
TUESDAY 31 OCTOBER 2017 Ο ΚΟΣΜΟΣ26 ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Εντυπωσιακή «είδοδος» του «Θεάτρου ∆ιόνυσος» 
στα πολιτιστικά δρώµενα της Παροικίας
Τι δήλωσε ο Βαγγέλης Χουλιαράς για την προσπάθεια και την στήριξη 
από την Μυτηλινιακή Αδελφότητα

Μεγάλη επιτυχία είχε ο χορός των εγκαινίων του «Θεάτρου ∆ιόνυσος» µε θέµα το αρχαίο ελληνικό έν-
δυµα. Η εκδήλωση έγινε στην αίθουσα της Μυτηλινιακής Αδελφότητας όπου παραβρέθηκαν 180 άτοµα. 
Την βραδιά πλαισίωσαν µε χορευτικά τα παιδιά της σχολής Sydney Greek dancing school της Μαρίας 
Χουλιαρά που είναι και η χορογράφος του θεάτρου (εκτός από ηθοποιός). Έπαιξαν και τραγούδησαν ο 
Σωτήρης Προκοπίου µε τις Σειρήνες του και οι Μιχάλης Πλατύραρχος, Γιώργος Αποστολίδης και Θα-
νάσης Νάτσικας. Τις εκφωνήσεις της βραδιάς έκαναν η Χριστίνα Σταυροπούλου και η Λούση Μίλλερ.
Για τα υπέροχα εδέσµατα της βραδιάς υπεύθυνος στην κουζίνα ήταν ο πολύ επιτυχηµένος Σεφ, Χρήστος 
Χουλιαράς, που ήρθε ειδικά από το Μπρίσµπεϊν για να οργανώσει το γαστριµαργικό µέρος της βραδιάς. 
Στην είσοδο υποδέχονταν και κερνούσαν τους καλεσµένους κρατώντας δίσκους µε µπρουσκέτες κοπέλες 
ντυµένες µε αρχαιοελληνικά ενδύµατα.
Ο διευθυντής του θεάτρου Βαγγέλης Χουλιαράς µας είπε τα εξής: «Είναι µεγάλη µας τιµή η συνεργασία 
µε την Μυτηλινιακή Αδελφότητα που µας παραχωρεί την αίθουσα για να κάνουµε τις πρόβες µας και 
τις παραστάσεις µας, όπως και τον χώρο για τα εγκαίνια του θεάτρου µας. Θέλουµε να εκφράσουµε τις 
θερµές µας ευχαριστίες στον ακούραστο πρόεδρο της Μυτηλινιακής Αδελφότητας, Παναγιώτη Ψωµά 
και στο συµβούλιο του που όχι µόνο µας παραχωρούν τον χώρο αλλά ήταν δίπλα µας σε όλα και την 
βραδιά του χορού µας βοηθούσε στην κουζίνα και έτρεχε παντού. Επίσης τους ευχαριστούµε γιατί µας 
αγκάλιασαν µε αγάπη σαν αδέλφια τους και µας έδειξαν εµπιστοσύνη. Θα ανταποδώσουµε και εµείς µε 
την σειρά µας. Τους ευχαριστώ όλους.»

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΚΗ Α∆ΕΛΦΟΤΗΤΑ ΣΙ∆ΝΕΙ & ΝΝΟ
Φωτογραφίες από την επίσκεψη στον Ι.Ν. του Αγίου ∆ηµητρίου στο Κουίνµπιαν 
και την κατάθεση στεφάνου στην Κάµπερα µε αφορµή την εθνική εορτή της 28ης 
Οκτωβρίου




