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ΓΕΜΑΤΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ 

EVGENERATION«23$» 

σπγµέε, 73» «Νάµα» Και µια βρά&ευαηΜια 

βραδιά αφιερωµένη oris οµορφιές Tns Σίφνου, που είναι και 
n ιδιαίτερη πατρίδα Tns, παρουσίασε στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο 

του Ιδρύµατος Ευγενίδου n Μαρίνα Βερνίκου. Η αγάττη Tns 

για m φωτογραφία -που Ξεκίνησε κατά την παιδική της ηλικίααποτυπώθηκε 
πρόσφατα στο νέο φωτογραφικό της λεύκωµα µε 

τίτλο «235», το οποίο προβάλλει την ανετπτήδευτη µατιά της 
απένανπ στον κόσµο. Η Μαρίνα Βερνίκου απαθανάτισε µε ιον 
δτκό Tns τρόπο us 235 εκκλησίες του νησιού, µε ανθρώπους του 
ετπχειρηρατικού και καΛλαεχνικού χώρου να Tns δίνουν τα εύσηµα 

για το έργο Tns. 

Στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, στη µικρή σκηνή «Χριστίνα 
Ωνάση»,έγινε ηπαρουοίασητου βιβλίουtns Βικτόρια Χίσλοπ«Το 
νήµα». Την εκδήλωση παρουσίασε ο δηµοσιογράφος Σταύρος 

Θεοδωράκησυγγραφέα 

µέλεια είχανλη. 
Τέλος, στκε 
n παρουσβαλλονακές 

συγκίνησης 
βαλαν καθορριοχών 

Tns Ηέλαβε 
n πρέΒαρδινογιάννη», 

n οποία 
τασκεύασανΗ 

Αντζελα 
ίσµαήλου στην 
Art Basel στο Μαϊάµι ΟΜΑ∆Α 

ME ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΩΠΙΚΟ 
ΕΡΓΟ, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ, ΝΙΚΟ 

EVENT ΣΤΟ ΜΑΪΑΜΙ ΚΑΙ ΤΗ NEW RATION 
ΣΤΟ ΑΘΗΝΑΪΚΟ «CABARET»! &ευαηί 

Θεοδωράκης, αποσπάσµατα του βιβλίου διαβάστηκαν από τη υγγραφέα 
και τον ηθοποιό Νίκο Ορφανό, ενώ τη µουσική επιέλεια 

είχαν αναλάβει ο Μίνως Μάτσας και n Ελεωνόρα Ζουγανέη. 
Τέλος, στο Ξενοδοχείο «King George Palace» πραγµατοποιήθηε 
n παρουσίαση Tns Συµβουλευπκής Οµάδας για Εκτακτες Περιαλλονακές 

Κρίσεις των Ηνωµένων Εθνών, ενώ σε κλίµα έντονης 
συγκίνησης έγινε και n τελετή βράβευσης ευεργετών που συνέαλαν 

καθοριστικά στην ανασυγκρότηση των πυρόπληκιων πειοχών 
Tns Ηλείας. Αριστείο αλληλεγγύης και τιµητική πλακέτα λαβε 

n πρέσβειρα Καλής θελήσεως Tils UNESCO Μαριάννα 
Βαρδινογιάννη εκµέρουςτου Ιδρύµατος «Μαριάννα Βαρδινογιάνη», 

n οποία µαζί µετον σύζυγο ms Βαρδή Βαρδινογιάννη ανακαασκεύασαν 
σε λιγότερο από δύο χρόνια πι µαρτυρική Μάκιστο. 23$» 

σπγµέε, 73» «Νάµα» Και µια βρά&ευαηί 
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