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Το Αρχοντικό Γεωργιάδει «ανοίγει» για να χτιστεί ένα σχολείο στο Κομπάνι: 
«ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ». 

Η μαχόμενη εκπαίδευση ήταν πάντα στο πλάι όσων “άναβαν φωτιές” για να διώξουν το σκοτάδι του φασισμού, της βίας και των πολέμων. Η
εκπαιδευτική κοινότητα έχει δείξει αλληλεγγύη στους αγώνες των λαών για γη και ελευθερία και το κάνει για μια φορά ακόμα. 

Συμβάλλοντας με διεθνιστική αλληλεγγύη στο ξαναχτίσιμο της πόλης Κομπάνι, μαζί με άλλα εργατικά σωματεία και συλλογικότητες, ξεκινήσαμε μια
μεγάλη καμπάνια  για να δουν τα παιδιά από το Κομπάνι να χτίζεται στον τόπο τους ένα σχολείο, το σχολείο της ελευθερίας των λαών! 

Στις 6 Ιουνή στο Αρχοντικό Γεωργιάδη στις 20:00 διοργανώνουμε μια συναυλία για την καμπάνια αυτή. Συμμετέχουν οι Urban Τούρμπαν /
Κωνσταντίνος Κόκκινος / Mamas and Papa / Salia Balia Band / Γιώτα Μιχαλέλη – Αντώνης Μυλωνάς – Μάνος Σαβιολάκης.   
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Πριν από την έναρξη της συναυλίας θα υπάρξει χαιρετισμός μέσω Skype και σύνδεση με Κομπάνι. 
 

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 
Σάβ, 06/06/2015 - 20:00
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18/07/17 - 04:40
Επιστολή για τη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη στη Μυτιλήνη: Να επιστραφούν τα χρήματα
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Αναρρωτιέμαι αν θα ευαισθητοποιηθούν Δήμος Λέσβου και Καλλιτεχνική Ομάδα της Ελεωνόρας
Ζουγανέλη για να επιστρέψουν στους θεατές τα χρήματα - ή έστω το 80% των χρημάτων - για τη
συναυλία της Δευτέρας 17.07.2017, που κατ' ουσίαν ΔΕΝ έγινε ή για την ακρίβεια έγινε μόνο κατά το
20%. ...
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Με πυρετώδεις ρυθμούς ετοιμάζεται ο Σύλλογος Καβαλαρέων «Ο Προφήτης Ηλίας» Αγιάσου, για τις
τριήμερες εκδηλώσεις που διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία. Το φετινό
αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
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17/07/17 - 17:57
Ήχοι της παράδοσης στη Γέρα με τα «Σαντούρια της Αγιάσου» (/articles/news-categories/politismos/ihoi-tis-
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Στο γραφικό λιμανάκι της Ευρειακής, ο «Παγγεραγωτικός» θα φιλοξενήσει, το βράδυ της Κυριακής 23
Ιουλίου 2017, στις 20:30’, «Τα σαντούρια της Αγιάσου», ένα σχήμα με ιστορία πολλών ετών,
εντυπωσιακή εξέλιξη και αναγνώριση...
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Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ
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