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είσοδος 
ελεύθερη

Βιβλία

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου

Οι εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή παρουσιάζουν το βιβλίο της Εύας 

Νικολαΐδου «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου». Για το βιβλίο 

θα μιλήσουν οι: μελίνα Σιδηροπούλου (ανιψιά της Έλλης Αλεξίου-

δρ. βιολογίας), Γιώργος Στεφανάκης (δικηγόρος παρ' Αρείω πάγω), 

Θανάσης Φωσκαρίνης (ποιητής-θεατρολόγος). Τη συζήτηση θα 

συντονίσει η δρ. φιλολογίας-συγγραφέας μαρία πεσκετζή. Στις 

18:00 στον ΙΑΝΟ της Αθήνας, Σταδίου 24.

10 Φεβρουαρίου

παρουσίαση του νέου ιστορικού μυθιστορήματος του Σπύρου Τζόκα 

«Η κραυγή της σιωπής» (εκδόσεις Θεμέλιο), που αφορά στην 

τραγική ιστορία της οικογένειας τού Σπύρου κοντούλη, μεγάλου 

ποδοσφαιριστή της εποχής του μεσοπολέμου, που αγωνιζόταν 

στην ΑΕκ και την Εθνική Ελλάδος. μέσα από τη σύντομη διαδρομή 

της ζωής του αποτυπώνεται καρέ-καρέ η συγκλονιστική ιστορία 

της Ελλάδας του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Για το βιβλίο 

θα μιλήσουν οι: Γιώργος Τσιμουρής (Αναπληρωτής καθηγητής 

παντείου πανεπιστημίου), Σπύρος κοντούλης (ανιψιός του ήρωα 

Σπύρου κοντούλη) και ο συγγραφέας. Στις 19:00 στην αίθουσα 

εκδηλώσεων του Δημαρχείου Νίκαιας (π. Τσαλδάρη 10)

Θέατρο

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

«Αριστερά καθ’ υπόθεσιν»: μία μουσικοποιητική σύνθεση της 

Ειρήνης κανακάκη για τη γυναίκα, την Αριστερά και την Ελλάδα. 

Ερμηνεύει η χριστίνα πανταζή ποίηση των κατερίνα Γώγου, κων-

σταντίνου καβάφη, Ειρήνης κανακάκη, Ναζίμ χικμέτ. Ζωντανά η 

μάρω Λιάπη με την κιθάρα της διαλέγεται μουσικά και σε μουσικά 

videos παρελαύνουν: Doors, Cabaret Opening, μερκούρη, Aguilera, 

πρωτοψάλτη, κραουνάκης, Joplin, Parton, μαρίνος, N. Sinatra, 

πανούσης, Τσανακλίδου, κηλαηδόνης, καρέζη, Cher, Δημητρά-

τος, Simone, Streisand. Στις 20:00, Σφακτηρίας 20, κεραμεικός.

μουσική

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου

μετά από απουσία τριών χρόνων από την δισκογραφία, ο κιθαρίστας 

και συνθέτης παναγιώτης μάργαρης θα παρουσιάσει, τη νέα του 

δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Πρελούδιο στον έρωτα». Το 

νέο αυτό άλμπουμ αποτελείται από συνθέσεις του βραβευμένου 

μουσικού, οι οποίες ενώνονται με διασκευές του σε τραγούδια και 

ορχηστρικά κομμάτια από την παγκόσμια μουσική σκηνή. πρό-

κειται για μια ηχητική μυσταγωγία γεμάτη νότες και ηχοχρώματα, 

με την μοναδική μαγεία της κλασικής κιθάρας. Όπως αναφέρει 

στο σημείωμά του ο παναγιώτης μάργαρης, το «πρελούδιο στον 

έρωτα» σηματοδοτεί ένα διαχρονικό ταξίδι, με προορισμό την 

ψυχή, το πάθος, την αγάπη, την εσωτερική τρικυμία, την γαλήνη 

και την συναισθηματική ολοκλήρωση. Στις 19:00 στον πολυχώρο 

«Αίτιον», Τζιραίων 8-10 (πλησίον Στάσης μετρό Ακρόπολη)

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου

ή μελωδική φωνή της Clelia Liguori, συνοδευόμενη από τον 

κιθαρίστα Franco Ponzo, θα μας ταξιδέψει στα ομορφότερα ερω-

τικά τραγούδια της Νάπολης. Ένα μουσικό ταξίδι που ξεφυλλίζει 

παλιές παρτιτούρες της ναπολιτάνικης μουσικής, με πρωτότυπο 

ήχο, αλλά πάντα με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση. Στις 19:00 

στο Ιταλικό Ινστιτούτο, πατησίων 47.

