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ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ  Κ 10  ΠΡΟΣΩΠΑ  ΘΕΜΑΤΑ  DOLCE  ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΒΙΒΛΙΑ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ  ΚΟΥΖΙΝΑ  SEX  VIDEO

Οι ΔΡΑΣΕΙΣ είναι μία ενότητα που αναδεικνύει κάθε θετική πρωτοβουλία. Είτε προέρχεται από μία γνωστή μη
κυβερνητική οργάνωση που διαχειρίζεται σημαντικούς οικονομικούς πόρους, είτε από την απόφαση για
δράση μιας ολιγάριθμης ομάδας πολιτών σε μια γειτονιά κάπου στην Ελλάδα. Η σελίδα των ΔΡΑΣΕΩΝ είναι
η δική σας σελίδα. Η θεματολογία εξελίσσεται ανάλογα με τα όσα εσείς και άλλοι, οργανώσεις και κινήσεις
πολιτών, εθελοντές και επαγγελματίες, μας στέλνετε. Επικοινωνείστε λοιπόν μαζί μας στο
draseis@protagon.gr και πείτε μας τι κάνετε για να γίνει η ζωή μας καλύτερη και εμείς θα βρούμε τρόπο να
το δημοσιεύσουμε.

 

Tυφλοί με ψυχή
01/07/2011
του Βαγγέλη Γεωργίου

Η Σχολή στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 1947,
χρονιά που οι Έλληνες «βγάζαμε» τα μάτ ια μας, με
σκοπό την εκπαίδευση, την επαγγελματ ική
κατάρτ ιση, την στέγαση και τη γενικότερη μέριμνα
των ατόμων με προβλήματα οπτ ικής υγείας. Για
τους περισσότερους εκεί μέσα, τα παιδιά αυτά δεν
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είναι τυφλά αλλά «στραβάδια» και όταν πεθάνει κάποιος τρόφιμος πολύ απλό: «ένας τυφλός
λιγότερος»...
Περισσότερα..

Η ιστορία του Μανώλη
της  Τζ ίνας  Δαβιλά

 

Η ατζ έντα της  εβδομάδας
το υ Βαγγέλη Γεω ρ γίο υ

 

Όταν δεν υπάρχουν λεφτά γ ια
Πολιτισμό
το υ Μό δεστο υ Σιώ το υ

Πρώ τη σελίδα  Προηγούμενη  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Επόμενη  Τελευταία σελίδα

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 131.

Ξεχωριστοί άνθρωποι
το υ Γιώ ρ γο υ Μαυρ ω τά

Πηγαίνετε σε κάποιο  στάδ ιο  να δείτε την προσπάθειά τους. Δεν το  λέω
τόσο για να συμπαρασταθείτε στα παιδ ιά αυτά, όσο κυρίω ς για να
«γεμίσετε» τον εαυτό σας. Μην σφίξ ετε την καρδ ιά σας, αφεθείτε στο
μεγαλείο  της προσπάθειάς τους και απολαύστε την...
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Μάχη κατά των ναρκωτικών
το υ Ηλία Μαμαλάκη

Σήμερα Κυριακή 26 Ιουνίου είναι η παγκόσμια ημέρα ενάντια στα
ναρκω τικά. Γιορτάζ εται εδώ  και χρόνια.  Ποτέ δεν το  είχα πάρει χαμπάρι. 
Μέχρι που κάποιο  χεράκι με πήρε και βήμα-βήμα με έβαλε σε έναν
άγνω στο κόσμο μέσα και έξ ω  από την φυλακή σε οργανω μένες κο ινότητες
που τα μέλη τους παλεύουν να αποτοξ ινω θούν από την χρήση...
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Special Olympics, ερωτήσεις-απαντήσεις
το υ Μό δεστο υ Σιώ το υ

Μιλήσαμε με την Βίλμα Παπασάββα, υπεύθυνη Γραφείου Τύπου τω ν
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Γ. Βαρ ο υφ άκης : «καταψηφ ίζ ω »
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Αγώ νω ν, προκειμένου να μας λύσει μερικές βασικές απορίες που έχουμε
όλο ι σχετικά με τους Special Olympics Αθήνα 2011.

