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Μεγάλη η... Χάρις της!
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ Η ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΟ ΣΙ∆ΝΕΪ

Eξαιρετική, γεµάτη ζωντάνια κι 
εκφραστικότητα ήταν η Χάρις 
Αλεξίου στην µοναδική της εµ-

φάνιση στο Σίδνεϊ, το περασµένο 
Σάββατο. Η Χαρούλα εµφανίστηκε 
αντάξια της σπουδαίας πορείας της, 
του µεγάλου της ονόµατος και της 
αγάπης του κοινού που γέµισε ασφυ-
κτικά το Enmore Theatre. 

Η αγέραστη φωνή της µας ταξίδε-
ψε σε γνώριµους σκοπούς και τρα-
γούδια και µας κέρασε ένα δίωρο 
ποιοτικής διασκέδασης, φέρνοντάς 
µας τα πραγµατικά χρώµατα της πα-
τρίδας. Η Χαρούλα ήταν µία πραγ-
µατική Ελληνίδα θεά στη σκηνή του 
Enmore Theatre, στην επιστροφή της 
στο Σίδνεϊ µετά από δεκαεπτά χρό-
νια. Η φωνή της αναλλοίωτη στον 
χρόνο, η παρουσία της ζεστή και το 
πρόσωπό της εκφραστικό όπως πά-
ντα. Τραγούδησε αρκετές γνωστές 
επιτυχίες της ξεκινώντας από τα 
«Χρόνια Χελιδόνια» (των Λ. Παπα-
δόπουλου, Χρ. Νικολόπουλου) και 

το «Τι Γλυκό Να Σ’ Αγαπούν» (των Λ. 
Παπαδόπουλου, Γ. Ζαµπέτα). Έκλει-
σε την εµφάνισή της µε δύο τραγού-
δια του Μάνου Λοϊζου σε στίχους του 
Μανώλη Ρασούλη, το αξέχαστο «Όλα 
Σε Θυµίζουν» και το συµβολικό «Τί-
ποτα ∆εν πάει Χαµένο».

Η σπουδαία καλλιτέχνις µίλησε 
µε εγκωµιαστικά λόγια για τους Έλ-
ληνες της Αυστραλίας και το κοινό 
του Σίδνεϊ και φάνηκε συγκινηµένη 
από την αγάπη του κόσµου που δεν 
σταµατούσε να τραγουδά, να χειρο-
κροτά και να συµµετέχει στην παρά-
σταση. Ήταν η τελευταία εµφάνιση 
της Χαρούλας στην Αυστραλία, µετά 
από την Αδελαϊδα, το Μπρίσµπαν 
και την Μελβούρνη. Μαζί της ήταν 
η Λιζέτα Καληµέρη και ο Μάκης Σε-
βίλογλου. Στο µπάσο ήταν ο Νίκος 
Πολίτης, στα τύµπανα ο Χρήστος 
Γκοτσίµας, στο βιολί ο Πάνος Κυ-
ριαζής, στο µπουζούκι ο Νίκος Κα-
τσίκης, στα πλήκτρα και την ενορχή-
στρωση ο Κώστας Παπαλούκας.

ΕΠΑΝΩ: Λιζέτα Καληµέρη ΚΑΤΩ: Μάκης Σεβίλογλου ∆ΕΞΙΑ: Η Χαρούλα χόρεψε το «Ζεϊµπέκικο της Ευδοκίας» 
µε τον Μάρκο Μεγαλοκονόµο, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής σε διαγωνισµό ζεϊµπέκικου στο Σίδνεϊ.

Φωτογραφίες: Ο ΚΟΣΜΟΣ

∆ιαβάστε περισσότερα στη σελίδα 5, στο ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙ του ΚΟΣΜΟΥ.




