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ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΠΑΤΕΡΙ∆ΟΥ 
«Για νάρθω α1 
άλλη ξενητειά»: 
Αφηγήσεις 
του τόπου στην 
πεζογραφία της 
γενιάς του 1880 
Εκδόσεις Opportune, 
2012, σελ. 201, 
τιµή 18 ευρώ 

Πόσο οικείος είναι 
ο τόπος που γνωρίζουµε; 

Πακ; προσέγγισαν 
οι πεζογράφοι 

του 19ου αιώνα τις 
αστικές και αγροτικ 
κές τοπογραφίες; To 
βιβλίο αυτό µελετά 
κείµενα βασικών πεζογράφων 

του 19ου 
και των αρχών του 
20ού αιώνα, του Βιζυηνού, 

του Ψυχάρη, 
του Εφταλιώτη, 

του Καρκαβίτσα και 
του Παπαδιαµάντη, 
µέσα από το θεωρητικό 

πρίσµα των 
πολιτισµικών σπουδών 

- επειδή ο τόπος 
είναι πάντα µια 

κεντρική έννοια στη 
συγκρότηση ταυτοτήτων. 

ACHE 1 JOYCt" 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ 
ίΡΟΣΚΥΝΗΜΛ i 

ΧΑΡΟΛΙΓΓ ΦΡΑΙ 

RACHEL JOYCE 
To απίστευτο 
προσκύνηµα 
του Χάρολντ 
Φράι 
Μετάφραση Πέτρος 
Χατζόπουλος, 
Εκδόσεις 
Κλειδάριθµος, 2012, 
σελ. 388, 
τιµή 16,50 ευρώ 

Οταν ο Χάρολντ 
Φράι βγαίνει από το 
σπίτι του ένα πρωινό 
για να ταχυδροµήσει 
ένα γράµµα, δεν έχει 
ιδέα ότι πρόκειται να 
περπατήσει από 
τη µία άκρη 
της Αγγλίας ως την 
άλλη. ∆εν έχει µαζί 
του µπότες πεζοπορίας 

ή χάρτη, ούτε 
καν πυξίδα 
To µόνο που ξέρει 
είναι ότι πρέπει να 
συνεχίσει να περπατάει. 

Για να σώσει τη 
ζωή κάποιου άλλου. 

To πρώτο αυτό 
µυθιστόρηµα της 
Ρέιτσελ Τζόις συµπεριελήφθη 

στη µακρά 
λίστα για το Βραβείο 
Μπούκερ 2012. 

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ 
ΒΑΓΙΑΣ 
Γυναίκα - ένα 
όνειρο από 
την αρχή: Με 
δύο κείµενα 
του Rudolf 
Heinz και του 
Christoph 
Weismuller 
Επιµέλεια Βασίλης 
Τοµανάς, 
Εκδόσεις Νησίδες, 
2012, σελ. 230. 
τιµή 15 ευρω 

Ο συγγραφέας 
εξερευνά την terra 
incognita - τη γυναίκα 

οε πολλές ουσιώδεις 
εκφάνσεις 

της: ως ωραίο φύλο, 
γυναίκα του πόθου, 
ερωµένη, σύντροφο, 
συνοµιλήτρια ή κοινωνικά 

αδικηµένη, 
ως φεµινίστρια αλλά 
και ως συγγενή, µητέρα 

κόρη, αδελφή 
ή εξαδέλφη. Η έρευνα 

αυτή, που εξετάζει 
επιπλέον το κόστος 
της γήρανσης αλλά 
και τη σηµασία που 
έχα n γυναίκα για 
τον άνδρα µας δίνει 
απαντήσεις µέσω της 
φαινοµενολογίας, της 
φιλοσοφίας και της 
ψυχανάλυσης. 

