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ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 

Εντευκτήριο 
Τεύχος 96, 
Ιανουάριος - Απρίλιος 
2012, σελ. 176, 
τιµή 10 ευρω 

Στο νέο τεύχος του 
περιοδικού, που γιορτάζει 

τα 25 χρόνια 
του, δηµοσιεύονται 
για npcirtn φορά πέντε 

επιστολές του 
Νίκου Καζαντζάκη 
προς τον φίλο του, 
Νικόλαο Πάτρα, κατά 
την περίοδο 1931I 
1933. Επιπλέον φιλοΙ 
ξενούνται: σύγχρονη 

! .ελληνική και ξένη 
ποίηση, όπως και 

J πεζογραφία (απόοττα1 
αµα από ανέκδοτο 
µυθιστόρηµα του ∆η: 
µήτρη Νόλλα), µικρό 
αφιέρωµα στον ∆ηµήτρη 

∆ασκαλόπουλο, 
κριτικές και παρουσιάσεις 

βιβλίων, 
ζωγραφική και φωτογραφικό 

ένθετο. 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 

ΤΟΡΚΟΥΑΤΟ 
ΤΑΣΣΟ 
Αµύντας 
Παράφραση 
Γεώργιος Μόρµορης, 
εισαγωγή, σχόλια, 
γλωσσάριο Σπύρος 
A. Ευαγγελάτος. 
Μορφωτικό Ιδρυµα 
ΕθνικήςΤραπέζης, 
σελ. 232, 
τιµή 25,23 ευρω 

ποιητική 

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 

Ποιητική 
Τεύχος 9 (άνοιξη 
καλοκαίρι 2012) 

Εκδόσεις Πατάκη, 
σελ. 344, τιµή 19,09 
ευρω 

Στο νέο τεύχος της 
εξαµηνιαίας ποιητικής 

έκδοσης που 
διευθύνει ο Χάρης 
Βλαβιανός περιλαµβάνονται 

ποιήµατα 
της γνωστής φεµινίστριας 

και πρόσφατα 
χαµένης Είντριαν 

Ριτς, κορυφαίες συνθέσεις 
του νοµπελίστα 

ποιητή Ντέρεκ 
Γουόλκοτ, ποίηση 
του Ντόναλντ Τζάστις 

και του νεότερου 
Τοµ Τσίβερς. 

Επιπλέον, περιέχονται, 
µεταξύ άλλων, 

θεωρητικά κείµενα 
του Πολ ντε Μον για 
την αυτοβιογραφία 
και του νεοελληνιστή 
Ντέιβιντ Ρικς για τον 
Καβάφη. 

'2ί ΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ 

BRIAN LADD 
Αυτο(κινητο) 
φοβία: αγάπη 
και µίσος στον 
αιώνα της 
αυτοκίνησης 
Μετάφραση 
Γιάννης ∆. Ιωανυίδης. 
Εκδόσεις του 
Εικοστού Πρώτου, 
2012, σελ. 275, 
τιµή 21,30 ευρώ 

Η ποιµενική κωµωδία 
«Αµύντας» του κορυφαίου 

ηαλού παητή 
της Αναγέννησης Τορκουάτο 

Τάσσο εγκαινίασε 
την ποιµενική 

µόδα στο θέατρο και 
επηρέασε τον Γεώργιο 
Χορτάτση ογπ σύνθεση 

της «Πανώριας». 
Κυκλοφορεί τώρα 
στην ελεύθερη απόδοση 

τουΚυθήριου 
Γεώργιου Μόρµορη, 
περίπου τρεις αιώνες 
µετά την πρώτη έκδοσήτηςτο1745,σε 

κριτική σχολιασµένη 
έκδοση του θεατρολόγου 

και ακαδηµαϊκού 
Σπύρου Ευαγγελάτου. 
Κείµενο γοητευτικό, 
µε κοµψή γλώσσα και 
διακριτικό χιούµορ. 

