
ÿþýüû: ÿúùø÷öþýõ / ôóöòõ / Free Press / ñùðòõþõ

ïø÷öüøùðþõ: îíøìëù, 25-10-2012

ê÷éþýõ: 23

ñíè÷çüû: 622 cm ²

ñíæù åäåéüúüöþõ: ñù ýòõçíæòøù

ÿìòåüòðãðþõ ÷ðëóìüä: 2310 566577

âíáù åé÷òýþ: ÿôàßêÿÞê àÞßîÝÜÛ

Bookshops 
Γράφει ο Κυριάκος Αθανασιάδης 

Κάθε εβδοµάδα, συζητάµε µε τους υπεύθυνους ενός από τα βιβλιοπωλεία της 

πόλης. Σήµερα, Ο Ιαν0ςΑριστοτέλους7 I 2310-277.004 info@ianos.gr 

Η ιστορία. Ο πρώτος κρίκος της Αλυσίδας Πολιτισµού 

IANOS δηµιουργήθηκε τον Σεπτέµβριο 

του 1984 στη Θεσσαλονίκη, από τον Νίκο Καρατζά. 

To πρώτο κατάστηµα, που αποτελεί και την έδρα 

της επιχείρησης ως σήµερα, βρίσκεται στην οδό 

Αριστοτέλους 7 και αποτελεί έναν πολιτιστικό πολυχώρο 

που περιλαµβάνει βιβλιοπωλείο, αίθουσα 

τέχνης και χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων. Από 

τότε προστέθηκαν στην Αλυσίδα άλλοι 6 κρίκοι, µε 

τελευταίο (2008) το IANOS ARTSHOP στην Αθήνα. 

Ταυτόχρονα, η συνεχής ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 

(IANOS Radio, IANOS Digital, IANOS CLUB) 

συνέβαλε ώστε σήµερα πλέον να έχει καταξιωθεί ο 

IANOS ως µία από τις πιο πρωτοποριακές και επιτυχηµένες 

επιχειρήσεις στο χώρο του βιβλίου και του 

πολιτισµού. Απόλυτα διακριτή ταυτότητα, καινοτοµία 

και υψηλά πρότυπα ποιότητας-εξυπηρέτησης, 

είναι οι τρεις πυλώνες στους οποίους βασίστηκε η 

µεγάλη αναγνωρισιµότητα και το δυναµικό επιχειρηµατικό 

προφίλ του ΙΑΝΟΥ. 

Η φιλοσοφία. Ο µετασχηµατισµός του ΙΑΝΟΥ 

από βιβλιοπωλείο σε αλυσίδα πολιτισµού αναδεικνύεται 

µέσα από το σύνολο των νέων δραστηριοτήτων 

αλλά και της προϊοντικής ταυτότητας, που πλέον 

περιλαµβάνει-εκτός από βιβλία- µουσική, εικαστικά, 

αντικείµενα τέχνης, κ.ά. Φυσικά, είναι ενταγµένος 

στα πλαίσια του οράµατος µας να συµβάλλουµε 

στην παραγωγή και διάδοση του πολιτισµού, φέρνοντας 

καθηµερινά τους ανθρώπους σε επαφή µε τα 

έργα και τους δηµιουργούς τους. Στόχος µας είναι 

να το πετύχουµε µέσω δραστηριοτήτων, υπηρεσιών 

και πολιτιστικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, 

διαµορφώνοντας ταυτόχρονα ένα ευχάριστο, δηµιουργικό 

και ανθρωποκεντρικό περιβάλλον για τους 

πελάτες και τους συνεργάτες µας. 

Μικρό η µεγάλο βιβλιοπωλείο; Πιο σωστός 

χαρακτηρισµός θα ήταν «µητροπολιτικό» βιβλιοπωλείο. 

Η κεντρική φιλοσοφία του «µητροπολιτικού 

βιβλιοπωλείου», στο οποίο ο αναγνώστης µπορεί 

να βρει το σύνολο της ενεργού βιβλιογραφίας, σε 

συνδυασµό µε τη διευρυµένη προϊοντική ταυτότητα 

-όπως αναφέρεται παραπάνω- και την ολοκληρωµένη 

εξυπηρέτηση πελατών που προσφέρει ο IANOS, 

αποτελούν τον άξονα πάνω στον οποίο κινούνται τα 

καταστήµατα. 

Η Κρίση: Προβλήµατα, αλλαγές και επιπτώσεις 
στην αγορά βιβλίου. Η αγορά του 

βιβλίου διανύει µια ζοφερή περίοδο, λόγω της συνολικότερης 

άσχηµης κατάστασης στη χώρα αλλά και 

εξαιτίας των δοµικών της παθογενειών. Στη δύσκολη 

αυτή διαδροµή, θα αντέξουν λίγες επιχειρήσεις και 

στο τέλος της θα υπάρχουν ακόµη λιγότερες. Αυτό 

ισχύει για τα βιβλιοπωλεία, τους διανοµείς, τους εκδότες 

και όλους όσοι εµπλέκονται στα άλλα στάδια 

της αλυσίδας. 

To µέλλον του βιβλίου, το µέλλον των 
βιβλιοπωλείων. To µέλλον θα έχει λιγότερα 

χάρτινα και περισσότερα ψηφιακά βιβλία, αλλά 

είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι τα φυσικά 

βιβλία θα αντικατασταθούν πλήρως από άλλες 

µορφές περιεχοµένου. Υπάρχει σίγουρα µέλλον 

για τα βιβλιοπωλεία και τους εκδότες, αλλά είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση να επαναπροσδιορίσουν 

όλοι το ρόλο τους σε µια διαρκώς µεταβαλλόµενη 

πραγµατικότητα. 