TOM ΡΟΜΠ ΣΜΙΘ 

Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ 

µυθιστορηµα 

TOM ΡΟΜΠ 
ΣΜΙΘ 
Ο µυστικός 
λόγος 
Μετάφραση Ουρανία 
Παπακωνσταντοπούλου, 

Εκδόσεις Πατάκη, 
2012, σελ. 585, 
τιµή 19,90 ευρώ 

Σοβιετική Ενωση, 
1956. Μετά τον θάνατο 

του Στάλιν ένα βίαιο 
καθεστώς αρχίζει 

να καταρρέει. 
Ο Λέο Ντεµίντοφ, 
πρώην αξιωµατικός 
της Υπηρεσίας Κρατικής 

Ασφάλειας, 
βιώνει τη δική του 
κόλαση. Τα δύο κορίτσια 

που υιοθέτησε 
µε τη γυναίκα του, 
Ραΐσα, δεν τον έχουν 
συγχωρήσει ακόµη 
για τη συµµετοχή του 
στην άγρια δολοφονία 

των γονιών τους. 
Και δεν είναι οι µόνες. 

Ο Λέο, n Ραΐσα 
και n οικογένειά τους 
διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο από έναν θανάσιµο 

εκδικητή. 

ΜΑΐΚΜΠΑΤΙΠ 
Η ιοιορία 5ϊοςΠραιαθΑηττ| 

υτοβιογραφια 

ΚΩΣΤΑΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Μάικ Μπατίστ: 
Η ιστορία ενός 
πρωταθλητή 
Εκδόσεις 
MVPublications, 
2012, σελ. 327, 
τιµή 17,90 ευρώ 

Σε πρώτο πρόσωπο 
ο πρώην µπασκετµπολίστας 

του Παναθηναϊκού 
αφηγείται 

το συναρπαστικό 
ταξίδι της ζωής του 
από τις επικίνδυνες 
γειτονιές του Λονγκ 
Μπττς ως τη διεθνή 
καταξίωση. Η απουσία 

του πατέρα οι 
σκιές πίσω από τον 
µαγικό κόσµο του 
NBA το πολυσυζητηµένο 

ατύχηµα µε το 
µηχανάκι στη λεωφόρο 

Κηφισιάς αλλά και 
n αποκρουστική σκηνή 

µε τον Σάσο Οζµποτ 
στη Λιουµπλιάνα 

καταγράφονται, 
µεταξύ άλλων, από 
τον δηµοσιογράφο 
Κώστα Σωτηρίου. 

Σε αυτή το στήλη 
πο'υσηµέι 

µυθιστορηµα 

ΝΙΚΟΣ 
ΣΚΟΡΙΝΗΣ 
∆υπκοανατολικά 

της Γης 
Εκδόσεις Καµπύλη, 
2012, σελ. 400, 
τιµή 18 ευρώ 

Πράκτορες µυστικών 
υπηρεσιών, εγκληµατικών 

οργανώσεων 
και Εκκλησιών 

ψάχνουν κλεµµένα 
αρχαία ευρήµατα και 
τα θαµµένα κάπου 
στη Σαχάρα συµπληρωµατικά 

τους για 
λογαριασµό αδίστακτων 

πολιτικών, 
ανίερων ιερωµένων 
και «λαµόγιων» του 
χρήµατος. Ταυτόχρονα 

οι ήρωες-πράκτορες 
περνούν τη 

δική τους υπαρξιακή 
κρίση. Ο συγγραφέας 

δίνει έµφαση στο 
τράβηγµα του χαλιού 
σε όσους θεωρούν 
on όλα καθορίζονται 

από τη στυγνή 
λογική. 

καλύτερες πωλήσεις 
αήµερο που πέρασε. 

