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Πέμπτη, 20/07/2017 | Κοινωνία

 

Διεθνής Αμνηστία & Αλληλεγγύη Λέσβου: πρόσκληση σε δράση 
  
Δημόσια Δράση: Οι πρόσφυγες και οι κάτοικοι της Λέσβου διοργανώνουν δυναμική διαμαρτυρία 
  
 «Η κατάσταση στη Μόρια είναι δημιούργημα της Ευρώπης Ένωσης και η Ε.Ε. πρέπει να το διορθώσει αμέσως». - Maria Serrano, Υπεύθυνη
Εκστρατειών για τα Δικαιώματα των Προσφύγων, Διεθνής Αμνηστία. 
  
Η Διεθνής Αμνηστία και η Αλληλεγγύη Λέσβου θα διοργανώσουν μια δυναμική δράση ζητώντας από τους ηγέτες της Ε.Ε. να ακούσουν τη φωνή των
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προσφύγων που έχουν παγιδευτεί στη Λέσβο και το κέντρο κράτησης της Μόριας, των οποίων η απελπισία έχει ξεπεράσει τα όρια της. 
  
Η διαμαρτυρία θα περιλαμβάνει 60 πρόσφυγες, ακτιβιστές και ανθρώπους από τη Λέσβο, οι οποίοι θα αναπαριστούν αφίξεις προσφύγων στην
παραλία και παγιδεύονται σε δίχτυα ψαράδων ζωγραφισμένα σαν τη σημαία της Ε.Ε., θέλοντας έτσι να συμβολίσουν τη δυσχερή κατάσταση των
προσφύγων και των κατοίκων του νησιού, οι οποίοι αισθάνονται πιασμένοι στα δίχτυα της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας. 
  
Ημερομηνία: Παρασκευή, 21 Ιουλίου 
  
Τοποθεσία: Παραλία Κράτηγος, Λέσβος, Ελλάδα (https://goo.gl/maps/jgucGNr7iRG2)
(https://www.google.co.uk/maps/place/%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%AC+%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AE%CE%B3%CE%BF%CF%8

5+811+00,+%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/@39.0331673,26.6069427,16z/data=!3m1!4b1!4m12!1m6!3m5!1s0x14ba5d4f0a1265b1:0x7fa88350b22192f1!2sM

ytilene+(MJT)!8m2!3d39.0530887!4d26.603009!3m4!1s0x14ba5d2a2c253a93:0xf18f9c4dd53109a3!8m2!3d39.0322194!4d26.6129208)  
  
Ώρα: 9:30 π.μ. 
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31/07/17 - 12:47
«Πάμε παρέα!» με τα παιδιά της Βρίσας - Δράση κοινωνικής προσφοράς από τους Προσκόπους
(/articles/news-categories/koinonia/pame-parea-me-ta-paidia-tis-vrisas-drasi-koinonikis-prosforas-apo)

Τα παιδιά από ένα μικρό χωριό της Κέρκυρας, τη Στρογγυλή, αισθάνονται δίπλα στα παιδιά από ένα
επίσης μικρό χωριό της Λέσβου, τη Βρίσα, που όμως έζησαν την καταστροφή του χωριού τους κατά τον
πρόσφατο σεισμό της 12ης Ιουνίου.

Μετά από έναν αιώνα, το ιστορικό Δημοτικό Σχολείο της Βρίσας...
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31/07/17 - 08:31
Το απίστευτο μπουζούκι της Λέσβου! (φωτογραφία) (/articles/news-categories/koinonia/apisteyto-mpoyzoyki-tis-

lesvoy-fotografia)

Μπουζούκι από πλανόδιο μουσικό Ρομ.

Η επιτομή της εφευρετικότητας.

Κάποιος που παίζει για βιοπορισμό μουσική στο δρόμο μέσα σε πολύ κόσμο και φασαρία χρειάζεται είναι
σίγουρος πως η μουσική του ακούγεται καλά δίχως εκείνος να καταβάλλει μεγάλο κόπο. Το βλέπουμε

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

aimodosia-sto-mantamado)

29/07/17 - 11:08
Εθελοντική Αιμοδοσία στο Μανταμάδο (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sto-mantamado)

Όπως σε όλα τα μεγάλα χωριά του Νησιού μας, έτσι και στον Μανταμάδο υπάρχει κοινωνική ανάγκη για
μια αυτοδύναμη και πολυπρόσωπη ομάδα Εθελοντών Αιμοδοτών, ώστε να προστατεύουμε ζωές
συγγενών, φίλων, συγχωριανών, συνανθρώπων.
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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