
17/7/2017 Ο Νταλάρας θα τραγουδήσει με το Ντάνι από τη Συρία! - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/politismos/82060-o-ntalaras-tha-tragoydisei-me-ntani-apo-ti-syria 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 12:50

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ( / P O L I T I S M O S )  
 Ο Νταλάρας θα τραγουδήσει με το Ντάνι από τη Συρία!

Σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο με «Τα φώτα απέναντι», το τραγούδι του Μ. Ψαραδέλλη για τους
πρόσφυγες

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
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Η ιστορία του Ντάνι που ήρθε στη Λέσβο με μία βάρκα από τις εκατοντάδες χιλιάδες, ξαναζωντανεύει σήμερα μαζί με το
δράμα της προσφυγιάς, στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, με το Γιώργο Νταλάρα!

Η ιστορία του Ντάνι που ήρθε στη Λέσβο με μία βάρκα από τις εκατοντάδες χιλιάδες, ξαναζωντανεύει σήμερα μαζί με το
δράμα της προσφυγιάς, στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης, με το Γιώργο Νταλάρα!

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού που τιμάται στις 21 Μαρτίου, το συγκρότημα «Τα φώτα απέναντι»
θα παρουσιάσει κύκλο τραγουδιών με θέμα τους πρόσφυγες.  
Θα συμμετέχει με μουσική και τραγούδι ο Κώστας Παρίσσης από τα «Υπόγεια Ρεύματα», ο οποίος θα επιμεληθεί και τον
αντίστοιχο δίσκο του συγκροτήματος «Τα φώτα απέναντι», καθώς και ο μουσικός Ντάνι από την Συρία.

Ο Γιώργος Νταλάρας θα είναι παρόν και σε αυτή την συναυλία, τιμώντας τους πρόσφυγες αλλά και τον αλληλέγγυο λαό,
ερμηνεύοντας τέσσερα τραγούδια, ένα εκ των οποίων με τίτλο «Ένα παράξενο φύλλο», είναι του συγκροτήματος «Τα φώτα
απέναντι» σε στίχους και μουσική του Μάκη Ψαραδέλλη. 

«Ένα παράξενο φύλλο» 
Ο Γ. Νταλάρας θα τραγουδήσει το «Ένα παράξενο φύλλο» του Μ. Ψαραδέλλη, τόσο σήμερα, όσο και στο νέο δίσκο του
συγκροτήματος, που ακόμα… δεν έχει όνομα. Μιλώντας για το τραγούδι, ο κ. Ψαραδέλλης, τόνισε στο «Ε»: «Το τραγούδι
γράφτηκε το 2016 και είναι αφιερωμένο σε όλους τους ανθρώπους που αφήνουν την πατρίδα τους, ελπίζοντας για μια
καλύτερη ζωή.

Και αυτό αφορά και τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας. Είναι μια διαδρομή από το χτες στο σήμερα». Ενορχηστρωτής
του δίσκου είναι ο Κώστας Παρίσσης. 

Η «ανακάλυψη του Ντάνι»… 
Η εκδήλωση οργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου Λέσβου με πρωτοβουλία του αντιδημάρχου Πολιτισμού, Κώστα
Αστυρακάκη, οποίος, θυμίζουμε, ήταν και εκείνος που έχοντας ακούσει το Σύρο πρόσφυγα Ντάνι να παίζει, ενθουσιάστηκε
και έχοντας ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη μεγάλη συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο Δημοτικό Θέατρο, που
έγινε τον περασμένο Φεβρουάριο, σκέφτηκε να τον φέρει σε επαφή με τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Εξάλλου ο Γιώργος Νταλάρας είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς καλλιτέχνες της χώρας με δεκάδες διεθνείς
συνεργασίες σε διαφορετικά ρεπερτόρια αλλά και πολλές ξεχωριστές συνεργασίες, με νεαρούς καλλιτέχνες που ξεκινούν
δίπλα του, τη δική τους σταδιοδρομία. Ο Νταλάρας λοιπόν, όχι μόνο δέχτηκε να ακούσει κομμάτια που έπαιζε ο Ντάνι,

αλλά ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που πήρε πίσω στο τηλέφωνο τον κ. Αστυρακάκη, ζητώντας του να κανονίσει να
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αλλά ενθουσιάστηκε τόσο πολύ, που πήρε πίσω στο τηλέφωνο τον κ. Αστυρακάκη, ζητώντας του να κανονίσει να
συναντηθούν με το Ντάνι στη συναυλία!

Και κάπως έτσι ο αντιδήμαρχος της Λέσβου, έδωσε το Φεβρουάριο μία -και σήμερα άλλη μια- ευκαιρία στον Σύρο
πρόσφυγα, να καταφέρει κάτι που άλλοι προσπαθούν για χρόνια: να φτάσει στο σημείο να παίξει δίπλα στο Γιώργο
Νταλάρα! 

…και η ιστορία του 
Η ιστορία του Ντάνι έχει γίνει πλέον γνωστή στο πανελλήνιο. Έφυγε από την εμπόλεμη Συρία που καταδυναστεύεται,
μεταξύ άλλων, και από το θρησκευτικό μίσος, και έχει μετατραπεί σε μια πολύ συντηρητική κοινωνία, και ήρθε στη Λέσβο.

Ο ίδιος «γρατζουνώντας» στην κιθάρα του, κομμάτια της heavy metal, δεν θα μπορούσε να είχε για πολύ, μέλλον στην
πατρίδα του. Πολύ περισσότερο δε από τη στιγμή που και η εμφάνισή του, με τα μακριά μαλλιά που χαρακτηρίζουν τους
καλλιτέχνες αυτού του είδους μουσικής, δεν θα μπορούσε να κολλήσει με τίποτα σε μία χώρα της Ανατολής αυτήν την
εποχή.
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