ΣΗΜΕΡΑ το βιβλιοπωλεία Public 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΞΕΝΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

Οσο αντέχει η ψυχή 
τησ λενασ µαντα 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Ονειρεύτηκα 
τον δολοφόνο σου 

της αγγελικής νικολουλη 
(εκδόσεις Καστανιώτη) 

Μέρες Αλεξάνδρειας 
του δηµητρη στεφλνακη 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Μικροί άγγελοι 
τησ ρενασ ρο.σση-ζαϊρη 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

To γυάλινο ρόδο 
της Ευαγγελίας ευσταθιου 
(εκδόσεις Λιβάνη) 

Μια ζωή πολλές φορές 
τησ ελενασ µακρη 
(εκδόσεις Λυµπέρη) 

Η χήρα του Πειραιά 
τησ φιλοµηλα! λαπατα 
(εκδόσεις Καστανιώτη) 

Αλάτι κόκκινο 
toy δηµητρη αλεξιου 
(εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Ο άνθρωπος του Τείχους 
toy κοστα basebanh 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Πενήντα αποχρώσεις 
του γκρι 

τησ ε. λ.τζεϊµσ 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Toνήµα 
τησ βικτορια χισλοπ 
(εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

To κορίτσι 
που εξαφανίστηκε 

τησ τζιλι αν ολι n 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Γυµνή µπροστά σου 
τησ ολβια ντε! 
(εκδόσεις Τουλίπα) 

Κράτα τα µάτια σου κλειστά 
toy tzon bepmton 
(εκδόσεις ∆ιόπτρα) 

Κυνηγοί κεφαλών 
τουτζονεσµπο 
(εκδόσεις Μεταίχµιο) 

Να σου πω µια ιστορία 
τουχορχεµπουκαϊ 
(εκδόσεις Opera) 

To παιχνίδι του αγγέλου 
του καρλοσ ρουιθ θαφον 
(εκδόσεις Ψυχογιός) 

Η γυναίκα µε το νούµερο 13 
toy χοσε καρλοσ σοµοθα 
(εκδόσεις Πατάκη) 

∆ΟΚΙΜΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ κ.ά. 

Η τέχνη του να έχεις πάντα δίκιο 
toy αρτουρ σοπενχαουερ 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Ο αγώνας της ζωής µου 
toy αντωνη µκοπολιδη 
(MVPublications) 

Ο οκ ap Ουάιλυτ: 99 µαθήµατα σοφίας 
για µια ευτυχισµένη ζωή εδώ και τώρα 

toy αλλαν περσυ 
(εκδόσεις Πατάκη) 

Η µαγεία 
τησ µπερν ροντα 
(εκδόσεις Λιβάνη) 

Ο βάτραχος στο ντιβάνι 
του ροµπερτ ντε µπορντ 
(εκδόσεις Καλέντη) 

Time out: η ελληνική αίσθηση 
του χρόνου 

toy στελιου ραµφου 
(εκδόσεις Αρµός) 

Τα εκατό καλύτερα ελληνικά ποιήµατα 
συλλογικο εργο 
(εκδόσεις Γνώση) 

Η τέχνη τού να είσαι προσβλητικός 
toy αρτουρ σοπενχαουερ 
(εκδόσεις Γνώση) 

Κιθ Ρττσαρντς: Ζωή 
των κιθ ριτσαρντ!, τζεϊµσ φοξ 
(εκδόσειςΤο Ροδακιό) 
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Μπεοτ σέλερ ¦ 
"\ ίναι χρήσιµα τα µπεστ σέλερ 

! _ j και σε τι; To ερώτηµα έθεσα 
I 1 σε δύο φίλους, µία φιλόλογο 
I tt και έναν βιβλιοπώλη του κέντρου. 

