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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Δελτίο Τύπου

Ακραίες συμπεριφορές στη συναυλία αλληλεγγύης

του Γιώργου Νταλάρα

Στα πλαίσια ενός δημόσιου καλέσματος για τη στήριξη του προγράμματος αλληλεγγύης

«Φροντίζω», καθώς και της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη συμβολή τους στην Κοινωνική

Τράπεζα Τροφίμων,  που εγκαινίασε ο Δήμος Ιλίου με σκοπό τη στήριξη συμπολιτών μας που

έχουν ανάγκη, πραγματοποιήθηκε συναυλία αλληλεγγύης με πρωτοβουλία του Γ. Νταλάρα, υπό

την αιγίδα του Δήμου Ιλίου, τη Δευτέρα 05.03.2012, στο κλειστό γυμναστήριο «Γ. Κακούρης», με

ελεύθερη είσοδο.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει τον Γιώργο Νταλάρα στο Ίλιον, στα πλαίσια μιας

σειράς συναυλιών αλληλεγγύης που πραγματοποιεί ο διεθνούς κύρους καλλιτέχνης

αφιλοκερδώς στις γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, με σκοπό από τη μια να προσφέρει

δωρεάν ψυχαγωγία στους ανθρώπους που πλήττονται από τις συνέπειες της οικονομικής

κρίσης και από την άλλη να στηρίξει τα κοινωνικά προγράμματα των Δήμων.  Δυστυχώς στο

Ίλιον, ο σκοπός της συναυλίας επισκιάστηκε από τα επεισόδια που ακολούθησαν τη

διαμαρτυρία μιας μικρής και πολιτικά ετερόκλιτης ομάδας, οι οποίοι σύντομα πέρασαν τη λεπτή

γραμμή που διαχωρίζει τη διαμαρτυρία από τον τραμπουκισμό και τον προπηλακισμό, στην

προσπάθειά τους να μετατρέψουν το πολιτιστικό και κοινωνικό χαρακτήρα της συναυλίας σε

πολιτικό, με απώτερο σκοπό τη διακοπή της.

Ο Δήμαρχος Ιλίου Νίκος Ζενέτος καταδικάζει τα απαράδεκτα επεισόδια που σημειώθηκαν στη

συναυλία, ενάντια στον Γ. Νταλάρα και των συνεργατών του επί σκηνής, στην κατάμεστη

αίθουσα του κλειστού γυμναστηρίου «Γ. Κακούρης», υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να μένουμε

αδιάφοροι μπροστά σε τέτοια φαινόμενα φασιστικής συμπεριφοράς, καθώς στη Δημοκρατία, η

Ίλιον, 08.03.2012
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διαμαρτυρία είναι αναφαίρετο το δικαίωμα, ωστόσο στην πρωτόγνωρη κατάσταση που έχει

φτάσει η χώρα με την οργή του κόσμου να κοχλάζει, πρέπει να ωριμάσει ο τρόπος που

εκφράζουμε το θυμό μας και να μάθουμε να διαχωρίζουμε τον καλλιτέχνη και το έργο του, από

τις προσωπικές ή πολιτικές του απόψεις και να μην προβαίνουμε σε ακραίες και μηδενιστικές

ενέργειες, όταν μάλιστα στο χώρο υπάρχουν οικογένειες με μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι. Όπως

χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δήμαρχος Ιλίου «Θα έπρεπε να μείνουμε χωρίς  Θεοδωράκη, επειδή

κάποτε έκανε κάποια δήλωση;»

Τελικά, στο Ίλιον οι απαράδεκτες αυτές συμπεριφορές δεν πέτυχαν το στόχο τους να

ματαιώσουν τη διεξαγωγή της συναυλίας, η οποία συνεχίστηκε χάρη στην ψυχραιμία του

Γιώργου Νταλάρα και των συνεργατών του, αλλά και των εκδηλώσεων αγάπης και συμπάθειας

του κοινού προς τον δημοφιλή καλλιτέχνη, όπου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων

χειροκροτούσε όρθιο παροτρύνοντάς τον να συνεχίσει.

Στιγμιότυπα από τη συναυλία αλληλεγγύης του Γιώργου Νταλάρα στο Ίλιον
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