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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

δημοκρατία Η ΟΠΕΡΑ της Βαλίτσας ξαναχτυπά τη νέα χρονιά. Το δεύτερο µέρος 
του προγράµµατος «Ταξίδι προς το Κέντρο Πολιτισµού “Σταύρος 
Νιάρχος”» συνεχίζεται µε την παρουσίαση του οπερατικού έργου 
«Ντον Τζοβάννι» του Μότσαρτ από την Εθνική Λυρική Σκηνή σε διά-
φορες περιοχές της Αθήνας. Ετσι, στις 23 Ιανουαρίου το αγαπηµένο 
έργο του λυρικού ρεπερτορίου θα φιλοξενηθεί στο Ιδρυµα Γεωργίου 
και Αικατερίνης Χατζηκώνστα στο Χαλάνδρι, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου 
ο «Ντον Τζοβάννι» θα ανέβει στο Πολιτιστικό Κέντρο «Αντώνης Σαµα-
ράκης» στο Κερατσίνι. Τέλος, στις 27 Φεβρουαρίου η αγαπηµένη όπε-
ρα του Μότσαρτ θα παρουσιαστεί και στο Θέατρο ∆ηµαρχιακού Με-
γάρου Ηλιούπολης. Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη.
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Η
Χάρις Αλεξίου και η 
Τάνια Τσανακλίδου 
ανεβαίνουν στη σκη-
νή του Anodos Live, η 
∆ήµητρα Γαλάνη στή-

νει τις παρτιτούρες της στο Passport 
και η Ελένη Βιτάλη «εγκαθίσταται» 
στην Ιερά Οδό. Οι κυρίες της ελλη-
νικής µουσικής, έπειτα από µια µι-
κρή αποχή, επιστρέφουν σε γνώ-
ριµα µουσικά στέκια, υποσχόµενες 
να χρωµατίσουν µελωδικά τα βρά-
δια µας.

Παίρνουν τα µικρόφωνα στα 
χέρια και συντονίζουν τις φω-
νές τους για να... εκπέµψουν στις 
ίδιες µουσικές συχνότητες. Η Χά-
ρις Αλεξίου και η Τάνια Τσανακλί-
δου συµπράττουν επί σκηνής σε 
µια συνεργασία που, απ' ό,τι φαί-
νεται, θα συζητηθεί πολύ. Οι δυο 
τους από τις 7 Φεβρουαρίου θα ερ-
µηνεύουν αγαπηµένα κοµµάτια 
της προσωπικής τους δισκογρα-
φίας στο Anodos Live Stage, στο 
στέκι που φέτος έχει αποδείξει ότι 
έχει κατέβει δυναµικά στη νυχτε-
ρινή Αθήνα. 

Για την Τάνια Τσανακλίδου δε 
είναι η πρώτη φορά έπειτα από αρ-

κετά χρόνια απουσίας από τα ζω-
ντανά προγράµµατα που θα ξανα-
νέβει στο πάλκο για να µας τραγου-
δήσει και πάλι live το εκπληκτικό 
της «Μαµά, γερνάω». Μαζί τους ένα 
νεοσύστατο γκρουπ που αποτελεί-

ται από γνωστούς Ελληνες δεξιοτέ-
χνες µουσικούς. 

Μιλάµε για τους Nouveau 
Sextet -µε αυτούς είχε εµφανιστεί 
την περσινή σεζόν στο Gazarte η 
Χάρις Αλεξίου-, ενώ τις δύο ερ-

µηνεύτριες θα πλαισιώνουν και οι 
Παναγιώτης Τσεβάς και ∆ηµήτρης 
Μπαρµπαγάλας.

«Νυν και αεί... Τσιτσάνης» θα 
µας λένε από τις 25 Ιανουαρίου 
στην Ιερά Οδό η Ελένη Βιτάλη µε 
τον Σταύρο Ξαρχάκο, οι οποίοι θα 
παρουσιάσουν ένα µεγάλο αφιέ-
ρωµα στον αξέχαστο Ελληνα µου-
σικοσυνθέτη. 

Περίπου 30 χρόνια από τον θά-
νατο του Τσιτσάνη -του άνδρα για 
τον οποίο ο Γιάννης Τσαρούχης εί-
χε δηλώσει ότι είναι η µόνη από-
δειξη ότι έχουµε πολιτισµό-, η µε-
γάλη κυρία του ελληνικού τραγου-
διού θα ερµηνεύσει γνωστές επι-
τυχίες του, αξιοποιώντας όλα τα 
γυρίσµατα της µαγικής φωνής της. 

