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Playlist Κ. Ζαχαρόπουλος, Ηλ. Μηαρμηίκας: 6uo ρόδες έχει n ζωή. 

WRITERS 
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΠΑΘΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΗΤΕΙΑΣ. αποτονκωςταπαπανδρεου 

Στο αυτοκίνητο 
είσαι οδηγός, 

στη μηχανή αναβάTns. 
Από την πρώτη 

μέραπουθατην 
καβαλήσεις, βλέπει 
τη ζωή να αποκτά 
vees διαστάοειε, 
να σου προσφέρει 
νέες, διαφορετικές 
Epneipies, που σου 
μένουν για πάντα. 
Σαν κι αυτές που 
κατέγραψαν με το 
μαγνητόφωνο και 
συγκέντρωσαν στο 
νέο tous βιβλίο (Οι 
μηχανόβιοι, εκδ. Καστανιώτη) 

δυο κολλητοί 
που έχουν κάνει 

μαζί ή κατά μόναε 
μύρια χιλιόμετρα 
εντός και εκτός επικράτειας, 

ο Κώστας 
Ζαχαρόπουλος και ο 

HAias Μπαρμπίκας. 
Λαογραφία «του 
δρόμου», με πραγματικές 

ιστορίες 
που tis διηγήθηκαν 
από ευυπόληπτοι 
επαγγελματίες μέχρι 
ανυπόληπτοι άεργοι, 
από τσαμπιόνια μέχρι 

κλεφτρόνια, από 
ανώνυμοι «αλήτες» 
μέχρι καθηγητές 
πανεπιστημίου. 
(oTopiss με τίιλο να 
μη σου μείνει άντερο, 

όπως «Ο Τάσος 
ο Παπάρας και ο 
Ιάπων διευθυντής 
Tns Γιαμάχα», «ToXT 
και n τραβεστί». «Η 
αρχιδοβαστάχτρα». 
«Δυο Καλλιθεάτες, 
δυο HAiounoAixss. 
ένας Βυρωνιώτης 
και δυο μαλάκες». 

Δεν υπάρχουν, 
όμως, ιστορίες 
ειπωμένεςαπό 
γυναίκες.Έτυχε ή 
πέτυχε; «Απέτυχε», 
διευκρινίζει ο Ηλίας. 
«Ρωτήσαμε αρκετές 
που καβαλούσαν 
μηχανή, αλλά καμία 
δεν είχε να μας πει 
κατι.Όχι on δεν tous 
συμβαίνουν πράγματα. 

Απλώς δεντα 
θυμούνται, δεντα 
θεωρούν σπουδαία. 
Σκέφτονται τελείως 
διαφορετικά».Ένας 
λόγος παραπάνω, 
δηλαδή, να το διαβάσεις 

- απνευστί, 
σε διαβεβαιώ: αν θέλεις 

να μάθειςπώς 
σκέφτονται οι γυναίκες, 

μάθε πρώτα 
ηώς δε σκέφτονται. 

i μηχανής θεοί. 
Η διάβολοι, 

αδιάφορον... 

ICONIC BUNNY _ y 

Πενήντα χρόνια μετά τα εγκαίνια του πρώτου f MWPlayboy 
Club στο Σικάγο, το δημοφιλές σύμβολο, 

το κουνελάκι, συνεχίζει να εμπνέει. Αυτές τις μέρες 
στο Μουσείο«Andy Wharhol» του Πίτσμπουργκ είκοσι σύγχρονοι καλλιτέχνες 

και street artists αποδίδουν με το δικό τους τρόπο το θρυλικό 
bunny στην έκθεση με τίτλο Playboy Redux: Contemporary Artists 
Interpret The Iconic Playboy Bunny. 

ΣΤΟ ΡΑΦΙ 

APXiZEl To ΜαΤΣ 
TO ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΣΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΣΦΥΡΑ TO! 
Ποιήματα, διηγήματα, αποσπάσματα 
από μυθιστορήματα, από Έλληνες 
και ξένους λογοτέχνες, όλα με θέμα 
το ποδόσφαιρο. Αρχίζει το ματς υπό 
την επιμέλεια του Γιάννη H. Παππά, 
ως απόδειξη ότι n μπάλα μπορεί να 
συναντήσει το λόγο, επίκαιρη ασφαλώς 

λόγω μουντιάλ (εκδ. Μεταίχμιο). 

3,2,1, ΠΥΡ! 
Αστυνομικό μυθιστόρημα από τον 
John Verdon, πρώην διαφημιστή που 
άφησε το Μανχάταν και αηοτραβήχτηκε 

στην ύπαιθρο για να γράψει το 
πρώτο του βιβλίο. Περίτεχνη, εκλεπτυσμένη 

γραφή που σε αιχμαλωτίζει 
και ανατροπές που σου κόβουν την 
ανάσα ώσπου να γυρίσεις και την 
τελευταία σελίδα (εκδ. Διόπτρα). 

TO ΓΑΜΟΙ» ΕΝΟΣ HANA6HNAIK0Y 

mm mam 

ΠΑΟ, ΟΛΕ! 
Μετά το Γαμώτο ενός αριστερού, 
ο Χριστόφορος Κάσδαγλης εκφράζει 
το Γαμώτο ενός Παναθηναϊκού 
που θέλει να είναι βάζελος με «ορθά 
πολιτικό τρόπο». Αν κι εσένα το αίμα 
που κυλάει στις φλέβες σου είναι 
πράσινο, αυτά που θα διαβάσεις θα 
μιλήσουν κατευθείαν στην καρδιά 
σου (εκδ. Καστανιώτη). 
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