Ήταν όλοι εκεί, φίλοι και συναδέλφοι εις μνήμην του Δ. Γεωργόπουλου
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Η φιλανθρωπική βραδιά εις μνήμην του Δ. Γεωργόπουλου που διοργανώθηκε παρουσία της
οικογενείας του και απ΄ όλους τους καλλιτέχνες, συνάδελφους είχε μεγάλη επιτυχία.Εκτός
των συμμετεχόντων καλλιτεχνών, ήλθαν πολλοί περισσότεροι στην εκδήλωση , οι οποίοι
τραγούδησαν με την ψυχή τους και είναι οι εξής: (κατά αλφαβητική σειρά )
Βασιλάκος Νίκος, Γιασεμής Γεώργιος, Σάκης Δάρας, Διονυσία, Ζωιδάκης Νίκος,
Κουλουριώτης Γεράσιμος, Κυανός Κυριάκος, Κωσταράς Χρήστος, Μαντάς Ανέστης, Μελάς
Ζαφείρης, Μεταξά Έλενα, το συγκρότημα Music Therapy, Νίκου Πάνος. Πανταζόπουλος
Σπύρος, Τσακίρης Χρήστος, Φωτιάδης Σταύρος, Χρυσοχοΐδης Δημήτρης.

Ακόμα παρευρέθησαν ο Πάνος Ρήγας, Σπύρος Ρουμελιώτης, Μάγδα Καναρά, Πασιάλης.

Εκ των επιχειρηματιών το παρόν έδωσαν : ο Ιγνάτιος Μάγκος του νυχτερινού κέντρου
"Άστρα Live", ο οποίος παραχώρησε και την αίθουσα για να γίνει η εκδήλωση.

Ο παλιός επιχειρηματίας της "Θεσσαλονικιάς" κύριος Γιαννίκος, μαζί με τον Ανδρέα Σιδέρη.

Ο κύριος Παυλίδης του νυχτερινού κέντρου "Ορόσημο Live".

Ο Στέλιος Μαρμαράς από το "Caramela Live" των Αθηνών.

Και ο Φώτης Αγιασιώτης επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων σε Θεσσαλονίκη και
Γιαννιτσά.
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Την όμορφη βραδιά τίμησε με την παρουσία του, ο νεοεκλεγείς Περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, μαζί με τον περιφερειακό σύμβουλο κύριο Τζιόλα, ο
οποίος και τραγούδησε τρία άσματα του Στέλιου Καζαντζίδη.

Αξίζει να σημειωθεί, πως ακόμα και από την Κύπρο ,ήλθαν τριάντα άτομα να τιμήσουν τον
καλλιτέχνη Δ. Γεωργόπουλο.

Όπως επίσης και πολλοί φίλοι του αείμνηστου, μεταξύ αυτών ο Β. Καρράς που του στάθηκε
στις δύσκολες ώρες, ο Ζαφείρης Μελάς, ο Σταμάτης Γονίδης, προσέφεραν την βοήθεια
τους, και όλος ο κόσμος που συμμετείχε.

Η αίθουσα ήταν στην κυριολεξία "πάτα με, να σε πατώ", από φίλους του Δημητράκη που τον
τίμησαν με την παρουσία τους.

Έγινε ένα πολύ ωραίο γλέντι που κράτησε μέχρι και τις 5 το πρωί, με τον κόσμο να μην
θέλει να φύγει , καθώς γλεντούσε με την ψυχή του.

Τα έσοδα της βραδιάς εδόθησαν στην οικογένεια του αποθανόντος καλλιτέχνη που έχει
σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.

Πάντα τέτοια να γίνονται, και να βοηθούμε τους συνανθρώπους μας. Σαν καλοί Έλληνες
πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας.
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