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Βιβλιο-γραφίες 
Απθ τον ΦΙΛΙΠΠΟ ΠΑΝΤΑΖΗ 

Εξουοιαοιές και ανθρωποφόλακρς 
«οι δυο μερεσ που 
συγκλονισαν τον 
κοσμο μου» 
χρηστοσ 
νικολουτσοπουλοσ 
«στρατησ», σελ. 391 

Ηταν ένας από τους πρωταγωνιστές 
της πολύκροτης 

υπόθεσης Ζαχόπουλου. Υπερασπίστηκε 
νομικά τη συμβασιούχο 

του υπουργείου Πολιτισμού 
- πρωταγωνίστρια της 

υπόθεσης και κατηγορήθηκε 
για παραβίαση του νόμου περί 

προσωπικών δεδομένων. Η 
πίεση από πολλές πλευρές 
τον οδήγησε στα πρόθυρα της αυτοκτονίας, 
την ίδια ώρα που κρινόταν επιβεβλημένη η 
εισαγωγή του σε ψυχιατρικό κατάστημα. 

Ο εργατολόγος Χρήστος Νικολουτσόπουλος, 
μέσα από το βιβλίο του - μαρτυρία «Οι 

δύο μέρες που συγκλόνισαν τον κόσμο μου» 
(εκδόσεις Στρατής) διηγείται τη μεγάλη περιπέτεια 

του, «την καθημερινότητα του κρατικού 
ψυχιατρείου πριν από την αποφυλάκισή 

του, τις συμπεριφορές της δικαστικής 

ΟιούομέρΣί 
ηου ουγκλουιοαν 
τον κόσμο μου 

i  

εξουσίας, την τραγική κατάσταση 
του συστήματος των 

φυλακών». 
Πρόκειται για μια κατάθεση 
ψυχής, με στοιχεία, ντοκουμέντα 

και αποκαλύψεις 
τόσο για τον ίδιο όσο και για 
τους διώκτες του, «τους 
εξουσιαστές του συστήματος, 

Τις δημοσιογραφικές 
ύαινες και τους ανθρωποφύλακες». 

Με αυτό το βιβλίο, ο Χρήστος 
Νικολουτσόπουλος 

διηγείται τα πάθη του με 
ωμότητα και αυτοσαρκασμό. 

Εκτός από την υπόθεση που συγκλόνισε 
την πολιτική ζωή του τόπου για μήνες, 

στο βιβλίο καταγράφεται με λόγο άμεσο και 
τολμηρό η -όπως τη χαρακτηρίζει- ευτέλεια 
της εξαρτημένης, δήθεν Δικαιοσύνης και η 
έσχατη κατάντια του σωφρονιστικού μας 
συστήματος. 

Γράφει ο γνωστός εργατολόγος: «Από τον 
Ιούνιο του 2008 μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, 

το οργισμένο μυαλό έδινε εντολή 

στο θυμωμένο μου χέρι v' αρχίσει να γράφει, 
ποτέ δεν φανταζόμουν ότι οι σελίδες αυτές 
θα μεταμορφώνονταν σε τόσο δυνατά φτερά 

με τα οποία θα δραπέτευα απ' όσα με είχαν 
αρρωστήσει. Από την 29η Οκτωβρίου 

του 2008 που έγινε η παρουσίαση μέχρι τη 
δεύτερη έκδοση δέκα χιλιάδες περίπου συμπολίτες 

μου με τίμησαν διαβάζοντας αυτό 
το έντονα βιωματικό βιβλίο. Τα σχόλια τους 
τιμητικά για τον εργατολόγο, ο οποίος δεν 
φιλοδόξησε ποτέ του να γίνει συγγραφέας. 
Τηρουμένων των αναλογιών, και χωρίς να 
θέλω στο ελάχιστο να ταυτιστώ με τον. μεγάλο 

άνδρα, δικαιούμαι να θέσω ένα ερώτημα: 
Αλήθεια, ποιος θυμάται σήμερα τον Κολοκοτρώνη 

σαν τον προδότη που καταδικάστηκε 
το 1834 στην εσχάτη των ποινών, έχοντας 

παραμείνει στο κάτεργο του Ναυπλίου εννέα 
ολόκληρους μήνες;», διερωτάται. 