Φ
εβρουάριο του 2018 έκανε 
πρεμιέρα στις κινηματογρα-
φικές αίθουσες το «Ξανα-

γύρισα» (Sono Tornato) του Λούκα 
Μινιέρο. Η υπόθεση της ταινίας 
είναι ότι ο Μουσολίνι επιστρέφει, 
πέφτοντας κυριολεκτικά από τον 
ουρανό, στη σύγχρονη Ιταλία. Τον 
ανακαλύπτει ένας δημοσιογράφος 
που τον θεωρεί γραφικό νοσταλγό 
του παρελθόντος, σωσία του Μπε-
νίτο Μουσολίνι. 
Θα γυρίσει μαζί του τη χώρα και κά-
ποια στιγμή θα καταφέρει να πείσει 
το κανάλι με το οποίο συνεργάζεται 
να δώσει εκπομπή στον «σωσία». Η 
εκπομπή παρά τα όσα μη πολιτικά 
ορθά εκστομίζει ο νέος παρουσιαστής 
σαρώνει την τηλεθέαση. Μέχρι που 
κάποιες ίντριγκες μέσα στον τηλε-
οπτικό σταθμό θα οδηγήσουν στην 
αποκάλυψη της άγριας δολοφονίας 
ενός σκύλου… 
Μέχρι αυτό το σημείο η ταινία, παρά 
τα ευρήματά της όχι μόνο είναι με-
τριότατη, αλλά μοιάζει να εξωραΐζει 
το πρόσωπο του Φασισμού.
Στα τελευταία λεπτά ο σκηνοθέτης 
όμως κερδίζει τελικά το στοίχημα 
και οδηγεί εμάς, τους μέχρι εκείνη 
την ώρα ανυποψίαστους θεατές, σε 
ζοφερά συμπεράσματα.
Ενώ όλα δείχνουν πως ο Μουσολίνι 
χάνει το παιχνίδι κι είναι έτοιμος να 
εξαφανιστεί, τα Μέσα Ενημέρωσης 
του δίνουν τη νέα ευκαιρία.
Σε μια εκπομπή τύπου μεταξύ 
«Τατιάνας Στεφανίδου» και «Έχεις 
γράμμα», ο δασκαλεμένος Μουσολίνι 
συγκινεί το κοινό παριστάνοντας πως 
ζητά συγγνώμη από την κυρία που 
είχε τον σκύλο. Του τα συγχωρούν 
όλα. Και αρχίζουν να αποδέχονται 
γενικά τις ιδέες του.

Σε έναν «γύρο του θριάμβου» με 
ένα αυτοκίνητο εποχής, τον επευ-
φημούν, τον θαυμάζουν, αρχίζουν 
να σηκώνουν το χέρι στον φασιστικό 
χαιρετισμό…
Συγκλονιστική σκηνή της ταινίας, 
όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα που 
πάσχει από αλτσχάιμερ, με μια ξαφ-
νική διαύγεια τον κοιτάζει στα μά-
τια και λέει «Είναι ο πραγματικός 
Μουσολίνι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το 
βλέμμα του». Η γυναίκα ήταν η μόνη 
επιζήσασα σε μια εκτέλεση Εβραίων 
που είχε παρακολουθήσει εκείνος…
Γράφω αυτές τις γραμμές διακρίνο-
ντας μια ελαφρότητα κι έναν εφησυ-
χασμό από το γεγονός ότι η «Χρυσή 
Αυγή» είναι πια εκτός Βουλής και 
φαίνεται να έχει κάπως λουφάξει. 
Λες και οι Βορίδης, Πλεύρης, Γεωρ-
γιάδης και οι γύρω τους πρεσβεύουν 
κάτι διαφορετικό. 
Λες κι είναι αστείο που ένας Βελό-

πουλος που πουλάει οδοντόκρεμες 
ευλογημένες από μοναχούς στο Άγιο 
Όρος βρίσκεται με την παρέα του 
στα βουλευτικά έδρανα. 
Ένα είδος χιούμορ, το οποίο πρέ-
σβευε κάποτε ο Θέμος Αναστασιά-
δης κι είχε βρει φιλόξενο χώρο στην 
Ελευθεροτυπία βρίσκεται στην αρχή 
της ρίζας του κακού. Της σταδιακής 
αποδοχής των πιο ακραίων θέσεων.
Ένα δηλητήριο σαν το αρσενικό που 
σου το προσθέτουν σιγά-σιγά σε δό-
σεις… Ούτε που το καταλαβαίνεις 
ότι έχεις πεθάνει. 
Γελούσαμε με τις πίτσες του Λεβέντη 
και τα παραληρήματα του Γεωργιάδη 
και να που τους είδαμε να γίνονται 
ρυθμιστές της ζωής του τόπου.
Ακόμη και σήμερα μοιάζει να μην 
έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει.
Βλέπουμε τον Μουσολίνι που έχει 
επιστρέψει κι είμαστε τόσο τυφλοί 
που δεν τον αναγνωρίζουμε…

Α
ντί για σοκολατάκια και λουλούδια, νομίζω πως το 

πιο ωραίο δώρο που μπορείτε να κάνετε στο ταίρι 

σας είναι να πάτε ως την κηφισιά, στο βιβλιοπωλείο 

Σπόρος (Δροσίνη 7, κηφισιά) όπου στις 14 Φεβρουαρίου στις 

7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα εκ-

δήλωση για το πεζογραφικό και ποιητικό έργο του Στράτη 

μυριβήλη με αφορμή την έκδοση της ποιητικής συλλογής 

«μικρές φωτιές» και της συλλογής διηγημάτων «Στη χώρα 

των αγαλμάτων». 

ή εγγονή του Στράτη μυριβήλη, χριστίνα Αγγελοπούλου, θα 

μας τιμήσει με την παρουσία της και θα μας αποκαλύψει άγνω-

στες πτυχές του μυριβήλη, ως ανθρώπου και συγγραφέα.

με την χριστίνα Αγγελοπούλου μυριβήλη θα συνομιλήσουν 

ο επιμελητής των εκδόσεων παντελής μπουκάλας, ποιητής, 

αρθρογράφος, συγγραφέας, μεταφραστής και δημοσιογράφος 

και ο κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, σκηνοθέτης, ηθοποιός, 

στον οποίο οφείλουμε την εξαιρετική αυτούσια θεατρική με-

ταφορά των διηγημάτων του Στράτη μυριβήλη.

Μέρα των Ερωτευμένων με Μυριβήλη

οδηγός 
για τις δωρεάν
εκδηλώσεις
της Αθήνας


Ξαναγύρισα!


