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Πειραιάς,4/3/08

            Σε  μια  συγκινησιακά  φορτισμένη  ατμόσφαιρα  εκτυλίχθηκε  η  παρουσίαση  του 
βιβλίου της Καίτης Νικολοπούλου «Καλό μας Ταξίδι, Πρίγκιπα» εχθές στον Πειραιά. 

Η αίθουσα του  International Action Art,  του Ομίλου  Unesco Νομού Πειραιώς και 
Νήσων γέμισε από νωρίς το απόγευμα από ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, 
αλλά και από απλούς πολίτες που θέλησαν να συγχαρούν την συγγραφέα για το νέο της 
εγχείρημα. 
            Η πληθώρα του κόσμου κατάφερε να δυσκολέψει την έναρξη της εκδήλωσης, που 
αντί για την προγραμματισμένη ώρα έναρξης 6.30μ.μ. τελικά ξεκίνησε 7.10μ.μ. 
            Την παρουσίαση άνοιξε με την μελωδική της φωνή η τραγουδίστρια Πένυ Ξενάκη. 
            Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο πρ. βουλευτής ΠαΣοΚ - συγγραφέας και δικηγόρος 
Σέφης Αναστασάκος όπου εξήρε την πένα της συγγραφέως,  υπογγραμίζοντας :  «Το 
βιβλίο της Κ. Νικολοπούλου, στοχεύει να προβληματίσει το σύγχρονο άνθρωπο σε αρχές 
και αξίες που βάλλονται από τον αμοραλισμό της εποχής μας. Διαβάζεται και θα διαβάζεται  
για πολλά χρόνια ακόμα». 

Μετέπειτα, αναπτύχθηκε ένα θεατρικό δρώμενο στο οποίο συμμετείχαν οι ηθοποιοί 
Μαίρη Ραζή,  Έφη Καμπάνταη και  Αγγελίτα Τσούγκου. Στον ρόλο του Ιάσoνα ήταν ο 
σκηνοθέτης  Λεωνίδας Λοϊζίδης. Κατά τη διάρκεια του θεατρικού, προβλήθηκε και video 
με φωτογραφικό υλικό από τα μαγικά «ταξίδια» του Πρίγκιπα. 

Μετά από προτροπή των παρευρισκομένων,  τον λόγο πήρε η  συγγραφέας του 
βιβλίου.  Η  Καίτη  Νικολοπούλου,  φανερά  συγκινημένη,  ευχαρίστησε  όλους  τους 
παρευρισκόμενους και αναφερόμενη στο νέο βιβλίο της μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι ο 
«Πρίγκιπας»:  «αποτελεί  το  δεύτερο  μέρος  μιας  τριλογίας  με  θέμα  την  
παγκοσμιοποίηση. Το αμέσως προηγούμενο, η «Ατλαντίδα», είναι το πρώτο μέρος  
και  αναφέρεται  στον  ρόλο  που  παίζει  προς  τον  σκοπό  αυτό  η  επιστήμη,  η 
τεχνολογία  όταν  τη  χρησιμοποιούμε  από  τη  λάθος  πλευρά.  Με  τον  «Πρίγκιπα» 
διαπραγματεύομαι τον ρόλο που παίζουν οι θρησκείες στην υπόθεση που λέγεται  
«Πανγαία», καθώς και τη δύναμη του έρωτα όταν γίνεται αγάπη. Ο Ιάσων κοιτάζει  
στο παρελθόν για να έχει παρόν και μέλλον. Και νιώθει πως τον κοροϊδεύουν. Και  
θέλει να ουρλιάξει το «όχι» του.  Και αντιστέκεται.  Γιατί  άλλο το θείο,  και  άλλο η  
εκμετάλλευσή του. Και ψάχνει τη θέωση. Κάθε φορά που ενσαρκώνεται. Τη θέωση, 
μαζί με την καλή του, το άλλο του μισό. Και αισιοδοξεί: «Έσθ’ ήμαρ ότε Φοίβος  
πάλιν ελεύσεται και ες αεί έσεται».

Για  το  έργο  της  συγγραφέως  μίλησε  επίσης  και  ο  εκδότης  του  βιβλίου 
Κωνσταντίνος Ζαχαράκης. 

