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9η ∆ιεθνής Έκθεση Βιβλίου θεσσαλονίκης 
Χίσλοπ και Κουστουρίτσα 
δίνουν το «παρών» 

. 

Έλληνες και ξένοι 
συγγραφείς δίνουν 
αυιή την εβδοµάδα 
το ραντεβού τους 
στη συµπρωτεύουσα 
και συναντούν το 
αναγνωστικό" κοινό, 
το οποίο θα έχει 
την ευκαιρία όχι 
µόνο να ξεφυλλίσει 
τα βιβλία της 
πρόσφατης διεθνούς 
παραγωγής, αλλά και 
να παρακολουθή€τει 
πλήθος εκδηλώσεων 
µε άξονα και αφορµή 
m λογοτεχνία 

: . 

Ano τη Μυρτώ Τσελέντη 

Αφενός n οικονοµική κρίση 
που λειτούργησε αποθαρρυντικά, 

αφετέρου n διαφωνία των 
εκδοτών σχετικά µε τον τόπο διεξαγωγής 

της έκθεσης, οδήγησαν 
κάποιους από αυτούς να µη 

συµµετάσχουν. Εντούτοις, το 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου επιµένει 
σωστά να τη διοργανώνει στη 
Θεσσαλονίκη και όχι στην Αθήνα, 

γιατί έτσι ο θεσµός αυτός συνεχίζει 
να αποτελεί µια συνάντηση 

του βαλκανικού πολιτισµού 
σε ένα σταυροδρόµι της 

περιοχής, κάτι που επιτείνει και 
τον διεθνή χαρακτήρα του, αντί 
να γίνει άλλη µια έκθεση εγχώριας 

αποκλειστικά κατανάλωσης. 
Οι φετινοί αριθµοί δικαιώνουν, 
για άλλη µια χρονιά αυτή 

την επιλογή, δεδοµένου ότι κινούνται 
στα περσινά επίπεδα, 

µε µια µικρή επιπλέον αύξηση: 
περισσότερα από 200 περίπτερα, 

περίπου 400 εκδοτικοί οίκοι 
(πολλοί εκ των οποίων δεν είχαν 

συµµετάσχει τις προηγούµενες 
χρονιές, αλλά φέτος το 

ΕΚΕΒΙ, κατανοώντας τη δύσκολη 
οικονοµική κατάσταση, προσέφερε 

πολύ συµφέρουσες τιµές 
για τα περίπτερα) και περίπου 
200 εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν 

στη διάρκεια του 
τετραηµέρου. 

Οι ξένοι συγγραφείς 
που θα έρθουν 
Φετινή τιµώµενη χώρα είναι π 
Σερβία, n οποία και θα εκθέσει το 

24-27 Μαΐου 2012 

Εµίρ Κουστουρίτσα 

WW rw.thessa 
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Έτγκαρ Κέρετ 

24-27Μαΐου στο εκθεσιακό 
κέντροτης Helexpo στη 
Θεσσαλονίκη. Την Πέµπτη η 
έκθεση θα ανοίξει στις 15.00, 
ενώόλεςτιςυπόλοιπες µέρες 
θα ανοίγει στιςΐθ.00 το πρωί 
και µέχρι τις 21.00, εκτός του 
Σαββάτου, οπότε θα παραµείνει 
ανοιχτή µέχριτις22.00. Η 
είσοδοςτόσο στην έκθεση όσο 
και σε όλεςτις εκδηλώσειςτης 
είναι ελεύθερη για το κοινό. 
ΕπιπλέονπληροΦορίες: http:// 
www.thessalonikibookfair.com 

λογοτεχνικό παρελθόν, παρόν 
και µέλλον της, µέρα ano ενδιαφέρουσες 

εκδηλώσεις. ∆έκα 
γνωστοί Σέρβοι συγγραφείς θα 
επισκεφτούν την έκθεση, ανάµεσα 

τους ο θεατρικός συγγραφέας 
και κινηµατογραφιστής 

(διάσηµος ιδιαίτερα για το σενάριο 
της ταινίας «Underground») 

