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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεσσαλονίκη, 18 Δεκεμβρίου 2020
Διαδικτυακή συναυλία Ανδριάνας Μπάμπαλη και Κώστα Λειβαδά
για την Αντηρίδα και το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του εξοπλισμού και της
φροντίδας ασθενών με Covid-19
Αφιερωμένη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, στους ασθενείς με Covid-19 που
νοσηλεύονται σ' αυτό αλλά και στον Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου “Η
Αντηρίδα” είναι η μεγάλη διαδικτυακή γιορτή, που θα περιλαμβάνει ψηφιακή
συναυλία της Ανδριάνας Μπάμπαλη και του Κώστα Λειβαδά, και διοργανώνεται
από τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια Θεσσαλονίκης.
Η ψηφιακή εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020,
στις 8 το βράδυ, εκτός από τη μουσική παράσταση με αγαπημένα τραγούδια
των δυο δημοφιλών καλλιτεχνών, θα φιλοξενήσει τις ευχές μαθητών του
σχολείου, ανθρώπων της τέχνης και του πολιτισμού, καθώς και πολλές
εκπλήξεις.
Τα έσοδα της δράσης θα κατατεθούν στον Τραπεζικό Λογαριασμό της
Αντηρίδας υπέρ του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR
720172 2630 00 52 6305 2135 663), για την προμήθεια εξοπλισμού για τις
υποδομές νοσηλείας ασθενών με Covid-19, αλλά και κάθε είδους υγειονομικού
και αναλώσιμου υλικού σχετικού με την παροχή φροντίδας στην συγκεκριμένη
κατηγορία ασθενών.
Η ψηφιακή εκδήλωση είναι ανοιχτή προς το κοινό και αναμένεται με προσμονή
ιδιαίτερα από όσους αγαπούν το καλλιτεχνικό δίδυμο Μπάμπαλη-Λειβαδά, το
οποίο, έχοντας πλέον στις αποσκευές του πολλούς δίσκους και μεγάλες
συνεργασίες, αναμένεται να παρουσιάσει μια μουσική παράσταση με πολλές
γνωστές επιτυχίες.
Η διοργάνωση εντάσσεται στις δράσεις του 25ου Διαδικτυακού
Χριστουγεννιάτικου Bazaar των Προτύπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης, με
σκοπό την ενίσχυση συλλόγων και κοινωνικών οργανώσεων και αποκτά

ιδιαίτερη σημασία, καθώς γίνεται σε μια δύσκολη συγκυρία εξαιτίας της
πανδημίας. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και
το ΔΣ της Αντηρίδας εκφράζουν εκ των προτέρων τις ευχαριστίες τους στη
Διεύθυνση των Πρότυπων Εκπαιδευτηρίων Θεσσαλονίκης. Παράλληλα,
απευθύνουν ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στη μεγάλη γιορτή, που θα
πραγματοποιηθεί μέσα από το site του Σχολείου www.protypa.gr, με την ευχή
να αναδυθεί το μήνυμα της ελπίδας και της αλληλεγγύης που αυτά τα
Χριστούγεννα όλοι μας έχουμε ανάγκη.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310-300002 ή στο email info@protypa.gr
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