
Στη σκιά του κορονοϊού ξεκίνησαν οι εκδόσεις 
Ατέχνως το δικό τους ταξίδι στο χώρο του βιβλίου 
και όπως διευκρινίζουν δεν φιλοδοξούν ότι θα φέ-
ρουν κάτι καινούριο. Υπόσχονται όμως καλαισθη-
σία, σεβασμό στον αναγνώστη και επιλογή-έκδοση 
αξιόλογων μορφωτικών και ψυχαγωγικών τίτλων.

Ήδη, οι εκδόσεις Ατέχνως στη σύντομη παρου-
σία τους έχουν στο ράφι τους δώδεκα τίτλους πρω-
τότυπους και ενδιαφέροντες. Ξεχωρίσαμε κάποιους 
και τους παρουσιάζουμε:

Ο «Σκληρός Απρίλης, του 2020 μ.Χ.». Η 
πρώτη λογοτεχνική καταγραφή της πανδημίας, με 
απόλυτο σεβασμό στην τεχνική των λογοτεχνικών 
ειδών. Δύο ποιοτικές και προσεκτικά επιλεγμένες 
συλλογές από ποιήματα και διηγήματα με θέμα τις 
ανθρώπινες σχέσεις και τα ανθρώπινα πάθη κατά 
τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας του φονι-

κού ιού COVID-19.
«Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;» Πεζογράφη-

μα του Πάνου Αλεπλιώτη που έζησε αρκετά χρόνια 
στη Σουηδία. Μέσα από ένα διάλογο με μια Σουη-
δέζα που γνώρισε εξηγεί γιατί διαμορφώθηκε έτσι 
ο χαρακτήρας αυτών των ανθρώπων που εμείς θα 
χαρακτηρίζαμε ως «κρύους» και απόμακρους.     

Το μυθιστόρημα που «σκότωσε» την αποικι-
οκρατία, «Ο πικρός βίος του Μαξ Χάβελααρ, 
Μια ιστορία εκμετάλλευσης στις αποικίες 
καφέ» (Ντουέ-Ντέκερ Έντουαρντ / Multatuli – 
μτφ. Άννεκε Ιωαννάτου).

Η συγκλονιστική μαρτυρία του Κούλη Ζαμπαθά 
που έκρυψε στο σπίτι του, «Στο σπίτι των ηρώ-
ων», τον Νίκο Πλουμπίδη και τον Νίκο Μπελο-
γιάννη. Περιγράφει πώς τους γνώρισε και τους φι-
λοξένησε, πώς έζησε μαζί τους, τις κουβέντες τους 

«στα στερνά της ζωής τους χρόνια».
Τέλος, δύο μελετητικές δουλειές του Ηρακλή 

Κακαβάνη για τον Φώτη Αγγουλέ και τον Ναζίμ 
Χικμέτ. «Φώτης Αγγουλές ο προλετάριος ποιη-
τής», όπου με τη χρήση τεκμηρίων και μαρτυριών 
σκιαγραφείται η προσωπικότητα του Φώτη Αγγου-
λέ. Είναι ταυτόχρονα μια προσπάθεια να ιδωθεί το 
έργο του υπό το πρίσμα των ιστορικών συνθηκών 
της εποχής του. Περιλαμβάνει, επίσης, αθησαύρι-
στα κείμενα και ποιήματά του. Και η μελέτη για τον 
«αγαπημένο μας Ναζίμ με τα γαλάζια μάτια», «Ο 
Χικμέτ στην Ελλάδα». Παρακολουθείται η πρό-
σληψη του Χικμέτ στην Ελλάδα, από τη δεκαετία 
του 1920 μέχρι το 2020. Παράλληλα, ανθολογού-
νται ποιήματα γνωστά, αλλά και άγνωστα.

Στην Κύπρο τα βιβλία διατίθενται από το βιβλιο-
πωλείο «Περιδιάβαση».
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Οι «εκδόσεις Ατέχνως» ξεκίνησαν το ταξίδι τους

Διαγωνισμός νουβέλας
Μετά τον επιτυχημένο διαγωνισμό ποίησης και διηγήματος τον 
Απρίλη του 2020, οι εκδόσεις Ατέχνως προκηρύσσουν διαγωνισμό 
νουβέλας με θέμα την πανδημία και όσα ζήσαμε τον τελευταίο χρόνο 
με την πανδημία. Το έργο πρέπει να έχει έκταση μέχρι 30.000 
λέξεις και να υποβληθεί μέχρι τη 15η Απριλίου 2021 μέσω email 
(ekdoseisatexnos@gmail.com). Το έργο που θα διακριθεί θα 
δημοσιευτεί.