Καλλιτεχνικό αντάρτικο
της  Μαρ ίλης  Ζάρ κο υ

Η ομάδα χοροθεάτρου Paracoon, δημιουργήθηκε μέσα από το  παιχνίδ ι
"Πο ιος είναι ο  Αρχηγός" και πραγματοποιεί τις  δράσεις  της κάθε Κυριακή.
Συμμετέχοντας στο Athens Fringe Festival, θα κινούνται με το  Athens Fringe
Bus, κάνοντας καλλιτεχνικό  αντάρτικο ...
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Φεστιβάλ τέχνης  από το παιδικό χωριό SOS
το υ Βαγγέλη Γεω ρ γίο υ

Το  περασμένο Σαββατοκύριακο  το  Παιδ ικό  Χω ριό  SOS Βάρης
δ ιοργάνω σε το  5ο Διήμερο Παιδ ικό  Φεστιβάλ Τέχνης «Όργανα, Τύμπανα,
Λύπες και Χαρές, Χρώ ματα, Ιστορίες, Μουσικές... είναι η ζω ή μας όλη!»...
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Η ατζέντα της  εβδομάδας
το υ Βαγγέλη Γεω ρ γίο υ

Οι δράσεις  της εβδομάδας.
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Έκθεση ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ
της  Μαρ ίας  Μαρ άκη

Το πρόγραμμα απεξ άρτησης ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ, στο πλαίσιο  του
εορτασμού τω ν 20 χρόνω ν λειτουργίας του,  δ ιοργάνω σε την ομαδική
εικαστική έκθεση «ΣΠΙΤΙ», στην «Τεχνόπολη» του Δήμου Αθηναίω ν...
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Solar Wave: το οικολογικό καταμαράν στο Μεσολόγγι
το υ Μό δεστο υ Σιώ το υ

 Στα πλαίσια της δράσης της οργάνω σης, η HELMEPA ανέλαβε την
πρω τοβουλία να «υποδεχθεί» το  ο ικολογικό καταμαράν So lar Wave, που
κάνει τον περίπλου της Γης χρησιμοποιώ ντας αποκλειστικά ηλιακή
ενέργεια.
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Twister Day
Το συμβουλευτικό  κέντρο “Συν – εργάζομαι” ετο ιμάζ εται να υποδεχτεί το
καλοκαίρι με ένα μεγάλο παιχνίδ ι Twister, για φιλανθρω πικό σκοπό, που
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Γ. Βαρ ο υφ άκης : «καταψηφ ίζ ω »

Κλέφ τες  συνθημάτω ν!

Γιατί να σω θο ύμε;

Η βλακεία τω ν απο δείξ εω ν

Ήρ θε η ώ ρ α σας !

Η απάτη ω ς  πο λιτική

Τρ εις  άνθρ ω πο ι

Φ. Καρ ζ ής : «το  ψηφ ίζ ω »

Ο Τάκης  Μίχας  διαβάζ ει

Η βία δεν είναι δικαίω μα
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θα μας γεμίσει χαμόγελα, χρώ μα και θετική δ ιάθεση.

Η ατζέντα της  εβδομάδας
το υ Βαγγέλη Γεω ρ γίο υ

Οι δράσεις  της εβδομάδας.

13/0 6 /20 11
0 3:28

© 2011
Αρχική σελίδα | Ποιοι Είμαστ ε | Όροι χρήσης | Προστ ασία π ροσωπ ικών δεδομένων| Ετ ικέτ ες Ακολουθήστε μας:

 PDFmyURL.com

http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.draseis&id=7353
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.authors&id=81
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.home
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.authors
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.terms
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.policy
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.tags
http://www.facebook.com/group.php?gid=144177888605
http://www.protagon.gr/?i=protagon.el.rss
http://twitter.com/protagongr
http://www.tool.gr/
http://www.eworx.gr/
http://www.toolip.gr/
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01
http://pdfmyurl.com?otsrc=watermark&otclc=0.01