Η φιλόλογος µου επεσήµανε ότι 
«π πλειονότητα των µπεοτ σέλερ εισβάλλουν 

µε τη χαµηλή ποιότητα tous στην 
αγορά και καταστρέφουν την αισθητική 

των αναγνωστών. Μπορεί να δηµιουργούν 
νέους αναγνώστες, σι οποίοι 

όµως είναι εθισµένοι στο εύκολο, µόνο 
ψυχαγωγικό και λογοτεχνικά πολύ υποδεέστερο 

βιβλίο». Στην αντίπερα όχθη 
ο βιβλιοπώλης µού τόνισε κατ* αρχάς 
ότι κάθε µεγάλο βιβλιοπωλείο οφείλει 
να είναι ενηµερωµένο και άρα υποχρεωµένο 

να τα έχει στους πάγκους του. 
∆εύτερον, ανέφερε το επιχείρηµα της 
κρίσης: «Σε µια τέτοια περίοδο, όπου 
το βιβλίο για κάποιους είναι το πρώτο 
"έξοδο" που κόβουν, ένα µπεστ σέλερ 
θα φέρει κόσµο στα βιβλιοπωλεία, θα 
δηµιουργήσει τ]ίρο, θα πληρωθούν οι 
υπάλληλοι και οι εκδότες». Γενικώς, θα 
φέρει χρήµα και θα το ανακυκλώσει. 
Μία ano τις mo αναγνωρισµένες κυρίες 
των ευπώλητων βιβλίων στη χώρο µας 
είχε πα κάποτε ότι «µπορεί n λογοτεχνία 

που γράφω για κάποιους να µην 
είναι ποιοτική, αλλά φέρνω κόσµο στα 
βιβλιοπωλεία και αγορά}σντας ο καταναλωτή^ 

το δικό µου βιβλίο, µπορεί να 
πέσει το µάτι του και σε κάποιο άλλο, 
πιθανώς καλύτερο». 
Η φίλη φιλόλογος στην οποία έθεσα 
υπόψη οιπή τη γνώµη σχολίασε: «∆εν 
είµαι σίγουρη αν αυτό ισχύει Μου 
φαίνεται ότι ο εθισµένος στα µπεστ 
σέλερ και στην παραλογοτεχνία δηµιουργεί 

µια κατηγορία αναγνωστών 
που τα διαβάζει ως µια συνέχεια των 
τουρκικών σίριαλ. Αυτό που λέγαµε 
παλιά "µε ένα Αρλεκιν ξεχνιέµαΓ». 
ΑντίθεταΓ ο βιβλιοπώλης υποστήριξε 
ότι «ένα µπεστ σέλερ, έστω και παραλογοτεχνία, 

µπορεί να φέρει τον κόσµο 
στο βιβλιοπωλείο και από 'κεί και 

πέρα είναι θέµα του καλού βιβλιοπώλη 
ή του καλού πωλητή να πείσει τον 

αγοραστή να πάρει και ένα ποιοτικό 
βιβλίο». Η φιλόλογος δεν υποχώρησε 
στις απόψεις της και αντέτεινε: «Μήπως 

όµως οι εκδότες των µπεστ σέλερ 
έχουν m δυνατότητα να προβάλλουν 

µε διαφηµίσεις και άλλα µέσα 
τα βιβλία τους "καπελώνονται" άλλα, 
καλύτερα βιβλία, ακόµη και αυτά που 
έχουν εκδοθεί από τους ίδιους;». Ο βιβλιοπώλης 

δεν το αρνήθηκε: «Αν κάποιος 
είναι ισχυρόε οικονοµικά µπορεί 

κάλλιστα να διαφηµίσει τα βιβλία 
του στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο 
ή στις εφηµερίδες και να επηρεάσει 

τις πωλήσεις». Ανέφερε, δε, τον 
ιδιοκτήτη τηλεοπτικού σταθµού που 
διαφήµιζε κατά κόρον τα βιβλία που 
εξέδιδε ο ίδιος καθιερώνοντας τα ως 
µπεστ σέλερ. Υπήρξε κάτι όµως στο 
οποίο οι οΌνοµιλητές µου συµφώνησαν 

χωρίς δισταγµό: ένα βιβλίο µπορεί 
να γίνει ατυχία κυρίως µέσω της 

φήµης που διαδίδεται «στόµα µε στόµα». 
Αυτή είναι n µεγαλύτερη διαφηµιστική 

δύναµη. 
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