Το «Ακόμη ένα γύρο» η καλύτερη 
ευρωπαϊκή ταινία

Η ταινία «Another Round» («Ακόμη ένα γύρο») του Σουηδού 
σκηνοθέτη Τόμας Βίντερμπεργκ κέρδισε το βραβείο καλύτερης 
ευρωπαϊκής ταινίας του 2020, στην απονομή των βραβείων που 
απένειμε η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου (EFA) στη δι-
αδικτυακή απονομή των ετήσιων βραβείων της, που έγινε το Σάβ-
βατο το βράδυ. Η 33η απονομή, που πριν από την πανδημία του 
κορονοϊού, είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο Ρέικιαβικ της 
Ισλανδίας, έγινε τελικά διαδικτυακά, με οικοδεσπότη τον διάσημο 
στη Γερμανία τηλεοπτικό σταρ Στίβεν Γκάτιεν και με τους υποψη-
φίους και τους νικητές από διάφορες χώρες του κόσμου να εμφα-
νίζονται διαδικτυακά.

Φέτος, μάλιστα, η Ακαδημία παρουσίασε άλλα δεύτερα βραβεία 
(ταινίες μικρού μήκους και διάφορα τεχνικά βραβεία) στις προη-
γούμενες έξι μέρες πριν από την επίσημη απονομή, ενώ στη Γενι-
κή Συνέλευση των μελών της (που επίσης έγινε διαδικτυακά) επέ-
λεξε νέο πρόεδρο της Ακαδημίας τη σκηνοθέτρια Ανιέσκα Χόλαντ, 
που αντικαθιστά τον αποχωρούντα πρόεδρο Βιμ Βέντερς.

Παραιτήθηκε η Έλενα Ακρίτα από τα ΝΕΑ
Από την πρώτη στιγμή που είδε ότι κόπηκε το κείμενό της για 

το σπίτι του Αλέξη Τσίπρα από το φύλλο του Σαββάτου της εφη-
μερίδας «Τα ΝΕΑ», η Έλενα Ακρίτα έστειλε επιστολή παραίτησης 
προς τον διευθυντή της εφημερίδας, Γιώργο Μαντέλα.

Τη σύντομη επιστολή την ανέβασε στο Facebook γράφοντας, 
επιπλέον, τα εξής:

“Χθες το πρωί έστειλα επιστολή παραίτησης στον κ. Γιώργο Μα-
ντέλα διευθυντή των «Νέων». Ακόμα δεν έχει γίνει δεκτή, δεν έχει 
καν απαντηθεί.

«Γείτονες» συνάδελφοι μού λεν πως στην εφημερίδα δεν περί-
μεναν να δημοσιοποιήσω το λογοκριμένο κείμενο. Πίστευαν ότι θα 
το αφήσω να περάσει έτσι και θα συνεχίσω κανονικά κάθε Σάββα-
το, σαν να μην τρέχει τίποτα.

«Γείτονες» μού λένε επίσης ότι υπάρχουν εντάσεις και διχογνω-
μίες (για να το θέσω κομψά) πάνω στο θέμα μου.

Όμως, επειδή, ως δημοσιογράφος έχω μάθει να μη στηρίζομαι 
σε μαρτυρίες «γειτόνων», δεν θα επεκταθώ. Έτσι κι αλλιώς, την 
απόφασή μου την έχω πάρει”.

Επίσης, επισημαίνει πως δεν παραιτείται για να πολιτευτεί.

Κυκλοφορεί ο τελευταίος δίσκος 
που επιμελήθηκε ο Μικρούτσικος
Κυκλοφορεί από το Ogdoo Music Group ο τελευ-

ταίος δίσκος που επιμελήθηκε ο Θάνος Μικρούτσι-
κος. Πρόκειται για ένα διπλό cd με τίτλο «Χόρεψε 
πάνω στο φτερό του καρχαρία», που περιέχει την 
ηχογράφηση από τη συναυλία του δημιουργού 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τα εμβληματι-
κά έργα «Σταυρός Του 
Νότου» και «Γραμμές 
των οριζόντων», βα-
σισμένα στη μελο-
ποιημένη ποίηση του 
Νίκου Καββαδία.

Τον Μάιο 2019 ο 
Θάνος Μικρούτσικος 
έδωσε στο Μέγαρο 
Μουσικής δύο συ-
ναυλίες, προσπαθώ-
ντας να προσεγγίσει 
το πιο δημοφιλές έργο του μέσα από μια καινούρ-
για ματιά. Ο κόσμος σιώπησε, βλέποντας 3 πιανί-
στες άλλοτε να παίζουν σαν ένα πιάνο και άλλοτε 
να αυτοσχεδιάζουν. Ο ίδιος ο συνθέτης δούλεψε 
όσο καιρό του επέτρεπε η υγεία του και κατάφερε 
και ολοκλήρωσε το υλικό για την κυκλοφορία του 
cd.

Τα έργα ερμηνεύουν οι κορυφαίοι ερμηνευ-
τές: Χρήστος Θηβαίος, Κώστας Θωμαΐδης και Ρίτα 
Αντωνοπούλου. Στο πιάνο οι εξαιρετικοί σολίστες 
Μάξιμος Δράκος, Θοδωρής Οικονόμου και ο ίδιος 
ο συνθέτης. Στα πνευστά ο σπουδαίος Θύμιος Πα-
παδόπουλος.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το cd ηλεκτρονικά 
με παραγγελία στην ιστοσελίδα του ogdoo.gr.
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