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Ανθρωπιστική Βοήθεια – Λεζάντες Φωτογραφιών 

Οι πιο κάτω λεζάντες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το υπόβαθρο των φωτογραφιών 
που χρησιμοποιούνται στις πηγές του θέματος της ανθρωπιστικής βοήθειας.  

 ΘΕΜΑ 

Ανθρωπιστική Βοήθεια  

 

 

Φωτογραφία 1 

Maciej Moskwa/TESTIGO Ντοκιμαντέρ/ πόλη Idlib, Συρία, 2013  

Η ένοπλη σύγκρουση βρίσκεται σε εξέλιξη στη Συρία από το 2011. Ως αποτέλεσμα της στρατιωτικής δράσης, πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συχνά χωρίς τις βασικές ανάγκες. Η φωτογραφία δείχνει μια οικογένεια που, επειδή δεν μπορούσε να βρει κανένα 
άλλο κατάλληλο καταφύγιο, κατέληξε σε μια σπηλιά. 
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Φωτογραφία 2 

Maciej Moskwa/TESTIGO Ντοκιμαντέρ/Kafranbel, πόλη Idlib, Συρία, Ιανουάριος 2013 

Ένας από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης Kafranbel. Τον Αύγουστο του 2012 άγριες μάχες έλαβαν χώρα μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων και 
των ανταρτών. Αφότου ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός ανέλαβε τον έλεγχο της πόλης, η Kafranbel αποτελούσε συχνά στόχο για στρατιωτικές 
επιθέσεις και επιθέσεις αέρος από το στρατό της κυβέρνησης του Μπάσαρ αλ-Άσαντ. Παρόλο που στην πόλη καταβάλλονταν προσπάθειες για 
εύρυθμη λειτουργία με ένα παντοπωλείο που λειτουργούσε, υπήρχε πάντα η απειλή μιας νέας επίθεσης. Τα υπόγεια του τοπικού νοσοκομείου 
γέμιζαν με τραυματίες από το μιναρέ που παρουσιάζεται στην εικόνα και τις εκκλήσεις όπου γίνονταν αιματοχυσίες. Ο πόλεμος στη Συρία, που 
ξεκίνησε το 2011 από μια αντικυβερνητική εξέγερση, μετατράπηκε σε ένα βάναυσο πόλεμο στη διάρκεια του οποίου σκοτώθηκαν περισσότεροι από 
220,000 άνθρωποι, δημιουργώντας 4,1 εκατομμύρια πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες της Τουρκίας, της Ιορδανίας, του Λιβάνου, και αφήνοντας 7 
εκατομμύρια ανθρώπους εκτοπισμένους στο εσωτερικό (πηγή: UN OCHA, 2015). 
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Φωτογραφία 3 

@PAH/ Συρία/ πόλεις Hama και Idlib, Συρία 2013 

Το ψήσιμο του ψωμιού στη βορειοδυτική Συρία: Κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης, η καταστροφή καλύπτει συχνά τη γη που 
καλλιεργείται από τους τοπικούς αγρότες, καθώς και τα εργοστάσια τροφίμων και τις μικρές επιχειρήσεις παραγωγής τροφίμων. Αυτή η φωτογραφία 
δείχνει ένα μικρό κορίτσι να κρατάει στα χέρια αραβικό ψωμί που ψήνεται στα ανακαινισμένα αρτοποιεία της Συρίας τα οποία αγοράστηκαν από 
τους οργανισμούς που παρέχουν ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή. Αυτό το ψωμί δεν είναι μόνο τροφή για όσους έχουν ανάγκη, αλλά και τοπική 
απασχόληση, συμβάλλοντας στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. 
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Φωτογραφία 4  

@Maciej Moskwa / Ντοκιμαντέρ TESTIGO/ Συρία, Μάρτιος 2013 

Αυτή η φωτογραφία δείχνει ανθρώπους που λαμβάνουν ανθρωπιστική βοήθεια με τη μορφή των βασικών προμηθειών, όπως κουβέρτες και ρούχα.  
Η βοήθεια δόθηκε από την Πολωνική Ανθρωπιστική Δράση (PAH). 
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Φωτογραφία 5 

Natalia Miedziak, Poland, August 2015 

Στις 19 Αυγούστου το 2015, η Πολωνική Ανθρωπιστική Δράση (PAH) διοργάνωσε ένα γεγονός για να γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπισμού. 
Για μια μόνο μέρα η PAH ανάρτησε 4 μεγάλες εικόνες έξω σε μια παλιά πόλη που απεικόνιζε ανθρώπους που επηρεάστηκαν από εμπόλεμες 
συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο. Οι εθελοντές της PAH που συμμετείχαν στο ολοήμερο γεγονός κάλεσαν περαστικούς να χρωματίσουν σε εικόνες για 
να δείξουν την πραγματικότητα των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από ανθρωπιστικές καταστροφές και να τις προσθέσουν στο κολάζ. Αυτό έγινε 
σύμβολο των εκατομμυρίων ανθρώπων σε εμπόλεμες περιοχές. Οι εθελοντές μίλησαν με τους περαστικούς και εξήγησαν το σκοπό της δράσης τους.   
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Φωτογραφία 6 

PAH/2015  

Παράδειγμα εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιείται σε εργαστήριο σε σχολείο. Η φωτογραφία δείχνει δύο χάρτες που 
τοποθετήθηκαν ο ένας πάνω από τον άλλο και εκπροσωπούσαν παζλ τα οποία οι νέοι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν και να τα 
αναδιοργανώσουν για να μάθουν περισσότερα για τις καταστροφές που επηρεάζουν τους ανθρώπους στην Αφρική.   

 



 

 

www.sfyouth.eu 

 

             

Φωτογραφία 7 

Uniwersytet Śląski/2014 

Έρανος σε πανεπιστήμιο στην Πολωνία για τη συλλογή χρημάτων για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στο Νότιο Σουδάν.  

 

 

 



 

 

www.sfyouth.eu 

 

 

Φωτογραφία 8 

Agencja Gazeta/Δεκέμβριος 2015 

Μαραθώνιος στη συγγραφή γράμματος, που οργανώθηκε από τη Διεθνή Αμνηστεία. 
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Φωτογραφία 9 

 Maciej Moskwa/TESTIGO Ντοκιμαντέρ/Συρία, 2013  

Η Πολωνική Ανθρωπιστική Δράση (PAH) παρέχει σήμερα ανθρωπιστική βοήθεια που επικεντρώνεται στην παροχή καθαρού νερού και 
εγκαταστάσεων υγιεινής. Η PAH έχει αναλάβει την παροχή υδροδότησης που περιλαμβάνει την ανακατασκευή αντλίων νερού και ύδρευσης, τη 
διανομή τροφίμων που επικεντρώνεται στο να παρέχει αλεύρι και τρόφιμα στα καλάθια, καθώς και τη συνεργασία με τους τοπικούς φούρνους, την 
υγειονομική περίθαλψη μέσω κινητών νοσοκομείων και τη διανομή βασικών ειδών, όπως κουβέρτες, μπολ και ρούχα. Η PAH βρέθηκε πρόσφατα στη 
βόρεια Συρία (όπου λήφθηκε η φωτογραφία) και παρείχε στήριξη στις τοπικές κοινότητες και τους ντόπιους εκτοπισμένους ανθρώπους. 
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