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Το ταλέντο του ασυνόδευτου ανήλικου F. έχει εντυπωσιάσει τους υπεύθυνους της Μη
Κυβερνητικής Οργάνωσης «Praksis», αλλά και όσους βλέπουν τα σχέδια και τις ζωγραφιές
του. Ο 16χρονος έφτασε στη Λέσβο μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, έπειτα από ένα ταξίδι
γεμάτο άσχημες στιγμές, από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ελλάδα.

Αποφάσισε να εκφράσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του με εικόνες. Με τη βοήθεια του
μολυβιού του σχεδιάζει στο χαρτί στιγμιότυπα από το δύσκολο ταξίδι που έκανε από την πατρίδα
του, στην Τουρκία και από εκεί στην Ελλάδα και μερικά από τα περιστατικά που βίωσε. 

Το ταλέντο του ασυνόδευτου ανήλικου F. έχει εντυπωσιάσει τους υπεύθυνους της Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης «Praksis», αλλά και όσους βλέπουν τα σχέδια και τις ζωγραφιές του. Ο 16χρονος
έφτασε στη Λέσβο μαζί με τον μικρότερο αδελφό του, έπειτα από ένα ταξίδι γεμάτο άσχημες στιγμές,
από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ελλάδα. 

Τα δύο αδέλφια μεταφέρθηκαν αρχικά στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, στη Μόρια. Στη συνέχεια ήταν ανάμεσα στα 80 ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία η
ΜΚΟ Praksis κατάφερε να φιλοξενήσει σε τράνζιτ καταυλισμό στο Μανταμάδο, ως μέτρο εναλλακτικό της κράτησής τους. Πλέον τα δύο παιδιά ζουν
στη δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της οργάνωσης στη Μυτιλήνη και έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου, ελπίζοντας να παραμείνουν στην
Ελλάδα. 

Στην πατρίδα του ο F. ζωγράφιζε συχνά, αλλά πολλές φορές δεχόταν κριτική γιατί τα θέματά του ήταν προοδευτικά. Από την πρώτη στιγμή που έφτασε
στην Ελλάδα συνέχισε να ζωγραφίζει, αυτή τη φορά έχοντας ως θέμα τα βιώματα του ταξιδιού του. 

«Στο ταξίδι μου αντιμετώπισα πολλές δυσκολίες, καταστάσεις που δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια. Είναι δύσκολο να βλέπεις ανθρώπους να
εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους. Με πονάει να βλέπω κόσμο να υποφέρει και να βρίσκεται στο δρόμο. Γι’ αυτό αποφάσισα να εκφράσω τα λόγια
μου με εικόνες», σημειώνει ο ίδιος. 

«Η ζωγραφική είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του», εξηγεί η συντονίστρια επειγουσών παρεμβάσεων της Praksis, Ελιάννα Κονιάλη.
«Έχει έμφυτο ταλέντο και η ζωγραφική είναι γι’ αυτόν τρόπος έκφρασης της ιστορίας του, των ιδεών, των αρχών και των πεποιθήσεών του. Θέλει
επίσης να εκφράζει τις αδικίες και τις δυσκολίες των ανθρώπων», συμπληρώνει η ίδια. 

Πλέον, τα θέματά του δεν είναι εμπνευσμένα μόνο από το ταξίδι του, αλλά έχει εντάξει στη θεματολογία του πορτρέτα και τοπία. 

Η κ. Κονιάλη τον περιγράφει, εξάλλου, ως ένα «ιδιαίτερα ταλαντούχο παιδί που δείχνει ωριμότητα και ψυχραιμία, καθώς και μια ευαισθησία που τον
ξεχωρίζει». 

Τα έργα του ασυνόδευτου παιδιού θα παρουσιαστούν αύριο και την Κυριακή στην αίθουσα «Παλαιοί Φούρνοι» της Τεχνόπολης, στην Αθήνα, στο
πλαίσιο του φεστιβάλ κατά της εμπορίας ανθρώπων «Break the Chain». Η έκθεση διοργανώνεται από την Praksis, με την υποστήριξη της Γερμανικής
πρεσβείας στην Ελλάδα και θα λειτουργεί από τις 12 το μεσημέρι ως τις 10 το βράδυ. 

