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Οι εκδόσεις ΤΤόόπποοςς παρουσmασαν το πρ�το τους βιβλmο τον

Νοkµβριο του 2007. Μkσα σε kνα χρόνο, µkχρι και το τkλος

του 2008, εξkδωσαν γύρω στους 60 τmτλους βιβλmων, που οι

περισσότεροι, µε µικρkς εξαιρkσεις, εmχαν σοβαρl παρου-

σmα στα βιβλιοπωλεmα, κkρδισαν καλkς kως πολύ επαινετικkς

κριτικkς στα εγκυρότερα περιοδικZ kντυπα και στον ηµερl-

σιο Τύπο και, το κυριότερο, κατkκτησαν µια σοβαρl θkση

στις προτιµlσεις της αναγνωστικlς κοινότητας. 

Μkσα σε αυτό το σύντοµο διZστηµα οι εκδόσεις ΤΤόόπποοςς kδω-

σαν kνα σαφkς στmγµα απαιτητικού εκδοτικού σχlµατος στην

αγορZ, δοκmµασαν µια διαφορετικl οπτικl ανZγνωσης στη λο-

γοτεχνmα και στο δοκmµιο, εφZρµοσαν µια διαφορετικl τυπο-

τεχνικl αισθητικl, συγκρότησαν κιόλας µια ενδια φkρουσα

οµZδα συγγραφkων, Ελλlνων και ξkνων, που στηρmζουν µε πZ-

θος το όλο εγχεmρηµα, «ανkβασαν» kναν από τους δηµοφιλk-

στερους δικτυακούς τόπους για το βιβλmο και, τ�ρα, στον

δεύτερο χρόνο της παρουσmας τους, δοκιµZζουν τολµηρkς

ιδkες και προτZσεις που θα τις δούµε να αποκτούν σZρκα και

οστZ τους επόµενους µlνες.

3 Του Εκδότη

5 ΚZποιοι συγγραφεmς πιZνουν …Τόπο

88 ΜΜΙΙΚΚΡΡΟΟ  ΑΑΦΦΙΙΕΕΡΡYYΜΜΑΑ

ΗΗ  κκοοιιννωωννmmαα  ππρροοκκααλλεεmm,,  ηη  λλοογγοοττεεχχννmmαα  κκααττααγγρρZZφφεειι

8 Βιβλmα για τη σύγχρονη κοινωνmα

11 Μια στZση απkναντι στη γραφl

12 Ποια γραφl εmναι πολιτικl σlµερα;

13 Πού παmζεται η Ιστορmα;

15 Ποδόσφαιρο και Πολιτικl

17 2009: Ποιους συγγραφεmς θα (ξανα)διαβZσουµε

19 Cult συγγραφεmς

21 Το κορmτσι σύµβολο του πολύπαθου ΑφγανιστZν

23 Ογδόντα χρόνια Faber & Faber

27 Π�ς διαβZζουµε τους κλασικούς;

30 Jύσκολοι καιροm

ΤΤοουυ  ΕΕκκδδόόττηηΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
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Αυτό το «ΓρZµµα του Τόπου» δεν kχει ως σκοπό να προσθkσει

κZτι καινούργιο, σε επmπεδο ενηµkρωσης και πληροφορmας,

πkρα από όσα σε καθηµερινl βZση καταγρZφονται λεπτοµερ�ς

στο toposbooks.gr. Στην ιστοσελmδα µας ανZ πZσα στιγµl ο

χρlστης και αναγν�στης µας πληροφορεmται όλα όσα θα

lθελε να γνωρmζει για όλες τις εκδόσεις µας, παλαιότερες

και νεότερες.

Αυτό το ΓρZµµα, που θα σας αποστkλλεται δύο µε τρεις φορkς

τον χρόνο, kχει ως κύριο σκοπό να επισηµαmνει, θkτοντας µε

τη µορφl της συζlτησης, κZποια ουσιαστικότερα πρZγµατα

που αφορούν τα θkµατα των βιβλmων µας, τη λογοτεχνικότητZ

τους, την ιστορmα τους, τη σηµασmα τους, τη σχkση τους µε

τη συγκυρmα που τα δηµιούργησε κ.λπ.

