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Ενα απόσπασμα από την 9η Συμφωνία του Μπετόβεν, η οποία αποτελείται από τέσσερα μέρη. Το
τελευταίο μέρος περιλαμβάνει την Ωδή στη Χαρά του Γερμανού ποιητή Φρίντριχ Σίλερ. Το
γνωστότερο ίσως έργο της κλασικής μουσικής και επίσημο ύμνο της ΕΕ επέλεξε να ερμηνεύσει η
συμφωνική ορχήστρα του Ντίσελντορφ υπό τη διεύθυνση του Άνταμ Φίσερ. Μια διόλου τυχαία
επιλογή του ούγγρου μαέστρου, ο οποίος έχει θεσπίσει μαζί με τους φίλους της σπουδαίας
συναυλιακής αίθουσας Tonhalle το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο φέτος
απονεμήθηκε στο Δήμο Λέσβου και το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων Καρά Τεπέ. 

Σε μια κατάμεστη αίθουσα παρακολούθησαν τη συναυλία 1.650 άτομα και η συγκίνηση -χωρίς καμία
υπερβολή- ήταν διάχυτη παντού, όχι μόνο χάρη στη θαυμάσια ερμηνεία των 120 μουσικών και των
80 μελών της χορωδίας αλλά και στο σαφή και ουσιαστικό λόγο του Άνταμ Φίσερ αλλά και του
Σταύρου Μυρογιάννη, διευθυντή του Κέντρου Φιλοξενίας Προσφύγων Καρά Τεπέ. 

Αξιοπρέπεια και καθημερινός αγώνας 

«Το Άρθρο 1 του γερμανικού Συντάγματος αναφέρεται στο απαραβίαστο δικαίωμα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δεν
γνωρίζει εθνικότητες» τόνισε στην ομιλία του ο 68χρονος μαέστρος, με θητεία στους μεγαλύτερους συναυλιακούς χώρους της Ευρώπης και των ΗΠΑ:
από τη Σκάλα του Μιλάνου μέχρι τη Μητροπολιτική Όπερα και το Φεστιβάλ του Μπαϊρόιτ. Αργότερα, μιλώντας στην DW εξήγησε πως υπήρξε και ο
ίδιος πρόσφυγας φεύγοντας από την Ουγγαρία και πηγαίνοντας στη Βιέννη, ενώ τόνισε πως οι υποχρεώσεις μας απέναντι στους πρόσφυγες δεν
τελειώνουν με το να τους δώσουμε νερό και φαγητό: 
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«Πρέπει να συνεχίσουμε να βοηθάμε και θα πρέπει να προτρέψουμε τις πλούσιες χώρες της Ευρώπης να μην κλείσουν τα σύνορά τους και να μην
αφήσουμε μόνες την Ελλάδα και την Ιταλία». 

Στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων του Καρά Τεπέ, το «χωριό» όπως το αποκαλεί ο Σταύρος Μυρογιάννης, διαβιούν αυτή τη στιγμή 836 άνθρωποι. Η
κάθε οικογένεια διαθέτει τον δικό της ξεχωριστό χώρο, ο οποίος είναι θερμαινόμενος, και οι κάτοικοι απασχολούνται σε διάφορες δραστηριότητες της
κοινότητας. 

Δεν είμαστε μόνοι όσοι αγωνιζόμαστε στη Λέσβο 

«Αυτή η βράβευση από την Tonhalle στο Ντίσελντορφ σημαίνει πάρα πολλά για εμάς τους Λέσβιους, διότι για ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι
αναγνωρίζεται ο αγώνας και το έργο που κάνουμε για να περιθάλψουμε αυτούς τους ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Δεν νιώθουμε μόνοι. Ξέρουμε
ότι υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μας που μας στηρίζουν εμπράκτως κι έτσι μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία και μπορούμε
να βοηθήσουμε έχοντας περισσότερους ανθρώπους δίπλα μας». 

Όταν τελείωσε η συναυλία ο κόσμος χειροκροτούσε όρθιος για αρκετά λεπτά και ο γενικός διευθυντής του Tonhalle Μίχαελ Μπέκερ συμπύκνωσε το
νόημα αυτής της διοργάνωσης ως εξής: 

«Η μουσική δεν έχει μόνο μια χροιά διασκέδασης αλλά έχει και έναν κοινωνικό ρόλο. Ο ρόλος αυτός τα τελευταία χρόνια έχει υποχωρήσει αλλά με τον
Άνταμ Φίσερ έχουμε έναν διευθυντή ορχήστρας, ο οποίος δίνει ένα άλλο νόημα. Και αυτός είναι ο λόγος που καθιερώσαμε αυτό το Βραβείο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». 