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

ΜΙΛΤΟΣ 
ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΗΣ 
Επόπτης 
Εκδόσεις Λιβάνη, 
2012, σελ. 318, 
τιµή 14 ευρώ 

Ο Μταλ φοβόταν. ∆εν 
είχε την απάντηση 
και φοβόταν πολύ. 
Γνώριζε καλά όλες τις 
ποικιλίες του φόβου 
και τις είχε αντιµετωπίσει 

επανειληµµένα 
στο παρελθόν, 

άλλοτε µε σχετική 
επιτυχία, άλλοτε όχι. 
Φόβους της παιδικής 
ηλικίας, τον φόβο της 
αποτυχίας και της 
µοναξιάς, τον φόβο 
για τις µέλισσες, ακόµη 

και για τον οδοντίατρο. 
Ο Επόπτης 

όµως ήταν κάτι άλλο, 
όχι τελείως άγνωστο 
αλλά πιο βαθύ, mo 
πρωτόγονο. 
Πρόκειται για το δεύτερο 

βιβλίο του γνωστού 
τραγουδοποιού. 

Επειτα από έναν 
αιώνα στο τιµόνι 
και 30 εκατοµµύρια 

νεκρούς θύµατά 
της, µήπως πλησιάζουµε 

στο τέλος της 
αυτοκίνησης; Από 
το µοντέλο «T» ως 
τα SUV, n µελέτη 
αποκαλύπτει ότι n 
επίµαχη σχέση µας 
µε το αυτοκίνητο δεν 
είναι κάτι νέο. Με το 
βλέµµα στις µεγαλουπόλεις 

και σε ποικίλες 
χρονικές περιόδους, 
Οπό το Παρίσι 

της Μπελ Επόκ ως 
τη Σανγκάη τού σήµερα, 

ο καθηγητής 
του Γέιλ εξετάζει τη 
φρενίπδα για το αυτοκίνητο 

από τότε 
που εφευρέθηκε. 

ΥΘΙΖΤΟΡΗΜΑ 

JAMES 
PATTERSON 
ΚΑΙ MARK 
SULLIVAN 
Αγώνες 
θανάτου 
Μετάφραση 
Νίκος Σπυριδάκης. 
Εκδόσεις Bell/ 
Χαρλένικ Ελλάς, 
2012. σελ 393, 
τιµή 7.60 ευρώ 

Ιούλιος 2012. Η Πράιβετ 
έχει αναλάβει 

την ασφάλεια των 
Ολυµπιακών Αγώνων 

του Λονδίνου. 
Οι πράκτορες της 
θα προστατεύσουν 
πάνω από 10.000 
αθλητές που εκπροσωπούν 

περισσότερες 
από 200 χώρες. 

Λίγες ώρες αποµένουν 
ως την τελετή 

έναρξης, όταν ο πράκτορας 
Πίτερ Νάιτ 

καλείται στον τόπο 
ενός άγριου εγκλήµατος. 

Ενα προβεβληµένο 
µέλος της 

Οργανωπκής Επιτροπής 
των Ολυµπιακών 

Αγώνων του 
Λονδίνου έχει δολοφονηθεί. 

Σε αυτή τη στήλη παρουσιάζονται κάθε εβδοµάδα οι καλύτερες πωλήσεις 
που σηµειώθηκανσεένα βιβλιοπωλείο το επταήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ τα βιβλιοπωλεία ΙΑΝΟΣ (Αθήνα, Θεσσαλονίκη) 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

= E N Η 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Οσο αντέχει η ψυχή 
ΤΗΣ ΛΕΝΑΣ MANIA 

(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

013 οςεπιβάτης 
TOY ΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΗ 
(Εκδόσεις Αγρα) 

Για τ* όνειρο 
πώς να µιλήσω 

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΡΙΟΒΟΛΟΥ 

(Εκδόσεις Καστανιώιη) 

Ερωτας πόλεµος 
ΤΗΣ ΚΑΓΓΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 

'. (Εκδόσεις Ψυχογίός) 

Ταξιδεύοντας στον χρόνο 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΙΡΙΣ 

. "(Εκδόσεις Σύγχρονοι Ορίζοντες) 

Μια ζωή πολλές φορές 
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΜΑΚΡΗ 

' (Εκδόσεις Λυµπέρη) 

6ι τρεις υποσχέσεις 
ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΥΛΙ∆ΟΥ 

(Εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ο άνθρωπος 
που έτρωγε πολλά 