Το ΓρZµµα Zλλωστε απευθύνεται σ’ εσZς, τους αναγν�στες

µας που αντιληφθlκατε εγκαmρως τη σηµασmα του «Οδηγού

ΑνZγνωσης» (πZντα στο toposbook.gr), κZνατε τη σχετικl

εγγραφl και kκτοτε τον παρακολουθεmτε, αλλZ και σε όλους

εσZς που, µε τον kνα l τον Zλλο τρόπο επικοινωνεmτε ηλε-

κτρονικZ µαζm µας, σ’ εσZς εποµkνως, που kχετε δηµιουργl-

σει µkσα στα ενδιαφkροντZ σας, στις αναγν�σεις σας, στις

απαιτlσεις σας από το βιβλmο, kναν προσωπικό σας τόπο για

τον κοινό µας ΤΤόόπποο.

Οι εντυπ�σεις µερικkς φορkς εmναι ισχυρότερες από την

πραγµατικότητα. dτσι υπZρχει διZχυτη µια εντύπωση ότι

kνα νkο εκδοτικό σχlµα δεν µπορεm µkσα σε kνα χρόνο ζωlς

να συγκροτlσει kναν κατZλογο από dλληνες συγγραφεmς κι

ότι, εξ ανZγκης, θα στηρmζεται κυρmως στο ξkνο βιβλmο. Τα

φαινόµενα όµως απατούν. Αν συγκρmνει κανεmς προσεκτικZ

τον κατZλογο των Ελλlνων συγγραφkων του Τόπου µε τον

αντmστοιχο των ξkνων συγγραφkων µας της λογοτεχνmας θα

διαπιστ�σει του λόγου το αληθkς.

Ι. Πρεσβύτεροι και δόκιµοι

1. ΓιZγκος ΑνδρεZδης

2. Βασmλης Βασιλικός

3. Σταύρος Κρητι�της

4. cρης Μαραγκόπουλος

5. ΘανZσης Σκρουµπkλος

6. Jιονύσης Χαριτόπουλος

ΚΚZZπποοιιοοιι  σσυυγγγγρρααφφεεmmςς  ππιιZZννοουυνν......  ΤΤόόπποο

§
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Ιδού τ�ρα και kνας κατZλογος µε τους ξkνους συγγραφεmς

µας της λογοτεχνmας:

1. Ναντmµ ΑσλZµ

2. Τζούλιαν ΓκZουφ

3. Αλkν Ροµπ-Γκριγιk

4. Ρkιτσελ Κασκ

5. Τζkιµς Μmικ

6. Σιµπmλε Μπεργκ

7. cντριου Ντkιβιντσον

8. Τζkι Παρmνι

9. Ντkιβιντ Πις

10. Ζkιντι Σµιθ

11. Πmτερ Τεµπλ

ΚZποιες παρατηρlσεις:

1. Η σύγκριση µεταξύ ελληνικlς και ξkνης συµµετοχlς εm-

ναι συντριπτικl υπkρ της πρ�της. 

2. ΜερικZ ονόµατα νkων συγγραφkων τα διαβZζετε εδ� για

πρ�τη φορZ. Σύντοµα θα απολαύσετε και τα βιβλmα τους.

3. ΚZποιους από αυτούς τους συγγραφεmς, ευτυχ�ς εmναι

οι περισσότεροι, τους αισθανόµαστε πιο κοντZ µας από Zλ-

λους. Με την kννοια ότι εκφρZζουν πkρα για πkρα το όραµZ

µας για τη λογοτεχνmα. Με Zλλους διατηρούµε µια λιγότερο

στενl σχkση  – µε την kννοια ότι εκφρZζουν mσως αναγνω-

ρmσιµες τZσεις της σύγχρονης ελληνικlς λογοτεχνmας οι

οποmες όµως δεν βρmσκονται απαραmτητα στην πρ�τη σειρZ

των δικ�ν µας εκδοτικ�ν προτιµlσεων…

ΙΙ. Συνεργαζόµενοι σε kκτακτες εκδόσεις του Τόπου l σε

µεταφραστικkς εργασmες

1. Ευγkνιος Αρανmτσης

2. Λkνα JιβZνη

3. Φmλιππος Jρακονταειδlς

4. Jηµlτρης Καλοκύρης

5. Κ�στας ΚατσουλZρης

6. Jηµοσθkνης Κούρτοβικ

7. Παύλος ΜZτεσις (µτφρ.)

8. ΑµZντα Μιχαλοπούλου

9. Κ�στας ΜουρσελZς

10. Νmκος Παναγιωτόπουλος

11. Αλkξης Πανσkληνος (µτφρ.)