Στο σημειωματάριο του, αναφέρει, περιλαμβάνονται 
χύμα σκέψεις, ανάκατες, γράφοντας 

τα τελευταία πρώτα και ταπρώτα τελευταία. 
Σκόρπιες σκέψεις, που ο ίδιος προτίμησε 

να μείνουν έτσι όπως είχαν πρωτογραφεί, 
αφήνοντας στον αναγνώστη το δικαίωμα 

να βάλει τη δικιά του τάξη και σειρά. 

ΤΑ ΕΥΠΠΛΗΤΑ 
M«To νησί», Βικτόρια 

Χίσλοπ, «Διόπτρα» 
g1 «η ξυπόλητη των 
P Αθηνών», Φιλομήλα 

Λαπατά, 
«Καστανιώτη» 

g1 «Ο Φρόιντ στο 
Si Μανχάταν», Luk 

Bossi, «Καλέντης» 
Π «Λευκή Ορχιδέα», H 

Καίτη Οικονόμου, 
«Ψυχογιός» 

M «To τελευταίο 
B* τσιγάρο», ΛένΟ 

Μαντά, «Ψυχογιός» 
«Δέκα ετών, 
διαζευγμένη Νοζούντ 
Αλι - Μια προσωπική 
ιστορία», All Nojoud, 
«Modern Times» 

B«Eat, Pray, Love η 
ζωή περιμένει να την 
απολαύσεις», 
Elizabeth Gilbert, 
«Μίνωας» 

Π «Οταν τα παράθυρα 
*¦ λένε αλήθεια», Εύα 

Ομηρόλη, «Λιβάνης» 
fjf «To κύμα του έρωτα», 
¦I Μαρίνα Αλεξάνδρου, 

«Λιβάνης» 

M «Τα δάκρυα της 
™ χαράς», Βάσω 

Παπάκου, «Λιβάνης» • 
Από τα βιβλιοπωλεία 

«Ελευθερουδάκη» 

βιογραφικο «μεγαλοι μαεστροι 
λεξικο» 
αλεξιοσ σαββιδησ 
«πατακησ», σελ. 376 

Στο.πρωτότυπο αυτό βιογραφικό Λεξικό για 
τους «μεγάλους μαέστρους», με γνωστικό αντικείμενο που για 
πρώτη φορά βλέπει σφαιρικά το φως της δημοσιότητας στην 
Ελλάδα, παρέχονται αναλυτικά βιογραφικά στοιχεία για 430 περίπου 

μεγάλους κλασικούς αρχιμουσικούς συμφωνικής, οπερατικής 
και μπαλετικής μουσικής του διεθνούς στερεώματος (με 

αναλογική εκπροσώπηση των Ελλήνων ή ελληνικής καταγωγής 
διευθυντών ορχήστρας) από την εποχή της πρώτης ολοκληρωμένης 

πειραματικήςηχογράφησης, κατά τις αρχές της δεύτερης 
δεκαετίας του 20ού αιώνα, ως τις ημέρες μας εποχή των digital 
εγγραφών, των βιντεοσκοπήσεων, των CDs και των DVDs. 

«ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ 
ΠΑΙΔΙΑ» 
αννα ΙΑΚΩΒΟΥ 
«ΑΘΩΣ», σελ. 44 

Οι Αγιοί μας, καθώς 
και οι μεγάλοι γέροντες και ασκητές 

μας ήταν κι αυτοί κάποτε μικράπαιδιά. 
Η συγγραφέας μας καλεί να γνω:' 

ρίσουμε σε τούτο το βιβλίο έναν μικρό 
επαναστάτη, που είχε για σημαία την 
αγάπη του Χριστού και βάλθηκε να κατακτήσει 

ένα κομμάτι απ' τον παράδεισο 
τα' ουρανού. Ο λόγος για τον π. Επιφάνιο 

Θεοδωρόπουλο. Η έκδοση cjuvo-. 
δεύεται από ψηφιακό δίσκο. 
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ΜΕΛΕΤΕΣ 
«μια βιογραφια του 
συμπαντοσ» 
john gribbin 
«μεταιχμιο», σελ. 384 

Πώς απέκτησε το Σύμπαν τις 
σημερινές γιγαντιαίες του διαστάσεις; 

Πώς γεννήθηκε η ζωή στη Γη; Από πού 
προέρχονται τα σωματίδια ύλης από τα οποία αποτελούμαστε; 

Πώς δημιουργούνται οι πλανήτες; Και 
πώς τα έχουμε μάθει όλα αυτά τέλος πάντων; Για 
τα ερωτήματα έχουμε μόνο προσωρινές απαντήσεις 

- είναι όμως απείρως καλύτερες από την πλήρη 
έλλειψη απαντήσεων. Ο συγγραφέας μας δίνει 

τη βιογραφία του μεγαλύτερου πράγματος που 
υπάρχει: του ίδιου του Σύμπαντος, από τις απαρχές 
μέχρι το τέλος (και πέρα απ' αυτό). Από το Big 
Bang πριν από 14 δισεκατομμύρια χρόνια μέχρι τις 
τελευταίες συζητήσεις για τη σκοτεινή ύλη και τη 
Θεωρία των Πάντων. 

pun Buemier 

ΒΓ οι 
ΓΑΛΑΖΙΤΧ 

«1O itajrJOiron 

«οι γαλαζιεσ ζωνεσ, 
μαθηματα 
μακροβιότητας απο 
αιωνόβιους» 
dan buettner 
«διοπτρα», σελ. 264 

Σε συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης 
των ΗΠΑ ο βραβευμένος για τις έρευνές του σε θέματα 

μακροζωίας και ποιότητας ζωής Dan Buettner επισκέφθηκε 
περιοχές του πλανήτη, στις οποίες ο κόσμος 

ζει μέχρι τα 90 και 100 χρόνια. Σε αυτό το βιβλίο 
περιγράφει πώς οι άνθρωποι εκεί φτάνουν στα χρυσά 
τους χρόνια παραμένοντας δραστήριοι και σε πλήρη 
πνευματική διαύγεια. Στα επτά χρόνια που διήρκεσαν 
οι έρευνες, ο συγγραφέας, ανακάλυψε κοινά σημεία 
και χαρακτηριστικά μεταξύ των υγιών και υπεργηραιών 

ανθρώπων και συνίθεσεΛυτό που ο ίδιος ονόμασε 
9 Υγιεινές Συνήθειες, οι οποίες θα μας οδηγήσουν στη 
μέγιστη ποιότητα και σε περισσότερα χρόνια ζωής. 

5 Jfapii 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ 
«ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ 
ΓΕΝΝΗΘΗΚΑ...» 
ΜΑΡΙΑ ΤΑΣΤΣΟΓΛΟΥkokkinoy 

«ΙΩΛΚΟΣ», σελ. 224 
To πλαίσιο ζωής μιας αρκετά 
προοδευτικής για την εποχή 
της Ελληνίδας, που βίωσε 

την περιπέτεια, αλλά και γνώρισε έντονα την 
υπέροχη αγάπη που τα πάντα κατανοεί. Η 
Αφροδίτη, κάνοντας το σιδηροδρομικό ταξίδι 
Θεσσαλονίκη - Αθήνα, κατακλύζεται από θύμησες 

και παίζοντας με το φθοροποιό Χρόνο, διασκεδάζει, 
γελά, κλαίει και μας γεμίζει συγκινήσεις. 

Και στέλνει παντού ένα μήνυμα αισιοδοξίας, 
όπως ακριβώς έκανε η όμορφη και δυνατή 

μικρασιατική ράτσα, που όπου πατούσε, άνθιζε 
και κάρπιζε η γη. 