TOY ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΡΤΟ 
(Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Ο αγώνας της ζωής µου 
TOY ΑΝΤΩΝΗ ΝΙΚΟΠΟΛΙ∆Η 

(MVPublications) 

To νήµα 
ΤΗΣ ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 

(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά 

Time out 
toy στελιου ραµφου 
(ΕκδάΟΕίςΑρµόζ) 

Σενάριο γάµου 
ΤΟΥΤΖΕΦΡΥ ΕΥΓΕΝΙ∆Η 

(Εκδόσεις Πατάκη) 

Οι προσκεκληµένοι 
TOY ΠΙ E P ΑΣΟ ΥΛΙN 
(Εκδόσεις Πόλις) 

Κράτα τα µάτια σου κλειστά 
ΤΟΥΤΖΟΝ ΒΕΡΝΤΟΝ 

(Εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Να σου πω µια ιστορία 
ΤΟΥΧΟΡΧΕΜΠΟΥΚΑΪ 

. (Εκδόαεις-Opera) 

To κορίτσι 
που εξαφανίστηκε 

ΤΗΣΤΖΙΛΙΑΝ ΦΛΙΝ 

.- (Εκδρσεις Μεταίχµιο) 

To πρόβληµα Σπινόζα 
TOY ΙΡΒΙΝ ΠΑΛΟΜ 

(Εκδόσεις Αγρα) 

Κισµέτ: δεκατρείς 
ιστορίες αγάπης 

TOY ΡΑΙΝΕΡ ΜΑΡΙΑ ΡΙΛΚΕ 

(Εκδόσεις Νεφέλη) 

Μια άψογη δολοφονία 
ΤΗΣΠ.ΝΤ.ΤΖΕΐΜΣ 

. (Εκδόσεις Καστανιώτη) 

Η άνοδος και η πτώση του homo 
economicus 

TOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΛΠΑ∆ΟΠΑΝΝΗ 

(Εκ5:οε;ς Παπαδόπουλος) 

Οσκαρ Ουάιλντ: 99 µαθήµατα σοφίας 
για µια ευτυχισµένη ζωή εδώ και τώρα 

TOY ΑΛΛΑΝ ΠΕΡΣΥ 

(Εκδοσε'ς Πατάκη) 

Από την άγνοια στη σοφία 
TOY XOPXE ΜΠΟΥΚΑΪ 

(Εκδοτε; C sera) 

Κυριακή απόγευµα στη Βιέννη 
ΤΗΣ ΜΑΡΩΣ ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗ 

(Εκδο.:εις Ψυχογιός)  

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο 
TOY APTOYP ΣΟΠΕΝΧΑΟΥΕΡ 

(Εκδόσεις Πατάκη) 

Η καταστροφή ως ευκαιρία 
TOY ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ 

(Εκ5:?ες IANOS)  

Η µαγεία 
ΤΗΣ ΡΟΝΤΑ ΜΠΕΡΝ 

(Εκδά:ε:ς Λιβανη)  

Ο γάµος από έρωτα έχει αποτύχει; 
TOY ΠΑΣΚΑΛ ΜΠΡΥΚΝΕΡ 

(Εχδόοειςr άτοκη) 

ΓΙΑΝΝΗΣ 
Ν.ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ 

jbasko@dolner.gr 

/ : 
παινοβγαίνω στα βιβλιοπωλεία 
κωσιινσΛτώ την απουσία εκείνου 

του καλοκαιρινού σφυγµού 
όπου πλήθη αντίγνωστών 

συνωθούνταν πάνω ano τους πάγκους για 
να αγοράσουν τα βιβλία των διακοπών 
τους. Φταίει σίγουρα n οτΛκυρία και n οικονοµική 

δυσπραγία Από την άλλη, έρχονται 
µηνύµατα σπ και οι συµπεριφορές των 
αγοραστών αλλάζουν, αλλά και a εκδότες, 
a συγγραφείς και φυσικά οι βιβλιοπώλες. 
Κρατώ, στα χέρω µου µια σπάνια σε ουσία 

