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Η ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ TOY ∆ΙΑΣΗΜΟΥ ΨΑΡΑ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ N. ΑΘΗΝΑΙΟ · Της πίπας βαζουρα 

Εδινε την ψαριά 
του για να 

σιτιστούν εκατοντάδες 
άνθρωποι 

που 
είχαν ανάγκη, ενώ ταυτόχρονα 

Βοηθούσε καν όσους ϊίχαν 
καταφύγει σε τοκογλύφους 
να πάρουν πίσω την περιουσία 

τους. Ο θρυλικός Αντρέας 
Ζέπος, γιά τον οποίο ο µεγάλος 

συνθέτης Γιάννης ΠαπαΊ'ωάννοϋ 
είχε γράφει και το 

περίφηµο τραγούδι του, είναι 
το κεντρικό πρόσωπο της 

µυθιστορηµατικής βιογραφίας 
του εκπαιδευτικού Ευάγγελου 

N. Αθηναίου, που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις 

Μουρούστα OJf. 

Η ΑΟΗΓΗΧΗ 
Μέσα από το βιβλίο µε τίτλο 
«Ο καπετάν Αντρέας Ζέπος 
Ενας γλεντζές, φιλάνθρωπος 
και θυµόσοφος ψαράς στην 
παραλία του Φαλήρου» ξεδιπλώνεται 

n ζωή του περίφηµου 
ψαρά, µε την αφήγηση 

του συγγραφέα να ξεκινά ano 
ας αλησµόνητες πατρίδες και 
τη Σµύρνη, για να καταλήξει 
οτον Πειραιά και στο Φάληρο. 

Αντλώντας υλικό ano τις. 
προσωπικές παιδικές του 
αναµνήσεις, διηγήσεις και 
αναφορές του ίδιου του καπετάν 

Αντρέα, καθώς και 
ano µαρτυρίες και πληροφορίες 

που έδωσαν παλιοί 
Φαληριώτες και Πειραιώτες, 
ο συγγραφέας ανασυνθέτει 
την πολυδιάστατη προσωπικότητα 

του αναδεικνύοντας 
και το φιλανθρωπικό του έργο 

που δυστυχώς σι περισσότεροι 
αγνοούν. 

∆ιότι ο καπετάν Ζέπος 
ήταν ένας από τους συµπατριώτες 

µας που σε δύσκολες 
για την Ελλάδα εποχές, όπως 
n Κατοχή, άφησε το ίίποτύπωµά 

του προσφέροντας απλόχερα 
τη βοήθειά του. 

Χάρη σε εκείνον το τραγι- 

ΕΥΑΓ. It, ΑΘΗΝΑΙΟΙ 

Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΝΤΡΕΑΣ ΖΕΠΟΣ 
I "Ενας γλεντζές, «ρΛάνθρωπος 

.^Ώ^^Οοφος ιµα 

$11$%ΜραΛΐα του Ψαληροο 

Ο αξέχαστος καπετάν Αντρέας Ζέπος, το 
κεντρικό πρόσωπο του εξαιρετικού βιβλίου 

που έγραψε ο Ευάγγελος N. Αθηναίος 

κό ξηµέρωµα της 7ης Απριλίου 
1941, όταν βοµβαρδιζόταν 

ο Πειραιάς, χιλιάδες συµπολίτες 
του είχαν ένα πιάτο φαγητό, 
ενώ στα ∆εκεµβριανά του 

1944 µε κίνδυνο της ζωής του 
ύψωσε µιαν αυτοσχέδια σηµαία 

του Ερυθρού Σταυρού 
για να µεταφέρει σε ένα πρόχειρο 

νοσοκοµείο τους τραυµαη'ες. 

Αυτά είναι µόνο µερικά 
από τα περιστατικά που αναφέρονται 

στο πολυσέλιδο βιβλίο 
και από τα οποία αναδεικνύονται 

οι αρετές του 
Ελληνα, δηλαδή n καρτερία, 
n αντίσταση και, φυσικά, n 

αγάπη για τον συνάνθρωπο. 
Βέβαια, ο αναγνώστης θα 

έχει την ευκαιρία να µάθει περισσότερα 
και για την αλέγρα 

πλευρά του Ζέπου. 