12. Αλkξης ΣταµZτης

11. cρης ΣφακιανZκης

13. Χρlστος Χωµενmδης

ΙΙΙ. Νεότεροι και… υποσχόµενοι

1. ΓιZννης ΑντZµης

2. dκτορας Αποστολόπουλος

3. Νεοκλlς Γαλανόπουλος

4. Βασmλειος Jρόλιας

5. Κ�στας Ζωτόπουλος

6. Σωτlρης Χ. Μπαµπατζιµόπουλος

7. Jηµlτρης ΜητσοτZκης

8. ΓιZννης Παλαβός 

9. Κωστlς ΤζερµιZς

10. Μαρmα Τσολακούδη

11. ΓιZννης ΧαιρετZκης

12. Κατερmνα Χρυσανθοπούλου
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ΜΜιικκρρόό  ααφφιιkkρρωωµµαα::  

ΛΛοογγοοττεεχχννmmαα  κκααιι  ΠΠοολλιιττιικκllΗΗ  κκοοιιννωωννmmαα  ππρροοκκααλλεεmm,,
ηη  λλοογγοοττεεχχννmmαα  κκααττααγγρρZZφφεειι

Οι Zνθρωποι που εργZζονται στις εκδόσεις Τόπος δεν kχουν

την Zποψη ότι ζούνε σε γυZλινο πύργο. Το αντmθετο µZλιστα.

ΑφουγκρZζονται τους παλµούς αυτlς της εποχlς και επιλk-

γουν βιβλmα που µπορούν, µεταξύ των Zλλων, να διαβZσουν

τη σύγχρονη κοινωνmα και τις αναζητlσεις της.

Σε ανύποπτο χρόνο, πkρσι, kνα από τα προωθητικZ συνθl-

µατα του Τόπου, τόσο στη Jιεθνl dκθεση της Θεσ/νmκης όσο

και σε αρκετkς διαφηµmσεις µας στον Τύπο, lταν: Η κοινωνmα

προκαλεm η λογοτεχνmα καταγρZφει. Το «σύνθηµZ» µας αυτό,

στη σηµερινl συγκυρmα, λmγο καιρό µετZ τoν Zγριο Jεκkµβρη

του 2008, δεmχνει να εmναι απολύτως κατανοητό στην πλει-

ονότητα των αναγνωστ�ν…

Βιβλmα όπως το Λαθρkµποροι, του ΓιZγκου ΑνδρεZδη, το

Μπλε καστόρινα παπούτσια, του ΘανZση Σκρουµπkλου, όπως

το Τ�ρα αρχmζουµε την κZθοδό µας, του Τζkιµς Μmικ, l όπως

το πολύ πολύ πρόσφατο Σβησµkνες ψυχkς, του Ναντmµ

ΑσλZµ, εκφρZζουν πειστικZ τη ζωντανl συνεmδηση της επο-

χlς µας. ΑλλZ το σηµαντικότερο: αυτl τη στZση ζωlς την

πετυχαmνουν µkσα από µια απολαυστικl λογοτεχνmα που αξm-

ζει πkρα για πkρα το όνοµZ της. ΑλλZ αν αυτZ τα βιβλmα µι-

λZνε καθαρZ και ξZστερα για σύγχρονα κονωνικZ προβλlµα-

§  ΒΒιιββλλmmαα  γγιιαα  ττηη  σσύύγγχχρροοννηη  κκοοιιννωωννmmαα

§
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τα ταξιδεύοντZς µας σε επικmνδυνες διαδροµkς, από το µα-

κρινό  ΑφγανιστZν (l πολύ κοντινό, όπως το πZρει κα-

νεmς…) kως τη µακρινl δεκαετmα του εξlντα στην ΕλλZδα,

Zλλα βιβλmα, µkσα από Zλλες λογοτεχνικkς µορφkς, µας

υποχρε�νουν επmσης να σκεφτούµε πZνω στο εδ� και το τ�-

ρα: το σκληρό µητροπολιτικό αφlγηµα Σεξ II της Σιµπmλε

Μπεργκ, το υπόγεια ανατρεπτικό cρλινγκτον Παρκ της Ρkι-

τσελ Κασκ, το βιτριολικZ επιθετικό κατZ της παγκοσµιο-

ποmησης Ιούδας Ι του Τζούλιαν ΓκZουφ, ακόµα και το, αστυ-

νοµικό στη µορφl, µυθιστόρηµα Τσακισµkνη ακτl του Πmτερ

Τεµπλ.

