα έβαλε στην τσάντα την βρεγμένη για να μην
καταστραφούν...  
Θυμηθείτε το πρόσωπό του... Είμαι σίγουρη, μια μέρα θα δημιουργήσει κάτι υπέροχο
και θα κάνει τον κόσμο μας καλύτερο...

5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

30 Αυγούστου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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Rena Pantazi Translation : "Aggalia" Kalloni, Lesvos island, August 29 2015.
Abed ... an 8 year-old Syrian refugee, is travelling alone to Germany. He walked
25 km from Molivos in wet shoes and clothes to reach "Aggalia" in Kalloni.
Trying to jest, I showed him the chocolate cookies I had in my open bag. He
didn't pay any attention to them and instead of taking them, he pulled my
notebook and looked for a pen... He started writing and he didnt stop until we
said goodbye... He misses his school which was destroyed in the bombings...
He held the notebook and the pencils that I gave him, carefully and with
respect. He didnt put them in his bag because it was wet.. Remember his face..
I m sure that one day he ll create wonderful things and help our world become a
better place..
Δείτε τη μετάφραση

 · Απάντηση · 3 · 5 Σεπτεμβρίου 2015 στις 8:56 μ.μ. ·
Τροποποιήθηκε
Μου αρέσει!

Μαρια Σαββακη ΠΡΩΤΟΣ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ......ΕΥΧΟΜΑΙ
ΣΤΟΝ ΑΜΠΕΝΤ Κ Σ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΛΗ ΤΥΧΗ ΣΤΟΝ
ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ Ο ΘΕΟΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ!!!!!!!

 · Απάντηση · 6 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 6:28 π.μ.Μου αρέσει!

Dimitri Sarantis Όπου δεν υπάρχει το κράτος, υπάρχουν οι ιδιώτες - και
καλύτερα. Μπράβο σας.

 · Απάντηση · 1 · 6 Σεπτεμβρίου 2015 στις 4:58 μ.μ.Μου αρέσει!

Marilia Karamani Ερχονται πολλά ανήλικα παιδάκια μόνα τους? Τί
απογίνονται? Ποιος μεριμνά για το σε ποια χώρα θα πάνε, ποιος θα τα
αναλάβει εκεί, μήπως γνωρίζετε?

 · Απάντηση · 2 · 8 Σεπτεμβρίου 2015 στις 2:06 π.μ.Μου αρέσει!

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Απαντήστε...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.facebook.com/policies?ref=pf
https://www.facebook.com/campaign/landing.php?placement=pf_rhc&campaign_id=242449722530626&extra_1=auto
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175794872446938_1176507115709047&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175794872446938?comment_id=1176507115709047&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/samantha.falciatori?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/samantha.falciatori?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/efi.karagiorgi?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175794872446938_1176522009040891&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175794872446938?comment_id=1176507115709047&reply_comment_id=1176522009040891&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=896200103749375&set=a.110508582318535.6262.100000781818165&type=3&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/mko.aggalia?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/mko.aggalia?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/DionisisKatsibas?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175789775780781
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=896200103749375&set=a.110508582318535.6262.100000781818165&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=896200103749375&set=a.110508582318535.6262.100000781818165&type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175789775780781&av=100018982389793
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009837343114&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009837343114&fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175789775780781?comment_id=1176554015704357&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/helen.georgiou.319?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/helen.georgiou.319?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175789775780781?comment_id=1178172055542553&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?ref=nf&hc_ref=NEWSFEED
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1552328911745249&set=a.1379817358996406.1073741827.100009044649978&type=3&hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/sevastianna.foka?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/sevastianna.foka?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175789022447523
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1552328911745249&set=a.1379817358996406.1073741827.100009044649978&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1552328911745249&set=a.1379817358996406.1073741827.100009044649978&type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175789022447523&av=100018982389793
https://www.facebook.com/rena.pan?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/rena.pan?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175789022447523_1175962669096825&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175789022447523?comment_id=1175962669096825&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R2%22%7D
https://www.facebook.com/savvmar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/savvmar?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175789022447523_1176175379075554&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175789022447523?comment_id=1176175379075554&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D
https://www.facebook.com/dimitri.sarantis.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/dimitri.sarantis.7?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175789022447523_1176355242390901&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175789022447523?comment_id=1176355242390901&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D
https://www.facebook.com/MariliaMCM?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/MariliaMCM?fref=ufi&rc=p
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175789022447523_1177193265640432&av=100018982389793
https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/posts/1175789022447523?comment_id=1177193265640432&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175789775780781&av=100018982389793
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1175789022447523&av=100018982389793
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/1175287122497713/photos/1762963587063394/
https://www.facebook.com/mosaiksupportcenter/


7/5/2017 ΜΚΟ Αγκαλιά - Αρχική σελίδα

https://www.facebook.com/NGO.Agkalia/ 55/55

ΜΚΟ Αγκαλιά
@NGO.Agkalia

Απόρρητο · Όροι · Διαφήμιση · 
· Cookies · Περισσότερα
Facebook © 2017

48.568 προβολές

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε το βίντεο του χρήστη
SV - Sosialistisk Venstreparti.

