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Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ( / P O L I T I S M O S )  
 Ο Σύρος πρόσφυγας που μάγεψε τον Νταλάρα!

Η ιστορία του Ντάνι που ήρθε με μία από τις εκατοντάδες βάρκες της ελπίδας στη Λέσβο και την
Κυριακή έπαιξε με την κιθάρα του Γιώργου Νταλάρα

 (/article/author/16101-marinos) marinos (/article/author/16101-marinos)
 - 15|02|2016 21:55

Ο Ντάνι έφυγε από μία Συρία που βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Σε μία χώρα που
καταδυναστεύεται μεταξύ άλλων και από το θρησκευτικό μίσος που έχει μετατρέψει και την κοινωνία σε
υπερσυντηρητική, 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 αυτής της μουσικής σκηνής, δεν θα μπορούσε να κολλήσει με τίποτα σε μία χώρα της
Ανατολής αυτήν την εποχή…

Ο Γιώργος Νταλάρας μάγεψε το κοινό των εθελοντών που παρακολούθησαν με ειδικές προσκλήσεις την συναυλία
αλληλεγγύης που έδωσε την Κυριακή το βράδυ στο δημοτικό θέατρο Μυτιλήνης ο κορυφαίος Έλληνας καλλιτέχνης.
Ωστόσο το κοινό του Γιώργου Νταλάρα δεν ήταν το μοναδικό που μαγεύτηκε χθες. Αλλά και ο ίδιος ο καλλιτέχνης,
ακούγοντας τον Ντάνι να παίζει με την κιθάρα του μελωδίες του Αλ Ντι Μέολα στη διάρκεια της συναυλίας του. Ο Ντάνι,
Σύρος πρόσφυγας που ήρθε με μία από τις χιλιάδες βάρκες στη Λέσβο από τα απέναντι παράλια και το τελευταίο διάστημα
βοηθά εθελοντικά στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ ομοεθνείς του πρόσφυγες που καταφθάνουν στο νησί, από χθες μπορεί
να σκέφτεται ότι ζει στην πρώτη μόλις στάση στην Ελλάδα ένα απροσδόκητο «ευρωπαϊκό όνειρο».

Ο «μεταλάς» Σύρος με τα μακριά μαλλιά…

Ο Ντάνι έφυγε από μία Συρία που βρίσκεται σε πόλεμο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτός ο λόγος. Σε μία χώρα που
καταδυναστεύεται μεταξύ άλλων και από το θρησκευτικό μίσος που έχει μετατρέψει και την κοινωνία σε
υπερσυντηρητική, 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 αυτής της μουσικής σκηνής, δεν θα μπορούσε να κολλήσει με τίποτα σε μία χώρα της
Ανατολής αυτήν την εποχή…

Η συνάντηση «κλειδί» του Κώστα Αστυρακάκη

Η γνωστή ιστορία του Ντάνι όμως ξεκινά στη Μυτιλήνη πριν από λίγες ημέρες, όταν έφθασε με μία από τις εκατοντάδες
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Η γνωστή ιστορία του Ντάνι όμως ξεκινά στη Μυτιλήνη πριν από λίγες ημέρες, όταν έφθασε με μία από τις εκατοντάδες
βάρκες της ελπίδας στα παράλια της Λέσβου ως πρόσφυγας. Ο Ντάνι δεν χρειάστηκε πολύ για να μεταδώσει την
καλλιτεχνική του ανησυχία, μέσα από τον πόνο της προσφυγιάς και να γίνει σύντομα αντιληπτός μεταξύ των εθελοντών.
Ένα δείγμα της δουλειάς του είχε ήδη κυκλοφορήσει για να φτάσει ως τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Κώστα Αστυρακάκη. Ο
οποίος ακούγοντας τον Ντάνι να παίζει ενθουσιάστηκε και έχοντας ήδη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την μεγάλη
συναυλία του Γιώργου Νταλάρα στο δημοτικό θέατρο, 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 την 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
συναντηθούν με τον Ντάνι στη συναυλία! Και κάπως έτσι ο αντιδήμαρχος της Λέσβου, έδινε μία ανεπανάληπτη ευκαιρία
στον Σύρο πρόσφυγα, να καταφέρει κάτι που άλλοι προσπαθούν για χρόνια: να φτάσει στο σημείο να παίξει δίπλα στον
Γιώργο Νταλάρα!  

«Είναι εντυπωσιακός…»

Η «ζωντανή» επαφή όμως με τον Ντάνι, ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή για τον Έλληνα καλλιτέχνη στην διάρκεια της
πρόβας πριν την μεγάλη συναυλία, όταν εκείνος σκάρωσε με την κιθάρα του Νταλάρα δύο κομμάτια του Άντι Μέολα (σ.σ.
που στο παρελθόν συνεργάστηκε με τον Γιώργο Νταλάρα) και άφησε άφωνους τόσο τον ίδιο, όσο και τους μουσικούς
του… Χωρίς δισταγμό λοιπόν του ζητήθηκε να παίξει μαζί τους, με δύο κομμάτια του Άντι Μέολα και η στιγμή αυτή στη
διάρκεια της συναυλίας, ήταν ίσως μία από τις κορυφαίες της βραδιάς, με τον Ντάνι να γνωρίζει την αποθέωση του κοινού
και του Γιώργου Νταλάρα φυσικά. Ο οποίος χωρίς περιστροφές δήλωσε για τον Σύρο ότι «είναι εντυπωσιακός»… Το τι
σημαίνει για τον Ντάνι η βραδιά της Κυριακής, θα το δείξει σίγουρα το άμεσο μέλλον, καθώς δεν αποκλείεται ακόμα και
μία συνεργασία με τον κορυφαίο Έλληνα καλλιτέχνη. Ωστόσο ο Ντάνι στο δημοτικό θέατρο με τη μελωδία του, είπε όλα
όσα δεν μπορούν να ειπωθούν με λόγια για τον πόνο της προσφυγιάς…
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