Τkλος, τα δύο λευκ�µατα, Η Zλλη ΕλλZδα 1950-1965 και

Ο Τσε από τον ΓκεβZρα, διηγούνται µε τον λόγο, αλλZ κυ-

ρmως µε τη δύναµη της εικόνας, πρZγµατα που µας αφορούν

Zµεσα και που κατZ κανόνα δεν βρmσκουµε στις οθόνες της

τηλεόρασης.

[...] «Αυτό που εmπα για το εmδος των βιβλmων που θkλει να δια-

βZζει ο κόσµος», Zρχισε να λkει η Ελmζαµπεθ. «Θkλω να πω,

αντmθετα µε αυτό που εmπα. Μου αρkσει να σκkφτοµαι πως κZ-

που στον κόσµο υπZρχουν Zνθρωποι που γρZφουν βιβλmα που να

µπορ� να τα διαβZσω µονZχα αν καταβZλω µεγZλη προσπZθεια,

kστω κι αν τελικZ δεν τα διαβZσω ποτk. dστω κι αν δεν µπω πο-

τk στον κόπο να το κZνω. Μου αρkσει να σκkφτοµαι ότι υπZρ-

χουν ακόµη συγγραφεmς που τα kχουν όλα γραµµkνα, καταλαβαm-

νεις; “Αυτό εmναι το βιβλmο µου. Αν δεν σου αρkσει, µπορεmς να

πας να γαµηθεmς, δεν µε νοιZζει“. ΜZλλον εmµαι σαν τον πατkρα

µου. Το kβαζε στα πόδια και kφτανε kνα δυο χιλιόµετρα µακριZ,

αν kβλεπε κανkνα σκληροτρZχηλο τύπο να τον κυνηγZει µε ρό-

παλο στο χkρι. jµως, του αρkσει να ξkρει ότι κZπου υπZρχουν

τkτοιοι τύποι. Βλkπει τη σειρZ ΣοπρZνος. Θkλει να πιστεύει ότι

υπZρχουν σκληροτρZχηλοι τύποι. Θkλει να εmναι αληθινοm. dτσι

κι εγ� µε τα δύσκολα βιβλmα. iσως να µην τα διαβZσω ποτk και

εκεmνοι που τα γρZφουν µZλλον ξkρουν ότι οι περισσότεροι Zν-

θρωποι εmναι σαν εµkνα, αλλZ το γεγονός ότι επιµkνουν να γρZ-

φουν τkτοια δύσκολα βιβλmα εmναι κZπως συγκινητικό, καταλα-

βαmνεις;»

«Jεν καταλαβαmνω γιατm σκkφτηκες ότι εmµαι τkτοιου εmδους

συγγραφkας».

«Jεν εmσαι ντυµkνος όπως φαντZζοµαι ότι θα ντυνόταν kνας

συγγραφkας θρmλερ. Jεν kχεις χειραποσκευl. Jεν θkλω να φα-

ν� αγενlς, αλλZ δεmχνεις σαν να κοιµlθηκες µε τα ρούχα. Και

kχεις αmµα στο µανικkτι του πουκαµmσου σου».

Τζkιµς Μmικ, Τ�ρα αρχmζουµε την κZθοδό µας.

§  ΜΜιιαα  σσττZZσσηη  ααππkkννααννττιι  σσττηη  γγρρααφφll

ΜΜιικκρρόό  ααφφιιkkρρωωµµαα::  

ΛΛοογγοοττεεχχννmmαα  κκααιι  ΠΠοολλιιττ
ιικκll
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ΕΕρρ��ττηησσηη:: Οι Σβησµkνες ψυχkς ασκούν εξmσου κριτικl στις

ΗΠΑ όσο και στον µουσουλµανικό φονταµενταλισµό. Θα ορm-

ζατε ως πολιτικό το µυθιστόρηµZ σας;

ΑΑππZZννττηησσηη:: Λkω συνlθως ότι κZθε φορZ που γρZφω µια πρό-

ταση εmναι σαν να ψηφmζω. Για µkνα η πολιτικl ισοδυναµεm

µε την ευθύνη που αισθZνοµαι απkναντι στον κόσµο που ζω.