Rino Solberg, Einar Formo, Einar Steinshaug, Julie Solberg, Dagfinn
Rognerud, Jan-Tore Ovrevik. My dear friends knowing that you are fighting
against poverty please listen, share and help in any way.. Thank you.  
A message from Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

Ο ρίνο σόλμπεργκ, ο έιναρ formo, ο έιναρ steinshaug, η τζούλι σόλμπεργκ,
ο dagfinn rognerud, ο Ζαν-Έσκισε ovrevik. Αγαπητοί μου φίλοι,
γνωρίζοντας ότι είναι κατά της φτώχειας, ακούστε, Κοινοποιήστε και
βοηθήστε με οποιονδήποτε τρόπο.. Σας ευχαριστώ. 
A message from Γιώργος Τυρίκος-Εργάς

 · Βαθμολογήστε αυτή τη μετάφραση

SV - Sosialistisk Venstreparti

I går møtte SV-leder Audun Lysbakken Giorgios og Katerina. De er et ektepar i byen
Kollini på Lesbos som på frivillig basis driver hjelpegruppen Angalia. De siste tre
månedene har de, sammen med to medarbeidere, tatt imot 7.000 flyktninger i en liten
brakke. Huset ligger langs en mye brukt rute for flyktningene på Lesbos. Ofte må de
nyankomne flyktningene gå så mye som 60 kilometer på åpen vei i steikende sol.
Angalia jobber døgnet rundt for å få mat, vann og behandling for sårene på føttene til
flyktningene. Universitetet i Agder har samlet sammen 110.000 kroner for å hjelpe til å
holde hjelpearbeidet i drift. På noen måneder har disse fire klart å hjelpe like mange
som Norge nå tar imot. Det må gå an for Europa å ikke vise flyktningene ryggen!

Χθες συνάντησα τον sv-Αρχηγό αντουν lysbakken Γιώργο και Κατερίνα.
Είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι στην πόλη kollini στη Λέσβος, όπως και
σε εθελοντική βάση. Τους τελευταίους τρεις μήνες, μαζί με δύο
υπαλλήλους, δέχτηκαν 7.000 πρόσφυγες σε μια μικρή καλύβα. Το σπίτι
βρίσκεται σε μια πολύ συνηθισμένη διαδρομή για τους πρόσφυγες στη
λέσβος. Συχνά πρέπει οι νέες αφίξεις προσφύγων να πάνε πάνω από
60 μίλια στον ανοιχτό δρόμο στον καυτό ήλιο. Ο angalia δουλεύει γύρω
από το ρολόι για να πάρει φαγητό, νερό και θεραπεία για τις πληγές του
στα πόδια του για τους πρόσφυγες. Το Πανεπιστήμιο της έχει
συγκεντρώσει 110.000 κορώνες για να βοηθήσει να διατηρήσει τη
λειτουργία του. Σε λίγους μήνες, αυτοί οι τέσσερις είναι έτοιμοι να
βοηθήσουν όσο και η Νορβηγία. Πρέπει να πάει στην Ευρώπη για να
μην δείξω τους πρόσφυγες!

 · Βαθμολογήστε αυτή τη μετάφραση

5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

-0:39

Μου αρέσει η Σελίδα!
29 Αυγούστου 2015 · 

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4444

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

Μια μεγάλη Αγκαλιά
Ενας Σύρος τσαγκάρης που δίνει το κλειδί του
καταστήματός του σ' εκείνον που τον έσωσε. Ενας
συμπατριώτης του που είχε έρθει πριν μερικά χρόνια...

TANEA.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

4949

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

Σημειώσεις από 4 μέρες στην Αγκαλιά με τους
πρόσφυγες
Η Λίλλυ Λαμπρέλλη, μια εθελόντρια της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «Αγκαλιά»
περιγράφει στην προσωπική σελίδα της στο Facebook την εμπειρία από την…

TVXS.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε

8686

3 κοινοποιήσεις

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Ο χρήστης ΜΚΟ Αγκαλιά κοινοποίησε ένα σύνδεσμο.
5 Σεπτεμβρίου 2015 · 

Ο Καλός Σαμαρείτης
Ο Παπα-Στρατής έχει ανάγκη από χορήγηση οξυγόνου στους πνεύμονές του, αυτό
όμως δεν τον σταματά από το να βοηθά τους πρόσφυγες που φτάνουν στο νησί της
Λέσβου....

UNHCR.GR

      Σχολιάστε Κοινοποιήστε
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1 κοινοποίηση

Πατήστε Enter για δημοσίευση.

Γράψτε ένα σχόλιο...

Γράψτε ένα σχόλιο...

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Μου αρέσει!

Στείλτε μήνυμαΜου αρέσει! Ακολουθήστε Κοινοποίηση

Η Σελίδα Mosaik Support Center είναι
ενεργή. Ξεκινήστε μια συζήτηση.

Αρέσει σε 1,3 χιλ. άτομα

Γράψτε ένα μήνυμα...

Συνομιλία

Mosaik Support Center
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