«ΗΡΕΜΑ ΝΕΡΑ» 
ΜΙΜΗ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 
ΘΕΟΧΑΡΗ 
«ΩΚΕΑΝΙΔΑ», σελ. 356 

Κάπου στη Βόρεια Ελλάδα 
μια μέρα, ένας Αμερικανός αρχαιολόγος 

και η Ελληνίδα σύντροφος 
του θα ανακαλύψουν 

τυχαία το πτώμα μιας γυναίκας. 
Ο αστυνόμος Ανέστης Μισιρλής από τη 

Δράμα, που δεν έχει εξιχνιάσει ποτέ φόνο στη 
ζωή του, προσπαθεί να βρει άκρη με τη βοήθεια 
ενός Αμερικάνου, κοινωνικού ανθρωπολόγου και 
της Ελληνίδας γυναίκας του. 0α ακολουθήσει 
μια ιστορία όπου το μυστήριο ανταγωνίζεται τα 
εξαιρετικά ψυχογραφήματα των χαρακτήρων 
που αναταράζουν τα ήρεμα νερά της ελληνικής 
επαρχίας. 

«ΚΡΗΤΗ ΜΟΥ» 
ΣΑΜΠΑ ΑΛΤΙΝΣΑΪ 
«ΚΕΔΡΟΣ», σελ. 448 

Κρήτη, 1898. Στην Κανεβάρο, 
κεντρικό δρόμο των Χανίων, 
χριστιανοί και μουσουλμάνοι 

ανεβάζουν τα ρολά 
στα καταστήματά τους αδελ. 
φωμένοι στην κοινή τους μοίρα, ανυποψίαστοι 
για τις ταραχές που έρχονται. Τα νέα φτάνουν 
συγκεχυμένα: ο οθωμανικός και ο ελληνικός 
Στρατός θα αποσυρθούν από την Κρήτη, ο διοικητής 

θα εκλέγεται από τις Προστάτιδες Δυνάμεις. 
Οι χριστιανοί συζητούν για την ένωση 

της Κρήτης με την Ελλάδα. Οι μουσουλμάνοι 
αναρωτιούνται f 1 περιμένουν στην Ινσταμπούλ 
για να βάλουν τάξη στο χάος. Μέσα στα επόμενα 

είκοσι πέντε χρόνια, εξεγέρσεις, συγκρούσεις, 
Βαλκανικοί πόλεμοι και ανταλλαγές 

πληθυσμών, θα πέσουν με δύναμη πανω και 
στις δύο κοινότητες της Κρήτης. 

¦¦¦ 
«ΦΤΑΣΑΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ» 
joshua ferris 
«ΜΟΝΤΕΡΝΟΙ ΚΑΙΡΟΙ», 
σελ. 424 

Ηταν υπάλληλοι μιας διαφημιστικής 
εταιρείας του Σικάγου 

και νόμιζαν ότι τίποτε 
δεν μπορούσε να τους κουνήσει 

από τη θέση τους. Ωσπου 
ήρθε η οικονομική ύφεση και ένας - ένας άρχισαν 

να φεύγουν, αφήνοντας πίσω τους ανθρώπους 
ικανούς να κάνουν τα πάντα, προκειμένου 

να παραμείνουν στις καταστάσεις μισθοδοσίας, 
και μπόλικες άδειες καρέκλες. Αγωνιούσαν. 
Στα γραφεία με τα γύψινα χωρίσματα. Στις αίθουσες 

συσκέψεων. Στους διαδρόμους. Στο 
ψυγείο με τα μαρκαρισμένα τάπερ και τα γιαούρτια. 

Στο μπαρ μετά τη δουλειά. Στο δρόμο 
προς το σπίτι. Σπαζοκεφάλιαζαν για το ποιος 
θα ήταν ο επόμενος στη λίστα των απολύσεων. 

5 Jfapii 

www.clipnews.gr

www.clipnews.gr