ΚατZ την Zποψl µου κZθε γραφl εmναι πολιτικl  – ακόµα και

η µη πολιτικl γραφl, πολιτικl εmναι. Προkρχοµαι από το

ΠακιστZν, ανlκω στον ισλαµικό κόσµο, δεν εmναι δυνατόν να

µην kχω συνεmδηση του τρόπου µε τον οποmο η πολιτικl επη-

ρεZζει την καθηµερινότητZ µας, ότι δηλαδl δεν εmναι

απλ�ς νοµοθετικkς ρυθµmσεις, δηλ�σεις κ.λπ.

Η πολιτικl βγαmνει από τα σπλZγχνα. dµενα σε απόσταση

αναπνοlς από τον Λευκό Οmκο την εποχl που δmδασκα στην

ΟυZσιγκτον και η σκkψη που µε τυραννούσε lταν ότι σ’ αυ-

τό το µkρος λαµβZνονταν κZποιες αποφZσεις στη δεκαετmα

του ογδόντα οι οποmες όταν kφτασαν στο ΠακιστZν µετα-

µορφ�θηκαν σε γροθιkς και σφυριZ που διkλυσαν τα κορµιZ

των φmλων µου δηµοσιογρZφων.

Με όλα αυτZ δεν θkλω να υπονοlσω ότι η δουλειZ µου συνm-

σταται από συνθlµατα. ΠZνω και πkρα από οτιδlποτε Zλλο

παραµkνω συγγραφkας. Εmµαι πανευτυχlς όταν γρZφω κZτι

που µε ικανοποιεm αισθητικZ, αλλZ το οποmο ταυτόχρονα

εξαργυρ�νει kνα µkρος από το χρkος που αισθZνοµαι ότι

οφεmλω σ’ αυτόν τον κόσµο.

§  ΠΠοοιιαα  γγρρααφφll  εεmmννααιι  πποολλιιττιικκll  σσllµµεερραα;;
ΑΑππααννττZZεειι  οο  ΝΝααννττmmµµ  ΑΑσσλλZZµµ

«Πού παmζεται η Ιστορmα;», αυτό εmναι το ερ�τηµα που κυ-

ριαρχεm στο περmφηµο βιβλmο του Φmλιπ Κ. Ντικ, Ο Zνθρωπος

στο ψηλό κZστρο και η απZντηση που δmνει ο Ντικ µkσα από

την ιστορmα του εmναι: στο µυαλό των παρατηρητ�ν, των

θεατ�ν, των συµµετεχόντων. Η Ιστορmα δεν υπZρχει ως συ-

µπαγlς οντότητα, οπότε δεν υπόκειται σε κανkνα δόγµα

ανZγνωσlς της. Η ανZγνωση της Ιστορmας εmναι µια διαδι-

κασmα ερµηνεmας εξmσου περmπλοκη και εξmσου προβληµατι-

κl µε την ανZγνωση του κινkζικου «Ι Τσινγκ»: την τkλεια

ερµηνεmα του µkλλοντός σου, που διαβZζεις στους χρη-

σµούς του, την αποκτZς αφού πρ�τα σου συµβεm…

Ο Zνθρωπος στο ψηλό κZστρο εmναι kνα βιβλmο που οι θια-

σ�τες της Ε.Φ., ακόµα και οι πιο ενηµερωµkνοι, εκεmνοι

που γνωρmζουν ότι µε αυτό το βιβλmο ο Ντικ kθεσε τα θεµk-

λια γι’ αυτό που στην Ε.Φ. ονοµZζεται «Εναλλακτικl Ιστο-

ρmα», δύσκολα πεmθονται ότι περιkχει πολιτικl θkση – απο-

συνδkοντας οι περισσότεροι τη συγκυρmα στην οποmα γρZ-

φτηκε, στον απόηχο του µακαρθισµού, από την ανZγνωσl

τους. ΑλλZ το βιβλmο αυτό παραµkνει kνα εξαιρετικό δεmγµα

εκεmνης της θkσης που διατύπωσε ο Ναντmµ ΑσλZµ (δες εδ�:

απkναντι σελmδα) ότι δηλαδl «κZθε γραφl εmναι πολιτικl  –

ακόµα και η µη πολιτικl γραφl». 

