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 Για τους πρόσφυγες τραγουδά ο Νταλάρας

«Όχι για τους ερωτευμένους» λέει ο Δήμος Λέσβου

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 02|02|2016 16:40

Η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, δίδεται στα πλαίσια
του διήμερου συνεδρίου για τη μετανάστευση, με φορείς και εθελοντές από την Ευρώπη που συμμετέχουν σε αυτό,
επισημαίνει με διευκρινιστική ανακοίνωσή του ο Δήμος Λέσβου.

Η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, δίδεται στα πλαίσια
του διήμερου συνεδρίου για τη μετανάστευση, με φορείς και εθελοντές από την Ευρώπη που συμμετέχουν σε αυτό,
επισημαίνει με διευκρινιστική ανακοίνωσή του ο Δήμος Λέσβου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι όχι μόνον ο Γιώργος Νταλάρας, αλλά και οι μουσικοί και οι τεχνικοί συμμετέχουν σ’ αυτή την
εκδήλωση χωρίς καμία αμοιβή, τιμώντας τους εθελοντές κατοίκους του νησιού για τη φροντίδα, την περίθαλψη και την
αλληλεγγύη προς τους κατατρεγμένους πρόσφυγες που έφθασαν στο νησί.

Τη διοργάνωση της εκδήλωσης έχει αναλάβει ο Δήμος Λέσβου, δια του αντιδημάρχου Κώστα Αστυρακάκη. Συμμετέχει ο
ευρωπαϊκός φορέας επιστημόνων «Κοινωνία του πολιτισμού για την ειρήνη» και ο Henning Zierock, που προωθούν την
υποψηφιότητα για το Νόμπελ Ειρήνης στους κατοίκους των νησιών.

Επειδή προφανώς η συναυλία συμπίπτει με το εορταστικό διήμερο και τις εκδηλώσεις για τον Άγιο Βαλεντίνο, του οποίου
τα λείψανα είναι στο νησί, στο δελτίο Τύπου της οργανωτικής επιτροπής διήμερου φεστιβάλ «Ο Άγιος Βαλεντίνος… της
Μυτιλήνης 2016», εκ παραδρομής συνδέθηκε η συναυλία με αυτές τις γιορτές, λόγω ταύτισης της ημερομηνίας.

«Η συναυλία του Γιώργου Νταλάρα, πραγματοποιείται αποκλειστικά στα πλαίσια του διήμερου συνεδρίου για τη
μετανάστευση» αναφέρει η ανακοίνωση,π ρος αποφυγή συγχύσεων και παρεξηγήσεων που μπορούσαν να προκύψουν.
Άλλωστε ο Γ. Νταλάρας δεν είναι ο κατ’ εξοχήν ερωτικός τραγουδιστής για να επιλεγεί σε μια γιορτή για τους
ερωτευμένους και τον Άγιο Βαλεντίνο!
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«Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο Πολιχνίτου» -
EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

jim — Πολλά σχολεία έχουν υποστεί ζημιές, χωρίς να υπάρχει άμεση
κινητοποίηση των αρμοδίων (Δήμος, πρώην ΟΣΚ), πράγμα …

Αναβολή μέχρι νεοτέρας - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Ο Δήμος Λέσβου ανακοίνωσε ότι την Πέμπτη τα σχολεία της Λέσβου
θα παραμείνουν κλειστά. Κάποιοι διευθυντές …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

Άμμος από μέσα προς τα έξω για την παραλία της Ερεσού -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Η διάβρωση οφείλεται στην ανθρώπινη παρέμβαση και το βιασμό της
φύσης από τον άνθρωπο.
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