Ντούσαν Κοβάσεβιτς και ο τιµηµένος 
µε το βραβείο Balkanika 

πεζογράφος Βλάντισλαβ Μπάγιατς. 
Επίσης τιµώµενο πρόσωπο 

των εγκαινίων δεν θα είναι 
άλλος ano τον διάσηµο και πολυβραβευµένο 

σκηνοθέτη Εµίρ 
Κουστουρίτσα, ο οποίος υπέγραψε 

πρόσφατα το πρώτο του βιβλίο, 
που είναι n αυτοβιογραφία 

του. 
Πολλοί ξένοι διάσηµοι συγγραφείς 

της διεθνούς λογοτεχνικής 
σκηνής θα δώσουν επίσης 

το «παρών», όπως n αγαπηµένη 
συγγραφέας του µυθιστορήµατος 

«To νησί», Βικτόρια Χίσλοπ, 
ο Γάλλος συγγραφέας του βιβλίου 

«To Τουρκάκι», Metin Arditi, 
ο Γαλλοαµερικανός εκδότης και 

συγγραφέας Andre Schiffrin 
(«Οι λέξεις και το χρήµα» εκδόσεις 

Αιώρα, 2011, «Εκδόσεις 
χωρίς εκδότες», εκδόσεις Πόλις, 

1999), n φιλόσοφος και πανεπιστηµιακός 
Marion Richez, 

ή συγγραφέας και δηµοσιογρά.φος 
Florence Npiville («Η γονική 

παροχή», εκδόσεις Ωκεανίδα, 
2008, «Όι'Ελληνες ήρωες», 

εκδόσεις Πατάκη, 2004, «Ελληνική 
µυθολογία», εκδόσεις Πατάκη, 
2001), n Πολωνή βιογράφος 

Agata Tuszynska («Βιέρα 
Γκραν: Η κατηγορούµενη», εκδόσεις 

Καπόν, 2011), ο γνωστός 
εκπρόσωπος της νεότερης γενιάς 

των Ισραηλινών συγγραφέων, 
Etgar Keret («To κορίτσι 

στο ψυγείο», «Ο εκείνος», 
«To µπλουζ της Γάζας», «Ο οδηγός 

του λεωφορείου που ήθελε 
να γίνει Θεός», εκδόσεις Καστανιώτη), 

n Ελληνοαµερικανίδα 
εγγονή του ποιητή Μιχάλη Κατσαρού, 

Natalie Bakopoulos και 
ο Αυστριακός καθηγητής ιστορίας 

στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
Hagen Fleischer. 

Ειδικά 
αφιερώµατα 
- εκδηλώσεις 
Η φετινή θεµατική έκθεση 

είναι αφιερωµένη 
στα 100 χρόνια από 

την απελευθέρωση της 
Θεσσαλονίκης, µε βιβλία, 

τεκµήρια απότους 
Βαλκανικούς Πολέµους, 

εφηµερίδες, καρτ 
ποστάλτης εποχής και 
προ βολές ντοκιµαντέρ, 
καθώς καιπολλές άλλες 
εκδηλώσεις σχετικές µε 
αυτό το θέµα, αλλά και 
γενικότερα µε τη σχέση 
µνήµης καηστορίας. 
Η Παιδική Γωνιά φέτος 
θα επικεντρωθεί στη συναρπαστική 

και µυστηριώδη 
Αρχαία Αίγυπτο 

και οι µικροί αναγνώστες 
θα έχουν την ευκαιρία 
να περιπλανηθούν, µέσα 
ano δραστηριότητες και 
παιχνίδια, στο γοητευτικό 

παρελθόν της γειτονικής 
µας χώρας. Επίσης 

θα υπάρχει και η Γωνιά 
των Εφή βων, που πάντα 
αποτελεί ένα από τα 

πιο ενδιαφέροντα τµήµατα 
της έκθεσης, και 

όπου φέτος για πρώτη 
φορά εγκαινιάζεται και 
περίπτερο για τηνκαµπάνια 

της Ενίσχυσης 
της Φιλαναγνωσίας των 
Μαθητών. 
Ειδικό περίπτερο θά 
υπάρχει αφιερωµένο 
στη µνήµη του Νικηφόρου 

Βρεττάκου µε αφορµή 
την επέτειο τωνΙΟΟ 

χρόνων από τη γέννησή 
του, όπου θα εκτίθεται 
φωτογραφικό και αρχειακό 

υλικό, καιπαράλληλα 
θα πραγµατοποιηθεί 

µουσική εκδήλωση 
µε µελοποιηµένη ποίησή 

του. 
Ταυτόχρονα διοργανώνεται 

και το 1o ∆ιαβαλκανικό 
Φεστιβάλποίησης 

(24 και25 Μαΐου). 
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