Παραθkτουµε µε την ευκαιρmα kνα χαρακτηριστικό απόσπα-

σµα από το βιβλmο:

Εκεmνη εmπε: «Τι εmναι η “ιστορικότητα”;»

«jταν κZτι περιkχει ιστορmα. cκουσk µε. Ο kνας από αυτούς

§  ΠΠοούύ  ππααmmζζεεττααιι   ηη   ΙΙσσττοορρmmαα;;
((κκααιι σσττηηνν  ΕΕ..ΦΦ..))

ΜΜιικκρρόό  ααφφιιkkρρωωµµαα::  

ΛΛοογγοοττεεχχννmmαα  κκααιι  ΠΠοολλιιττ
ιικκll
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τους δύο αναπτlρες Ζmπο lταν στην τσkπη του ΦρZνκλιν

ΝτιλZνο Ρούζβελτ όταν τον δολοφόνησαν. Ο Zλλος δεν lταν.

Ο kνας kχει ιστορικότητα, διαβολεµkνα µεγZλη. Ποτk, κα-

νkνα αντικεmµενο δεν εmχε τόση. Ο Zλλος τmποτε. Το νι�-

θεις;» Τη σκούντηξε. «Jεν µπορεmς. Jεν µπορεmς να κατα-

λZβεις ποιος εmναι ο kνας και ποιος ο Zλλος. Jεν υπZρχει

ούτε “µυστικιστικl πλασµικl παρουσmα”, ούτε “αύρα” γύ-

ρω του»…

jτι η πολιτικl κυριαρχεm, εmτε µας αρkσει εmτε όχι, στη

ζωl µας, και Zρα στη λογοτεχνmα που την καταγρZφει, εm-

ναι εµφανkς ακόµα και σ’ kνα βιβλmο - µαρτυρmα όπως το

Παιχνmδι χωρmς όρια, το βιβλmο µε τις συναρπαστικkς ιστο-

ρmες του καλλιεργηµkνου αθλητικογρZφου Χρlστου Σωτηρα-

κόπουλου, ιστορmες που όλες kχουν ως κοινό τους θkµα το

ποδόσφαιρο.

ΠραγµατικZ, διαβZζοντας αυτkς τις ιστορmες, στις οποmες

πρωταγωνιστούν µυθικkς φιγούρες του παγκόσµιου ποδο-

σφαmρου, ο αναγν�στης πεmθεται εύκολα για τη σχkση της

πολιτικlς µε το πιο δηµοφιλkς Zθληµα στον κόσµο.

Jεν υπZρχει ποδοσφαιρικl ιστορmα στο Παιχνmδι χωρmς όρια

που να µην εµπλkκεται kµµεσα l Zµεσα µε τη «µεγZλη»

Ιστορmα: όλες οι ταξικkς συγκρούσεις, κZθε θρησκευτικl,

ιδεολογικl, πολιτικl, οικονοµικl διkνεξη αντικατοπτρmζε-

ται στο γlπεδο όχι σε µικρογραφmα, όπως θα βιαζόταν να

υποστηρmξει κανεmς, αλλZ αντmθετα, σε όλη την kνταση των

παθ�ν που εκτρkφει η εκZστοτε κοινωνικl και πολιτισµικl

συγκυρmα. 

Θkλετε παρZδειγµα για τα παραπZνω; Αλlθεια πόσοι (φmλα-

θλοι και µη) γνωρmζουν ότι π.χ. η κόντρα Σkλτικ-Ρkιντζερς

πηγZζει από την Zγρια θρησκευτικl διαµZχη που κρατZει

αι�νες τ�ρα στη Σκοτmα; Πόσοι γνωρmζουν την ιστορικl

σχkση που συνδkει το αγγλικό ποδόσφαιρο µε τη χ�ρα των

ΒZσκων; Πόσοι γνωρmζουν ότι µkχρι το 1952 η Ινδmα αγωνι-

ζόταν σε διεθνεmς διοργαν�σεις ποδοσφαmρου µε τους παm-

§  ΠΠοοδδόόσσφφααιιρροο  κκααιι  πποολλιιττιικκll

ΜΜιικκρρόό  ααφφιιkkρρωωµµαα::  

ΛΛοογγοοττεεχχννmmαα  κκααιι  ΠΠοολλιιττ
ιικκll
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κτες της ξυπόλητους κι ότι η ινδικl οµοσπονδmα αποφZσι-

