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ΕΒΔΟμΑΔΙΑΙΑ

πΟΛΙΤΙκή

ΕΦήμΕΡΙΔΑ

Ρεθύμνου 11, 106 82 Αθήνα

Τηλ.: 210 3468282 

Φαξ: 210 3468282

Ε-mail: info@edromos.gr

www.edromos.gr

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

Τάσος Βαρούνης, Στέλιος 

Ελληνιάδης,  Σταμάτης 

μαυροειδής, Ρούλα 

μουτσέλου, Βασίλης Ξυδιάς, 

Σπύρος παναγιώτου, Γιώργος 

παπαϊωάννου, μιχάλης Σιάχος,

Νίκος Ταυρής, Ερρίκος Φινάλης

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

κώστας Ανδριανόπουλος, 

Αντώνης Ανδρουλιδάκης

Λουκάς Αξελός, Απόστολος 

Αποστολόπουλος, κώστας 

Βενιζέλος, Νίκος Γεωργιάδης, 

παύλος Δερμενάκης, χριστίνα 

Βαλεντίνα Θάνου, Στέργιος 

Θεοδωρίδης, Γιώργος 

Θεοδωρόπουλος, Iφιγένεια 

καλαντζή,  Γιώργος Α. Λεονταρίτης, 

κώστας Λιβιεράτος, Γιώργος 

Λιερός, μαρία μάρκου, 

Δημήτρης μόνος,  μανόλης 

μούστος, Ευτύχης μπιτσάκης, 

μύρωνας Ξυδάκης, Δημήτρης 

Ουλής, Γιώργος πατέλης, 

χρήστος πραμαντιώτης, Γιάννης       

Ραχιώτης, Σωτήρης Ρούσσος, 

Τριαντάφυλλος Σερμέτης, Λόλα 

Σκαλτσά, κώστας Στοφόρος, Φώτης 

Τερζάκης, Γιώργος Τζαφέρης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: 

κάρλο Φορμέντι (Ιταλία), κατού 

Αρκονάδα (Βολιβία), Σάλεμ μπεν 

Γιαχία (Τυνησία), χάλεντ μπαρακάτ 

(παλαιστίνη), μάρκο Σαντοπάντρε 

(Ιταλία), μουμία Αμπού Τζαμάλ 

(ήπΑ), χοσέ μαρία Σισόν (ILPS), 

Ρικάρντο Φιέρο (Αργεντινή)

ΣΚΙΤΣΑ: 

Βαγγέλης παπαβασιλείου, 

πέτρος Ζερβός, John Antόno 

(Γιάννης Αντωνόπουλος), Latuff, 

Vasco Gargalo

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: 

Δημήτρης Αρβανίτης

ΥΠΕΥΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 

Νίκος μάλλιαρης

Τηλ.: 6945804299

Ε-mail: malliaris@edromos.gr

Τάνια Μήτσιου

Τηλ.: 6976864058

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:

Newspresshold

Γ. Τασσιόπουλος – κ. μπάρλας Ο.Ε.

Τηλ. 210 6620788-734

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: 

ΕΝΟΤήΤΑ αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρία

ΕΚΔΟΤHΣ: 

Ρούντι Ρινάλντι

4 Ο Σπύρος Κουτρούλης στο στέκι της «Δράσης»

Κυριακή 9/2, 11:00, Πάρνηθος 21, Βριλήσσια

4 Συναυλία Αλληλεγγύης

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Την κυριακή 9 Φεβρουαρίου στις 11:00 το πρωί, φιλοξενούμε στο 

στέκι της «Δράσης» (πάρνηθος 21), τον Σπύρο κουτρούλη για να μας 

παρουσιάσει το νέο του βιβλίο «Φιλοσοφία & Ιστορία», (Εναλλα-

κτικές Εκδόσεις ).

πρόκειται για την δεύτερη μεταξύ τριών συνεχόμενων παρουσιάσεων 

- συζητήσεων που γίνονται αυτή την περίοδο στο στέκι της «Δρά-

σης», πάρνηθος 21, Βριλήσσια. Επόμενη συζήτηση, την μεθεπόμενη 

κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στις 11:00 το πρωί, όπου η καθηγήτρια 

του παντείου πανεπιστημίου Ιωάννα Τσιβάκου παρουσιάζει το νέο 

της βιβλίο «Συναίσθημα και ορθολογικότητα, η Ελληνική Εμπειρία».