Κοµµάτια του Τσιτσάνη από 
όλες του τις εποχές (από το πρώ-
ιµο ρεµπέτικο ως τα λαϊκά του '70 
που εκείνος έγραψε) θα περιλαµ-
βάνει το πρόγραµµα στο οποίο η 

Ελένη Βιτάλη θα έχει πρωταγω-
νιστικό ρόλο. Πάντα η κυκλοφο-
ρία µια «φρέσκιας» δισκογραφικής 
δουλειάς αποτελεί µια πρώτης τά-
ξεως αφορµή για να βρεθεί κανείς 
πάνω στη σκηνή συντροφιά µε νέα 
αλλά και παλιά τραγούδια του. 

Κάπως έτσι θα το σκέφτηκε 
και η ∆ήµητρα Γαλάνη, η οποία µε 
αφορµή την κυκλοφορία του νέου 
άλµπουµ της µε τίτλο «Αλλιώς» ξε-
κινά µια σειρά παραστάσεων στο 
Passport του Πειραιά, αρχής γενο-
µένης από τις 23 Ιανουαρίου. 

Το πρόγραµµα θα περιλαµβά-
νει, εκτός από το υλικό του νέου 
δίσκου της, και πολλά παλιότερα 
δικά της τραγούδια.

Η ερµηνεύτρια θα βρίσκεται 
µόνη της επί σκηνής, σε µια προ-
σωπική αφήγηση που θα περι-
λαµβάνει «στάσεις» στις καλύτε-
ρες στιγµές της πλούσιας διαδρο-
µής της. 

Οι Τσανακλίδου,
Αλεξίου,  Γαλάνη και
Βιτάλη στο πάλκο με
μουσικές εκπλήξεις

«Σιδηρές» κυρίες επί σκηνής!

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ του θρυλικού 
«Πύργου του Βασίλη» στην 
Αµοργό αποκαλύπτονται στο 
Λονδίνο. Στις 29 Ιανουαρίου, 
στο Ελληνικό Κέντρο που βρί-
σκεται στην καρδιά της βρε-
τανικής πρωτεύουσας, η κα-
θηγήτρια Αρχαιολογίας Λί-
λα Μαραγκού θα δώσει µία 
άκρως ενδιαφέρουσα διάλε-
ξη για τον καλύτερα σωζόµε-
νο πύργο των Κυκλάδων, σε 
µια βραδιά που διοργανώνει η 
Ελληνική Αρχαιολογική Επι-
τροπή. 

Τίτλος αυτής, «Αµοργός: 
Ο αρχαίος πύργος στο Χω-
ριό - Αγία Τριάδα και τα πα-
ράπλευρα κτίρια των ύστερων 
χρόνων», στην οποία η δια-
κεκριµένη οµιλήτρια θα ανα-
φερθεί εκτενώς στο σπουδαίο 
αρχαιολογικό µνηµείο αλλά 
και στην περιπέτεια διάσω-
σής του. Βαθιά γνώστρια του 

σπουδαίου αρχαιολογικού έρ-
γου που έχει πραγµατοποιη-
θεί στην Αµοργό -οι εργασί-
ες της περιόδου 1993-1999 
στην περιοχή έγιναν υπό την 
επίβλεψή της- η κυρία Μαρα-
γκού θα µιλήσει για το οχυ-
ρό ορθογώνιου σχήµατος στο 
βρετανικό κοινό, ένα οικοδό-
µηµα που βρίσκεται στον οι-

κισµό Χωριό και αποτελεί το 
µοναδικό στην Αµοργό άριστα 
διατηρηµένο αρχαίο µνηµείο. 

Μολονότι ο «πύργος του 
Βασίλη» ήταν γνωστός στη 
διεθνή βιβλιογραφία από το 
1841 από τον Λουδοβίκο Ρως, 
χρειάστηκε να περάσουν 150 
ολόκληρα χρόνια για να ξεκι-
νήσουν οι πρώτες επισκευα-
στικές εργασίες για τη διάσω-
σή του το 1993 µε τη χρηµα-
τοδότηση του υπουργείου Αι-
γαίου. Η διάλεξη θα ξεκινήσει 
στις 19.00.

Διάλεξη στο  Λονδίνο για 
τον «Πύργο του Βασίλη»

Ο «πύργος του Βασίλη» στην Αµοργό και η 
καθηγήτρια αρχαιολογίας Λίλα Μαραγκού

Αριστερα: «Νυν και αεί....Τσιτσά-
νης» στην Ιερά Οδό µε την Ελένη Βι-
τάλη και τον Σταύρο Ξαρχάκο. Πά-
νω: Η Δήµητρα Γαλάνη θα εµφανιστεί 
στο Passport. Κάτω: Η Χάρις Αλεξίου 
µε την Τάνια Τσανακλίδου ανεβαίνουν 
στη σκηνή του Anodos Live