σε την υποχρεωτικl χρlση παπουτσι�ν, όταν στους Ολυ-

µπιακούς Αγ�νες του Ελσmνκι, το 1952, οι περισσότεροι

παmκτες kπαθαν κρυοπαγlµατα; Τkλος, αλlθεια, ποιός γνω-

ρmζει ότι το γκολ που kβαλε ο σkντερ φορ της εθνικlς Ανα-

τολικlς Γερµανmας, Γιούργκεν ΣπαρβZσερ, στον αγ�να κατZ

της αντmστοιχης οµZδας της Jυτικlς, για το ΜουντιZλ του

1974, του kσωσε τη ζωl, όταν kξι χρόνια αργότερα δοκm-

µασε να διαφύγει ως πολιτικός πρόσφυγας στη Jυτικl Γερ-

µανmα;

Αν όλα αυτZ δεν kχουν σχkση µε την πολιτικl τότε αλlθεια

τι kχει;

ΜΜιικκρρόό  ααφφιιkkρρωωµµαα::  

ΛΛοογγοοττεεχχννmmαα  κκααιι  ΠΠοολλιιττ
ιικκll

Αν πZρουµε ως δεδοµkνο ότι ενδιαφkρων συγγραφkας θεω-

ρεmται κατZ κανόνα εκεmνος που µας υποχρε�νει να τον ξα-

ναδιαβZζουµε, να παρακολουθούµε την πορεmα του, να ει-

σερχόµαστε ξανZ και ξανZ στον κόσµο του, τότε η επιλογl

του Τόπου να εκδ�σει, µkσα στο πρ�το εξZµηνο του 2009,

συγγραφεmς του, των οποmων βιβλmα τους kχει lδη εκδ�σει,

κZτι θα πρkπει να σηµαmνει.

dτσι, µkσα στην Zνοιξη θα διαβZσουµε:

1. Το καινούργιο βιβλmο του ΘανZση

Σκρουµπkλου ΟΟ  ΜΜππααλλττZZςς  κκααιι  ZZλλλλεεςς  ιισσττοο--

ρρmmεεςς (το 2007 εmχαµε εκδ�σει τα Μπλε

καστόρινα παπούτσια – kχει αποδειχτεm

long-seller).

2. Το καινούργιο βιβλmο του cγγλου συγ-

γραφkα Ντkιβιντ Πις, ΤΤόόκκιιοο  kkττοοςς  µµηηδδkkνν

(Η Καταραµkνη οµZδα του mδιου, «το κα-

λύτερο βιβλmο που kχει ποτk γραφτεm

για το ποδόσφαιρο», κατZ τους κριτι-

κούς των Times, υπlρξε η µεγZλη επιτυ-

χmα του 2008).

3. dνας Zλλος συγγραφkας, που το βι-

βλmο του επmσης διαβZστηκε πολύ το

2008, υπlρξε ο Αυστραλός Πmτερ Τεµπλ:

πρόκειται για την Τσακισµkνη ακτl, kνα

ΠΠοοιιοουυςς  σσυυγγγγρρααφφεεmmςς  ττοουυ  ΤΤόόπποουυ  θθαα  
((ξξαανναα))δδιιααββZZσσοουυµµεε  ττοο  22000099

§
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πολυβραβευµkνο διεθν�ς αστυ-

 νοµικό µυθιστόρηµα, που ταυ-

τόγχρονα υπlρξε πολύ καλl λο-

γοτεχνmα. Του mδιου συγγραφkα

θα διαβZσουµε στους επόµε-

νους µlνες kνα βιβλmο µε Zγρια

πλοκl: ΣΣττηη  δδιιααββοολλεεµµkkννηη  µµkkρραα..

4. Το καινούργιο µυθιστόρηµα

(καινούργιο µυθιστόρηµα kχει

να εκδ�σει εδ� και πZρα πολλZ

χρόνια) του πιο πολυµεταφρασµkνου εν ζωl dλληνα συγγρα-

φkα, του Βασmλη Βασιλικού, συγγραφkα της µυθικlς Τριλο-

γmας. Jεν αποκαλύπτουµε ακόµα τον τmτλο. Περιµkνουµε το

βιβλmο του µε ανυποµονησmα.

5. Μkσα στην Zνοιξη θα εκδοθεm, σε νkα διορθωµkνη και

οριστικl kκδοση, ΗΗ  µµααννmmαα  µµεε  ττηηνν  ccννοοιιξξηη, του cρη Μαραγκό-

πουλου, συγγραφkα της νουβkλας True love.