4  Συγκέντρωση 

για το Μητροπολιτικό πάρκο Γουδή

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, 17:30

4  Ταινίες που σημάδεψαν 

την δεκαετία που μας πέρασε στην Ξύλινη Tabya

Το μητροπολιτικό πάρκο Γουδή (μπΓ) αποτελεί μονα-

δικό, μεγάλο ελεύθερο δημόσιο χώρο στο λεκανοπέδιο 

της Αθήνας, με τεράστιες ευεργετικές συνέπειες για 

την ποιότητα της ζωής των εκατομμυρίων κατοίκων 

του. Σήμερα, θα έπρεπε να είναι διαμορφωμένο και να 

λειτουργεί ως ενιαίος χώρος υψηλού πρασίνου, ήπιας 

αναψυχής και ήπιων πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

ή Επιτροπή Αγώνα, αποτελούμενη από συλλογικότητες 

και φορείς της Αττικής συνεχίζουν με επιμονή τον αγώ-

να για τη δημιουργία του μητροπολιτικού πάρκου και 

καλούν τους κατοίκους της Αθήνας σε συγκέντρωση 

την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:30 στην 

πλατεία στο μετρό της πανόρμου και σε πορεία που θα 

ακολουθήσει στο ΥπΕΝ.

ή κινηματογραφική παρέα της Ξύλινης Tabya επιστρέφει για το 2020!

κάθε Τετάρτη του Φλεβάρη βλέπουμε μερικές από τις ταινίες που σημάδεψαν 

κινηματογραφικά την δεκαετία που μας πέρασε. Από διαφορετικά κινηματο-

γραφικά είδη και με πολύ ιδιαίτερες θεματολογίες, οι ταινίες αυτές βραβεύ-

τηκαν, αγαπήθηκαν από το κοινό, προβλημάτισαν και απέκτησαν άμεσα τον 

χαρακτηρισμό «κλασικές». κυρίως, απέδειξαν ότι ακόμα και στην εποχή της 

κυριαρχίας των ψηφιακών εφέ και των κινηματογραφικών franchise, βγαίνει 

ακόμα καλό σινεμά!

κάθε Τετάρτη του Φλεβάρη, στις 21:30, Ντεντιδάκηδων & μαστραχά

12/2: «Αγάπη» (2012) του Michael Haneke

19/2: «Η τέλεια ομορφιά» (2013) του Paolo Sorrentino

26/2: «Κλέφτες καταστημάτων» (2018) του Hirokazu Kore-eda

Σε μια εποχή που πολιτικές εξαθλίωσης βάλλουν τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα 

των πολιτών, οφείλουμε συμπαράσταση, στήριξη και αλληλεγγύη στους συνανθρώπους 

μας και τις οικογένειες τους, που περνούν δύσκολες στιγμές λόγω προβλημάτων υγείας.

Έτσι, το ΣΤΑΖΟΕ (Σωματείο Τεχνικών Απασχολούμενων σε Ζωντανές Οπτικοακουστικές 

Εκδηλώσεις) διοργανώνει συναυλία αλληλεγγύης με σκοπό την οικονομική ενίσχυση δύο 

μελών του και των οικογενειών τους, βοηθώντας έτσι στα αυξημένα έξοδά τους.

Συμμετέχουν και στηρίζουν αλφαβητικά:

10code, Γιαν Βαν, κΡΑΑκ, Nightstalker, Γιάννης Αγγελάκας, παύλος παυλίδης & the 

B-movies, μύρωνας Στρατής, The Black Capes, +more tba.

ή είσοδος είναι 5 ευρώ και τα έσοδα θα διατεθούν 

στους συναδέλφους και τις οικογένειές τους 

Ώρα έναρξης 20:00

Gagarin 205 Live Music Space

Λιοσιών 205, Αθήνα, τηλ.: 2114112500 

πληροφορίες στο www.stazoe.gr και στο e-mail: info@stazoe.gr
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■ Σάββατο 8/2

Αθήνα

ή θεατρική ομάδα «Συντεταγμένοι» πα-

ρουσιάζει «Το Κοντραμπάσο» του πατρίκ 

Ζισκίντ σε σκηνοθεσία Τατιάνας Σκανάτοβιτς 

με ερμηνευτή τον Ευάγγελο Βογιατζή για 

πέντε ακόμα παραστάσεις, σήμερα Σάβ-

βατο και στις 11, 13, 20 και 21Φεβρουαρίου, 

στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο 

Εμπρός (Ρήγα παλαμήδου 2, Ψυρρή). Εί-

σοδος με ελεύθερη συνεισφορά.

■ Σάββατο 8/2

Αθήνα

Ανοιχτή συνέλευση Συντονιστικού Ανα-

πληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών. 

Στις 17:00 στην ΔΟΕ (Ξενοφώντος 15α)

■ Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου

Πειραιάς

Το πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου πειραιώς 

συνεχίζει τις προβολές του θεματικού 

κύκλου με τίτλο «Το ελληνικό ντοκι-

μαντέρ στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ» με 

το ντοκιμαντέρ του Αλέξανδρου Σκούρα 

«Αναζητώντας τον Καζαντζάκη». Την 

προβολή θα προλογίσει ο σκηνοθέτης, 

ενώ στο τέλος θα ακολουθήσει συζήτηση 

με το κοινό.

Στις 19:00 στο πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου 

πειραιώς, Δωρίδος 2 & Λεωφόρος Ειρήνης.