µελετητής Αικατερίνης Λάµπρου, Τα 
βιβλιοπωλεία στην Ελλάδα 1974 - 2009, 
Η αντοχή Tns παράδοσης και n αλλαγή 
παραδείγµατος. Είναι το διδακτορικό της 
στο Πάντειο και περιλαµβάνει γνώµες από 
την πλειονότητα σχεδόν του κόσµου του 
ελληνικού Βιβλίου. Ποιος είναι λοιπόν ο βιβλιοπώλης 

σήµερα; Ο ορισµός του βιβλιοπωλείου 
όπως διοπυπώθηκε στην Εγκυκλοπαίδεια 

των W Αλαµπέρ και Ντιντερό 
αναφέρει: «To βιβλιοπωλείο, στο είδος του 
εµπορίου που υπηρετεί, είναι ευυπόληπτο 
εφόσον αυτός που το λειτουργεί διαθέτει 
την ευφυία και τα (ρώτα που απαιτούνται 
Αυτό το επάγγελµα θα πρέπει να θεωρείται 

ως ένα ano τα mo ευγενή και διακεκριµένα». 
Είναι έτσι στην Ελλάδα; Σύµφωνα 

µε τη µελέτη, µετά το 2000 είχαµε αλλαγή 
παραδείγµατος µε τη συρρίκνωση των παραδοσιακών 

βιβλιοπωλείων και την εµφάνιση 
των µεγάλων οΑυσίδων.και του Internet. 

Σήµερα το βιβλιοπωλείο βρίσκεται πάλι σε 
µια κοµβική χρονική στιγµή, καθώς τόσο οι 
αλυσίδες όσο και τα µικρά βιβλιοπωλεία νιώθουν 

την πίεση της κρίσης και την απειλή 
των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων. Η κυρία 
Λάµπρου σηµειώνει ότι υπερτερούν ch λέξας-«κλειδιά»: 

αγορά - πολιτιστική βιοµηχανία 
- διανοµή - βιοµηχανία εκδόσεων - πολιτιστική 

βιοµηχανία - πολιτικές. Τι γίνεται 
όµως µε τις αξίες που περικλείουν οι λέξεις 
πολιτισµός- λογοτεχνία - δηµουργικότπτα 
περιεχόµενο - µορφή - ποιότητα; Και ποιος 
ο ρόλος του βιβλιοπώλη/ διανοουµένου; 
ΥπάρχΘ ακόµα και µε παο µορφή; 
Οι έλληνες βιβλιοπώλεςπου απαντούν 
στην έρευνα και στο εράπηµα «Παο είναι 
το ιδανικό "µηο-βιβλιοπωλείο";» συµφωνούν 

στην ύπαρξη ενός βιβλιοπωλείου ως 
«πολτοσπκού κυττάρου», έτσι ώστε «ο 
µετα-βιβλιοπώλης να ασκεί έναν κοινωνικό 
ρόλο, καλύπτοντας κενά µέσα στην κατακερµατισµένη 

δηµόσια σφαίρα και συγκεκριµένα 
να παί]ει έναν εκ-παιδευτικό ρόλο 

µέσω της προσωπικής του καλλιέργειας, 
της εξΜοµικευµένης σχέσης µε το κοινό 
του, Tns παροχής συµβουλών για τίτλους, 
Tns διοργάνωσης εκδηλώσεων λόγου και 
άλλου είδους και της ανάδειξης ενός ]εστού 
χώρου κοινωνικής συνεύρεσης». Βέβαια 
αυτή n άποψη αφήνει ανοιχτό το ερώτηµα 
σχετικά µε το ψηφιακό βιβλιοπωλείο. Οπως 
σηµειώνεται και στη µελέτη: «To φυσικό 
βιβλιοπωλείο versus ψηφιακού βιβλιοπωλείου, 

το αµιγές βιβλιοπωλείο versus µη 
αµιγούς και πολιτιστικού πολυχώρου, το 
µεγάλο βιβλιοπωλείο versus µικρού/µεσαίου 

βιβλιοπωλείου παραµένουν]ητήµατα 
κυρίαρχα στον δηµόσιο προβληµατισµό 
στον 21ο αιώνα». 

προθήκες 
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