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Παρουσίαση του βιβλίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗΣ του Νίκου
Γερακάρη θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη, 24 του μηνός, στις
8.30 το βράδυ, στον Κορυδαλλό (στον υπαίθριο χώρο της πλατείας
Μέμου) σε εκδήλωση που οργανώνεται, με πρωτοβουλία του
Δημάρχου Κορυδαλλού κ. Γ. Κασιμάτη. Ο Δήμαρχος θα είναι στο
πάνελ, μαζί με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων
Συντακτών Δημήτρη Κουμπιά, τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο Διευθυντή
SPORT FM & OTE TV, τη δημοσιογράφο του ΑΝΤΕΝΝΑ Λία Κοντοπούλου
και τον δημοσιογράφο Παύλο Γερακάρη που θα συντονίσει την
παρουσίαση.
Ο Νίκος Γερακάρης γράφει για γεγονότα που έζησε από την
παιδική του ηλικία, όταν η πολυμελής οικογένεια του
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το ομηρικό χωριό της Μάνης Οίτυλο,
έως και την αποχώρησή του από την Εθνική Τράπεζα στην οποία
εργάστηκε, ως υπεύθυνος Τύπου, επί 28.5 χρόνια. Από τις
σελίδες του βιβλίου παρελαύνουν πρόσωπα από πολλούς χώρους.
Άρχισε τη δημοσιογραφία από το αθλητικό ρεπορτάζ και συνέχισε
με ρεπορτάζ από τα υπουργεία Γεωργίας, Τουρισμού, Δικαιοσύνης,
Εθνικής Άμυνας και πολιτικό ρεπορτάζ σε 10, συνολικά,
ημερήσιες αθηναϊκές εφημερίδες και δύο της Θεσσαλονίκης.
Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου τα
πρώτα χρόνια της δεκαετίας 1970-1980. Περιστατικά από Γιώργο
Σιδέρη και φυλακές Κορυδαλλού, από ταξίδι του Ολυμπιακού στην
Πολωνία (…εκδίωξη από την όπερα της Βαρσοβίας, κ.α.), αλλά και

ταξίδια με Κωνσταντίνο Καραμανλή, Ανδρέα Παπανδρέου,
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, Κώστα Σημίτη και άλλους πολιτικούς,
καθώς και αναφορές στους επτά Διοικητές της ΕΘΝΙΚΗΣ με τους
οποίους συνεργάστηκε. Τους Στέλιο Παναγόπουλο, Δημήτρη Γερμίδη
(γνώριζε, από τότε ποιος ήταν ο αρχηγός της 17 Ν), Μιχάλη
Βρανόπουλο (δολοφονήθηκε από τη 17Ν), Θεόδωρο Καρατζά, Τάκη
Αράπογλου, Γεώργιο Μίρκο, Απόστολο Ταμβακάκη. Επίσης,
αναφέρεται σε πρόσωπα που απασχόλησαν κατά καιρούς, ευρύτατα,
την κοινή γνώμη, όπως Ελένη Βλάχου, Γιάννης Ντεγιάννης (ο
«εθνικός» δικαστής), Γιώργος Καματερός με το «θαυματουργό»
νερό του, Κώστας Λινοξυλάκης (ο καλύτερος κεντρικός
οπισθοφύλακας και μεγάλος γόης), ο Μίμης Δομάζος (ο καλύτερος,
κατά πολλούς, Έλληνας ποδοσφαιριστής όλων των εποχών), ο
Γιώργος Σιδέρης (ο καλύτερος, επίσης κατά πολλούς, επιθετικός
των τελευταίων δεκαετιών) αλλά και ο Νίκος Μουντής (ο
δολοφόνος της Αγγλίδας δημοσιογράφου Ανν Ντόροθυ Τσάπμαν) και
πολλοί άλλοι. Παράλληλα, περιγράφει γεγονότα που κάλυψε
αποκλειστικά, όπως η τελευταία εκτέλεση στην Ελλάδα, η πρώτη
ακροδεξιά τρομοκρατική οργάνωση, το νομοσχέδιο για τη
στράτευση των γυναικών, το νομοσχέδιο «διά την διάλυσιν των
συναθροίσεων δια των όπλων», το Διάταγμα που θέσπιζε όριο
ηλικίας για την έξοδο των δικηγόρων από το επάγγελμα, κ.α.
Συνοπτικά, η ιστορία της ΕΘΝΙΚΗΣ, και οι… συμπτώσεις. Μέσα στο
κεντρικό κατάστημα πέθανε ο ιδρυτής της και πρώτος Διοικητής
της. Ένας ακόμα Διοικητής βρήκε τον θάνατο σε περίεργο,
θαλάσσιο, δυστύχημα. Πέντε Διοικητές της Εθνικής Τράπεζας
έγιναν πρωθυπουργοί! Και αναφορές σε σημαντικά οικονομικά και
πολιτικά γεγονότα. Άλλες συμπτώσεις: Από Τόλη Βοσκόπουλο μέχρι
Ξενοφώντα Ζολώτα και διάδοχο (μετέπειτα Βασιλιά) Κωνσταντίνο.
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