Κατά  τη  διάρκεια  της  βραδιάς,  η  Καίτη  Νικολοπούλου  έλαβε  έπαινο  για  την 
προσφορά της  στις  Τέχνες  και  τα  Γράμματα  καθώς και  το  μετάλλιο  τιμής  του Ομίλου 
Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων. Ο Γιάννης Μαρωνίτης, πρόεδρος του Ομίλου, από 
την μεριά του,  υπογράμμισε ότι  το βιβλίο της Καίτης είναι  μια ωδή προς τον ελληνικό 
πολιτισμό,  ένα  ταξίδι  στο  χρόνο  που  σε  εκστασιάζει  και  σε  ταξιδεύει  μαζί  του,  ενώ 
παρότρυνε τους παρευρισκόμενους να προμηθευτούν το βιβλίο ώστε να «ταξιδέψουν» και 
εκείνοι μαζί με τον Ιάσονα. 

Την  βραδιά  έκλεισε  η  Πένυ  Ξενάκη ερμηνεύοντας  γνωστά  τραγούδια.  Κατόπιν 
ακολούθησε δεξίωση ενώ η συγγραφέας υπέγραφε βιβλία της στο κοινό. 

 
Μεταξύ άλλων με την παρουσία τους τίμησαν την βραδιά οι: Η πολιτευτής της Ν.Δ. 

Μίνα Σαμαρά, η εκδότρια της εφημερίδας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» Χρυσούλα Αξυπολύτου, ο 



οικονομολόγος και εκδότης της «Φωνής των Πειραιωτών», Γιάννης Κανατσέλης καθώς 
και εκπρόσωποι των ΜΜΕ. Το «παρόν» έδωσαν επίσης και εκπρόσωποι των τεχνών και 
των  γραμμάτων  όπως  ο  πρόεδρος  της  ΕΤΕΟ  Κερατσινίου,  Στέλιος  Τραϊφόρος,  ο 
πρόεδρος  του  Μουσείου  Μικρασιατικού  Πολιτισμού,  Ιορδάνης  Αλιμπέρτης,  οι 
συγγραφείς  Γιώργος  Αρκουλής ,  Αλέκα  Θεοδωρικάκου και  Απόστολος 
Παναγιωτίδης, η ποιήτρια Κική Κοκκίνου και η ζωγράφος Μαρία Πατάπη.

Δεν ήρθαν αλλά έστειλαν ευχές για καλή επιτυχία στην συγγραφέα οι  υπουργοί: 
Κωστής  Χατζηδάκης,  Ευρυπίδης  Στυλιανίδης,  Γιώργος  Σουφλιάς,  Θοδωρής 
Ρουσσόπουλος,  οι  υφυπουργοί:  Παναγιώτης  Χηνοφώτης,  Γιάννης  Πλακιωτάκης, 
Χρήστος Ζώης, Σταύρος Καλαφάτης, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής της Νέας 
Δημοκρατίας  Λευτέρης  Ζαγορίτης,  οι  βουλευτές:  Αδάμ  Ρεγκούζας,  Μανόλης 
Στρατάκης, Νίκος Δενδιάς, Πέτρος Ευθυμίου, Άννα Διαμαντοπούλου και οι δήμαρχοι: 
Αθηναίων Νικήτας Κακλαμάνης και Χαλανδρίου Γρηγόρης Ζαφειρόπουλος.

 
 

Την εκδήλωση διοργάνωσε η εταιρία   Epineio     Media     Gate     
(  Υπηρεσίες Τύπου – προώθηση –   press  &  production   –   public     relation  ) -   

http://epineiomediagate.gr.gg
 
 

Χορηγοί: 
-Κάβα MOUSE (Κωνσταντινουπόλεως 67 Κερατσίνι)
-LE VOTRE PIREE (Κουντουριώτου 166-168 Πειραιάς)

 
Χορηγός επικοινωνίας: Εφημερίδα «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ» (www  .  aneksartitos  .  com  ) 
 
Υπό την Αιγίδα του Ομίλου Unesco Νομού Πειραιώς και Νήσων
 

            
Για περισσότερες πληροφορίες για την όμορφη αυτή βραδιά, για περισσότερο φωτογραφικό υλικό ή 

για πιθανή συνέντευξη στο ΜΜΕ που εκπροσωπείτε, παρακαλούμε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με τους 
υπεύθυνους του γραφείου Τύπου, στα τηλέφωνα 210 4131959-210 4122591 ή 6939776311. Επίσης πληροφορίες 
για την συγγραφέα μπορείτε να βρείτε και στον ιστοτόπο http://nikolopoulou.gr.gg

 

E-mail: press-pr@otenet.gr
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