ΤΑΓΛΕ\ΤΙΑ 
Λάτρης της διασκέδασης, ο 
καλόκαρδος ψαράς άφησε 
εποχή µε τα γλέντια του, αλλά 

και τη µεγάλη αγάπη του 
γτα τα µπουζούκια, στα οποία 
ξόδευε υς χρυσές λίρες του. 

Στην ιστορία του γίνεται 
ακόµη αναφορά και στους 
µεγάλους αρχοντορεµπέτες 
µε τους οποίους έκανε παρέα 
ο Ζέπος. 

Ο γιος του δάσκαλου 
«Ο γ los του δασκάλου» 
Γιάννης Ξανϋούλης 
{Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 
Ο Γιάννης Ξανθούλης δεν θέλει 
συστάσεις. Ο συγγραφέας επανέρχεται 

συγγραφικά µε ένα βιβλίο 
γεµάτο συναισθήµατα και εικόνες. 

Η γραφή του βιβλίου του, 
οικεία. Οι χαρακτήρες του θα µπορούσαν 

να είναι αληθινοί. «Ο γιος 
του δασκάλου» ξετυλίγει το κουβάρι του από την αυτοκτονία 

ενός νέου άντρο, του γιου του δάσκαλου, την 
: άνοιξη του 1972. ΜετονΚαιρό, το δράµα αµβλύνεται και 
όλα µπαίνουν στην τροχιά µιας ήρεµης λήθης. Σαράντα 
χρόνια µετά, ο µικρότερος γιος, που τώρα κοντοζυγώνει 

στα 60 του χρόνια, θα κάνει τα πάντα ώστε να βρεθεί 
άκρη στο µυστήριο της αυτοχειρίας του αδερφού του. 

Η ΕΠΟΧΗ 
ΤΩΝ ΚΥΘΗΡΩΝ 

«Η εποχή των Κυθήρων» 
Παναγιώτης Παπαϊωάννον 
(Εκδόσεις Ταξιδευτής) 
Λυρισµός και ποίηση βαθιά στοχαστική 

από τον Παναγιώτη Παπαϊωάννου, 
ο οποίος εµπνέεται από την 

οµορφιά, τον έρωτα και την ουράνια 
Αφροδίτη. To λογοτεχνικό του 

βάπτισµα το οφείλει στη Λιλή Ζωγράφου. 
Κτηνίατρος στο επάγγελµα, 

λατρεύει αυτήν του την ιδιότητα, καθώς n καθηµερινή 
επαφή του µε τα ζώα τον έκανε mo πλούσιο σε συναισθήµατα 

Η λογοτεχνία είναι n προσωπική του έκφραση 
και απόδραση, αλλά οι στίχοι του µπορούν να αποτελέσουν 

διαφυγή από την καθηµερινότητα σε κόσµους mo 
ροµαντικούς. Οι αναγνώστες θα βρουν ένα καταφύγιο 
συναισθηµάτων, τα οποία αντητ'θενται στη λογική και 
την'πεζότητα της καθηµερινότητας. 

«v 
κΧόριπτ» 
Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιρ 
(Εκδόσεις Κέδρος) 
To «Χόµπττ», το επικό προοίµιο του 
«Αρχοντα των ∆αχτυλιδιών», βγαίνει 

στους κινηµατογράφους αλλά 
επιστρέφει και σης προθήκες των 
βιβλιοπωλείων, θέµα του το πώς 
απέκτησε ο Μπτλµπο το Ενα ∆αχτυλίδι. 

Ο Τόλκτν το είχε γράφει ~ 
ως µία αυιόνοµη παιδική ιστορία Αργότερα, όταν ο εκδότης 

του ζήτησε µία συνέχεια του βιβλίου, ο συγγραφέας 
έγραψε τον «Αρχοντα των ∆αχτυλιδιών». Η πρώτη έκδοσή 
του κυκλοφόρησε σε 1.500 crvriruna σης 21 Σεπτεµβρίου 

του 1937. Εχει µεταφραστεί σε 54 γλώσσες. Σης µεγαλύτερες 
χώρες του κόσµου έχει επανεκδοθεί σε νέα, ετηκαιροποιηµένη 

µετάφραση. Στην Ελλάδα µόλις κυκλοφόρησε 
σε µετάφραση των A Γαβριηλίδη - X. ∆εληγιάννη. 
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