To απόλυτο long-seller. Είναι δύσκολο να 

απαντηθεί το ερώτηµα µονοδιάστατα, ιδιαιτέρως 

για µια επιχείρηση µε 28 χρόνια παρουσίας, όπως 

ο IANOS. Υπάρχουν τίτλοι και συγγραφείς που 

αντέχουν στο χρόνο και έχουν σταθερές πωλήσεις, 

όπως τα ποιήµατα του Ελύτη, ο 'Εκο, ο Γκάµπριελ 

Γκαρσία Μάρκες. Τα τελευταία χρόνια οι δύο τίτλοι 

που έχουν ξεχωρίσει σε πωλήσεις είναι το «Όλα σού 

τα 'µαθα, µα ξέχασα µια λέξη», του ∆ηµήτρη Μπουραντά 

(εκδ. Πατάκη) και «To Νησί» της Βικτόρια 

Χίσλοπ (εκδ. ∆ιόπτρα). 

To best-seller των τελευταίων 12 µηνών. 
«To νήµα», Βικτόρια Χίσλοπ, εκδ. ∆ιόπτρα. 

Προτάσεις από τις νέες κυκλοφορίες. 
«Για το όνειρο πώς να µιλήσω», Ελένη Πριοβόλου, 

εκδ. Καστανιώτη. Από τη συγγραφέα του βιβλίου 

«Όπως ήθελα να ζήσω» (Βραβείο Αναγνωστών 

ΕΚΕΒΙ 2010), ένα συγκλονιστικό µυθιστόρηµα για 

το τέλος ενός ονείρου και την αρχή ενός άλλου. 

«To πρόβληµα Σπινόζα», Ίρβιν Γιάλοµ, εκδ. Άγρα. Ο 

Άλφρεντ Ρόζενµπεργκ και ο Σπινόζα. Ο Ναζί ιδεολόγος 

και ο µεγαλοφυής φιλόσοφος. Ο Γιάλοµ στο 

τελευταίο του µυθιστόρηµα εστιάζει το βλέµµα του 

σε δύο εκ διαµέτρου αντίθετες προσωπικότητες, 

παρουσιάζοντας τους παράλληλους βίους τους 

και αποτυπώνοντας την άβυσσο που τους χωρίζει. 

«To κοιµητήριο της Πράγας», Ουµπέρτο 'Εκο, εκδ. 

Ψυχογιός. Ο 'Εκο µε το τελευταίο του µυθιστόρηµα 

µας παραδίδει µια ιστορική τοιχογραφία της Ευρώπης 

του 19ου αιώνα. Καυστικό χιούµορ, αδυσώπητη 

ειλικρίνεια και διεισδυτική µατιά συνδυασµένα µε 

αριστοτεχνική πλοκή, όλα αυτά σε ένα βιβλίο που 

ήδη θεωρείται κλασικό. · 

ΟΞΥΓΟΝΟ 
ΑΠΟ TO ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
Ολύµπου 81 · T: 2310-260085 

Στο ΟΞΥΓΟΝΟ γίνονται πολλά αυτό 

το φθινόπωρο: σεµινάρια και εργαστήρια 

για ενηλίκους µε άξονα 

το βιβλίο και την ανάγνωση, τη 

γλώσσα, την εκπαίδευση και τον 

πολιτισµό, λέσχες ανάγνωσης, παρουσιάσεις 

βιβλίων και πρωτότυπα 

εκπαιδευτικά προγράµµατα για 

τους µικρούς βιβλιόφιλους, προβολές 

ταινιών, αφιερώµατα σε βιβλία 

και αγαπηµένους συγγραφείς. 

Ενηµερώσου στο www.oxygonometaixmio.gr 

και έλα και εσύ για 

µερικές ανάσες πολιτισµού! 

Άγνωστη Καντάθ 
Αιµ. Γρεβενών 6 και ∆ηµ. Γούναρη 

T. K 546 21 

T: 2310 227010, 229060 

F: 2310 229060 

www.kadath.gr · info@kadath.gr 

Στην Άγνωστη Καντάθ, το βιβλιοπωλείο 

του Φανταστικού στη Θεσσαλονίκη, 

βρίσκει κανείς, πέρα 

από τα βιβλία των εκδόσεών µας, 

µια τεράστια συλλογή από βιβλία 

Science Fiction, Fantasy, Horror 

ελληνικά, αγγλικά και αµερικάνικα, 

Graphic Novels, Fantasy Art 

Albums, Puzzles, χρηστικά και διακοσµητικά 

αντικείµενα που θα γοητεύσουν 

τους λάτρεις του είδους. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ 
ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΥ 20 

2310428846 

mythistoria@gmail.com 

http://www.facebook.com/profile. 

php?id = 100001029814880 

Βιβλία, χαρτικά, χρώµατα, γάτες, 

σκύλοι, πλατάνια, φύλλα, δροσιά, 

καφές, παγωτό, Gluhwein, Αλλατίνη, 

Βαφοπούλειο, εκθέσεις, παρουσιάσεις, 

συγγραφείς, συναντήσεις, 

συζητήσεις, δράσεις, σκαλοπάτια, 

ανακοινώσεις, Φίλοι του Πράσινου, 

γειτονιά, φίλοι, Ντεπώ! 
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