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Για δύο ολόκληρες ώρες τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας στο Δημοτικό Θέατρο το βράδυ της Κυριακής, για τους
εθελοντές και τους πρόσφυγες της Λέσβου, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό για την σπουδαία αυτή συναυλία
αλληλεγγύης.  

Για δύο ολόκληρες ώρες τραγούδησε ο Γιώργος Νταλάρας στο Δημοτικό Θέατρο το βράδυ της Κυριακής, για τους
εθελοντές και τους πρόσφυγες της Λέσβου, γνωρίζοντας την αποθέωση από το κοινό για την σπουδαία αυτή συναυλία
αλληλεγγύης.

Ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης, αφιλοκερδώς μαζί με όλους τους συνεργάτες του, ερμήνευσε μεγάλα τραγούδια του
Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του Οδυσσέα Ελύτη, αλλά και μεγάλες επιτυχίες δικές του, που μιλούν για το δράμα της
προσφυγιάς.

Ένα δράμα που ο ίδιος ο Γιώργος Νταλάρας στις συχνές διακοπές του προγράμματος, επεσήμανε ότι το γνωρίζει καλά,
αποκαλύπτοντας ότι η μητέρα του ήρθε μωρό ακόμα από τη Σμύρνη ως πρόσφυγας και φιλοξενήθηκε για δύο μήνες από
μία οικογένεια στην Αγιάσο.

Ο Γιώργος Νταλάρας παράλληλα, δήλωσε ότι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση που βιώνουμε, δεν είναι πρόβλημα μόνο
ελληνικό, εκφράζοντας τα συναισθήματα υπερηφάνειας που τον διακατέχουν από την πρώτη στιγμή που του ζητήθηκε
από το δήμαρχο Λέσβου, Σπύρο Γαληνό, και τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού, Κώστα Αστυρακάκη, να τραγουδήσει στην
«πρωτεύουσα της αλληλεγγύης», τη Μυτιλήνη!  

Συγκίνηση και θαυμασμός  
Για δύο ώρες ο Γιώργος Νταλάρας μέσω των στίχων του Οδυσσέα Ελύτη, του Μάνου Ελευθερίου, του Απόστολου Καλδάρα
και πολλών άλλων που καταπιάστηκαν μοναδικά με το πολιτικό τραγούδι, αλλά και την σπουδαία Ελλάδα, που προσπαθεί
να σηκώσει στις μέρες μας ξανά το ανάστημά της, συγκίνησε τους εθελοντές και έστειλε το καλύτερο μήνυμα που θα
μπορούσε να στείλει ο Δήμος Λέσβου για την αλληλεγγύη και τον άνθρωπο:

Μέσω του πιο χαρακτηριστικού πρεσβευτή από το καλλιτεχνικό στερέωμα, και μεταξύ άλλων, πρεσβευτή καλής θέλησης
της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες του ΟΗΕ.  
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