(Πηγή: Deutsche Welle)
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(/articles/news-categories/koinonia/diakopi-

ydrodotisis-se-4-periohes)

17/07/17 - 17:18
Διακοπή υδροδότησης σε 4 περιοχές (/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes)

Η ∆ΕΥΑΛ σας ενηµερώνει ότι τη Δευτέρα 17/07/2017 από ώρα 22:00 μµ έως την Τρίτη 18/07/2017  ώρα
07:00 πµ θα γίνει διακοπή υδροδότησης στις περιοχές των Αλυφαντών, Αγίου Νεκταρίου, Λακέρδας και
στο Γαϊδαρανήφορο λόγω ελέγχου του δικτύου.
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(/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-

aimodosia-sta-loytra)

17/07/17 - 16:58
Εθελοντική Αιμοδοσία στα Λουτρά (/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra)

• ΔΩΣΤΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΑΡΟΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017, 5.00 – 10.00 ΜΜ. ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΤΡΩΝ
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(/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

16/07/17 - 21:31
Κι όμως συμβαίνει και αυτό: κλοπές στη σεισμόπληκτη Βρίσα (/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-

symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa)

Τα πρώτα κρούσματα κλοπών άρχισαν να εμφανίζονται στη Βρίσα και όλα δείχνουν ότι η αστυνόμευση
ατόνησε.

Στο ιστολόγιο  "Κάτω από τον Πλάτανο" (http://vatera.gr/platanos/?p=17877) διαβάζουμε: 

 

Δ
ΙΑ

Β
Α

ΣΤ
Ε 

ΕΠ
ΙΣ

Η
Σ

47

 

3

 

1

googleplus

0

 

52

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100018982389793
https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/diakopi-ydrodotisis-se-4-periohes
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ethelontiki-aimodosia-sta-loytra
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia/ki-omos-symvainei-kai-ayto-klopes-sti-seismoplikti-vrisa
http://vatera.gr/platanos/?p=17877


Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ

Ταυτότητα | Όροι Χρήσης

Copyright © 2010-2017 Lesvosnews.net Σχεδιασμός & Υλοποίηση 

(/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-agia-paraskeyi-lesvoy)(/articles/news-categories/politismos/dorean-diathesi-eisitirion-gia-tin-parastasi-vakhes-sto-arhaio)

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbBaKGv1tWfGwIda1bMqWuOgL97KppUr04N7QiwWX8YncFBABIPb8_B5grYKAgKAMoAGHj8aTA8gBAqgDAcgDyQSqBNIBT9Cn9-D6OzoWHbADHYOFhZngvm7t2_KBlLOfpEFGAfVMmrlib62KJlSMvrfBo5jVDd4SM1xbl0rrPZyOe3cWyLOG-OrIPtilNmvHP93NqX3d7QcQDKjDU3cGUDjtF29DW5_PMRE78FQ-HU47-dyYZQcCR3blQ0CodmFA7fvGZ53c0EOrV2DT5eOJj0PFxFiYSh1R_D7SLl7plf0Ly7Z0X6-mOio3P2SNHLWVM2fuMXZ-9eV9ZGXlznYoK5aEnDtfOzU_7cNuqPWspFIPRh7_dezmkAYBoAYCgAfh8LlsiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQkbeBVHuLI7Y9gTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3KZyPTx0Amu5e_8NanBJAyD40MGewFfQtZBMTroPMPmrTTGeNMdfSgto_kvzTdUawq_5dH7rMk9ZPQaVZr8PZgQh8trXvCRfg22aH2AvthRHUmnth8JSvG_6AVW8B4gyB8HJJlKe2TRtuq9wxHNAG6VQAAGs&sig=AOD64_1K-9x08S3KydUUqtv_dMudmrFOEg&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.mymalereplies.com/1075942.html%3Ft%3D1%26Network%3DContent%26kw%3D%26ad%3D205429366513%26SiteTarget%3Dwww.lesvosnews.net
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CYKVUGv1tWZn1I4THb-nLq-AC97KppUr04N7QiwWX8YncFBABIPb8_B5grYKAgKAMoAGHj8aTA8gBAqgDAcgDyQSqBNIBT9BDMRrtEeDgDEoRx-g2PW5Hf0GFTkgB01DDa8jLEUULOOTh19osL-y9a0Z9subzcv8g24Q6Mu7Yzwc-Ck09goAVXpd5fonbB66hKhGTez6ZlHvvJLLMW5r_6BFLX2smJBKC5jEJAhpzen8a2TTadcvqLJ2FNpwMZxEBFsQhYebzTOEa1CVSYfNAxWVMyOfKaYa4DQpEuJKIW3IJKjnZ7o5drpSzvMUGo3T657mf_CJ-elMC7fFnFqZXA-9swSlatGezQLSmVnQxvcpdMmXnEuFrkAYBoAYCgAfh8LlsiAcBkAcCqAemvhvYBwHSCAQIABACsQkbeBVHuLI7Y9gTAg&num=1&cid=CAMSeQClSFh3LicW2p5Kb3ovJGBw7YWSss0rp9i1dY1HYvxaozXfd_GeIMNJp2zBHNqQzrT5E1g5QIimuuQ_nIIQYG5EMTYnTrTw9T2wpHXc6nqiH5xt7ZN5FpeR-X1k4xwK6hyoppjLmsGPqyd37T9btC7qbOtrYkPI_D4&sig=AOD64_1YbQcZMgM6HBh6LAxHlMqw6-zWIQ&client=ca-pub-0717098002540077&adurl=http://www.mymalereplies.com/1075942.html%3Ft%3D1%26Network%3DContent%26kw%3D%26ad%3D205429366513%26SiteTarget%3Dwww.lesvosnews.net
http://www.lesvosnews.net/portal_identity
http://www.lesvosnews.net/terms_of_use
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia/proslipseis-stin-agia-paraskeyi-lesvoy
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/dorean-diathesi-eisitirion-gia-tin-parastasi-vakhes-sto-arhaio