Σημειώνεται ότι το έργο του F. συμπεριλήφθηκε σε έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Μυτιλήνης τον περασμένο Ιούλιο, στο πλαίσιο του διεθνούς
συνεδρίου «Crossing Borders». Ένα μεγάλων διαστάσεων έργο του που απεικονίζει το ταξίδι του έχει παραχωρηθεί μάλιστα στην Πινακοθήκη και θα
επιστρέψει εκεί μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης στην Αθήνα. 
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.

...

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

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ

 
...

(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

672

 

1

 

1

googleplus

1

 

676

 

https://www.facebook.com/plugins/feedback.php?api_key&channel_url=http%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2Fr%2FXBwzv5Yrm_1.js%3Fversion%3D42%23cb%3Df3170a582dd829c%26domain%3Dwww.lesvosnews.net%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lesvosnews.net%252Ff11306c933c513c%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&href=http%3A%2F%2Fwww.lesvosnews.net%2Farticles%2Fnews-categories%2Fkoinonia%2Fasynodeyto-prosfygopoylo-poy-irthe-sti-lesvo-kai-milaei-allios&locale=en_US&numposts=20&sdk=joey&skin=light&width=930
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Chg14VcZtWa29DuHAzAbNk7KwB9jlnbVKyoqdh8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAvZDl2iLVbM-qAMByAPJBKoE7wFP0H1w6Cu8DhFu7LUKIYbjhowO8AvgneCQOMCKUg9TQEb2Gl6rNqjaMUei98iZCn-ZbGIMIhafldoV0DBoHqetnbXNaa4jjC_HOP7fPLH7pTSktZMyMgBmDsAbzLMEmIXVnynR95IDrE_SCKso0Z8u8OsHqowrJboL8vEPWpxfBAc05xI80PAgWrEUCljLFEoR-oqZSzQ5QCf_adLzoqlQywf_F_iRHA0FnL3WQpJAYMeFftDgb4UPNDfPLaxs1dSkNFaLuoDZxILoro1rVT07ndzHY-sbXPPqikq8ZmoO6mZEuhL3A2LqrPM1rRfm8ZAGAaAGAoAHxK6uNogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJvS_BcjGWJGLYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh36pJQHu15SNZJRV2B-af7Ee4CSkvMwCSmy6cyKy7ZBau7NflbkCQgLiuOYwlu0p5f95n8F2_XsF5R-JmftpLhrfxWaLii8-abMNcextcXp0rOVKPrhoUJVhgUgfG9xXH-62iqBX4oUmBB1q8Vig_vodHdBc4&sig=AOD64_2gPZez6OQVkE3_l7PJEtsd1IkiRw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=Ch-3GVcZtWZfOE469zAb095aYDdjlnbVKyoqdh8oFrgIQASD2_PweYK2CgICgDKABpNHRyQPIAQKpAp63a8HTV7M-qAMByAPJBKoE7wFP0APjVt8xIbC3CARCv5RUmRYk6v7mM1g3qxlg7g-1oG7ewk_jAyDDJJeYjxkWePT-Md1F4D7xFln5HEzusZLuqD1_GhdphapN4ruirS8s_ZyKbFXIoFzt2Bi5g3nc_TVxOT_6kDXfwR20nZqXALC-REBIYYCsOi4vOieTWHzrQNdepX3XxsftrCvkhxlxuA2W4aOqcGTDpmWVaUo-I0z1jO4Mes7q5VvDcUvh2QiAX7UBfAzo0uDBzAcQMRDgz8uThSuuodsnTbSPV4V58g_M-fLr0Ook4Gv8LAfid8KyWCTh77-ZA8W3vt6X_A-a25AGAaAGAoAHxK6uNogHAZAHAqgHpr4b2AcB0ggECAAQArEJvS_BcjGWJGLYEwI&num=1&cid=CAMSeQClSFh3kwUEy4ve45mFTGwfgel7XXYRu8YnTpgrr8QyAY4OV7J5mHNp_DIMRpXtrLuBlf16xSVTNs8oWk537AfMmqgljD54g8W0prNSpyXwPGk7wdrCQbMUjuFjtREsjeFjmPCWIa9zSU6jn180ktzy4ASZoGZNyQ8&sig=AOD64_2ebv6kPrqdtGIalZ1sjePjCr7jLw&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=https://www.theworkshopshoes.com/el/product-category/gunaikeia/upodimata/


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/politiki/dyo-eti-epidotisi-enoikioy-stoys-pligentes-apo-seismo-sti-lesvo)

http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/dyo-eti-epidotisi-enoikioy-stoys-pligentes-apo-seismo-sti-lesvo