6.Το φθινόπωρο επmσης µια επανkκδοση γεγονός: το πολυ-

διαβασµkνο και πολυσυζητηµkνο βιβλmο ccρρηηςς,,  οο  ααρρχχηηγγόόςς

ττωωνν  ααττZZκκττωωνν, του Jιονύση Χαριτόπουλου, συγγραφkα του

Εγχειρmδιου Βλακεmας και του Ηµ�ν των ιδmων.

Στη χ�ρα µας συχνZ ο όρος cult παρερµηνεύεται. Ταυτmζε-

ται, λανθασµkνα, µε το περιθ�ριο και Zρα κZθε δηµιουργmα

που τυχαmνει να περιγρZφεται ως καλτ συνδkεται µε αυτl

την παρανZγνωση.

Με τη σειρZ CCuulltt  ssttoorriieess,, την οποmα ο Τόπος εγκαινmασε

κιόλας από το ξεκmνηµZ του, µια σειρZ που σφρZγισε την

παρουσmα της στο βιβλιοπωλεmο µε τολµηρZ σχεδιασµkνα

εξ�φυλλα, η αναγνωστικl κοινότητα µπόρεσε να αντιληφθεm

το πραγµατικό νόηµα του όρου: µε απλZ λόγια, ττηηνν  αακκρρααmmαα

εεκκδδοοχχll  σσττηηνν  ααννZZγγννωωσσηη  ττηηςς  ππρρααγγµµααττιικκόόττηηττααςς.. Μυθιστορlµα-

τα από συγγραφεmς όπως ο Μπόρις ΒιZν, η Σιµπmλε Μπεργκ, ο

Αλkν Ροµπ-Γκριγιk, ο Φmλιπ Κ. Ντικ, kδειξαν στην πρZξη

CCuulltt σσυυγγγγρρααφφεεmmςς
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ποια kργα της λογοτεχνmας µπορούν να εξηγηθούν µε τον

παραπZνω ορισµό. 

Φkτος όµως, αρχmζοντας από την Zνοιξη, τα καινούργια βι-

βλmα που θα εκδ�σουµε στη σειρZ Cult, φkρουν υπογραφkς

µερικ�ν µύθων αυτlς της λογοτεχνmας: 

Ο Ουmλιαµ ΜπZροουζ, ο Τζακ Κkρουακ, ο Νικ Κkιβ,

ο Κουkντιν Ταραντmνο όλοι τους υπογρZφουν ιστορmες

όπου το συνηθισµkνο, το τετριµµkνο, το συµβατικό, το ευ-

θύγραµµο και οµαλό στην αφlγηση και στη µορφl, απλZ δεν

υπZρχει…

Πρ�το βιβλmο που περιµkνουµε µε ανυποµονησmα (µkσα στον

ερχόµενο ΜZρτιο) εmναι το περmφηµο ΚΚααιι  kkββρραασσαανν  οοιι  ιιπππποο--

ππόόττααµµοοιι  σσττιιςς  γγοούύρρννεεςς  ττοουυςς, δουλειZ από κοινού του ΜπZ-

ροουζ και του Κkρουακ – µυθιστόρηµα που για πρ�τη φορZ

εκδόθηκε παγκοσµmως µόλις πριν µερικούς µlνες! 

Η ΣαρµπZ Γκούλα (Sharbat Gula), ανlκει στη φυλl των Πα-

στούν – τις πιο πολεµοχαρεmς και σκληρkς φυλkς του Αφγα-

νιστZν. jταν πρωτοφωτογραφlθηκε από τον Στιβ Μακ ΚZρι

(Steve McCurry) το 1984 (φωτ. αριστερZ), σ’ kνα προσφυ-

γικό στρατόπεδο παιδι�ν στο ΠακιστZν, τα καθηλωτικZ µZ-

τια του εξορισµkνου µικρού κοριτσιού κατZφεραν να αντι-

κατοπτρmσουν, µkσα στην αθωοότητZ τους, τη φρmκη του

πολkµου, τον τρόµο εµπρός σε οτιδlποτε δlλωνε το Zδηλο

µkλλον της χ�ρας της. 

ΤΤοο  κκοορρmmττσσιι  σσύύµµββοολλοο  ττοουυ  πποολλύύππααθθοουυ  ΑΑφφγγααννιισσττZZνν
((µµεε  ααφφοορρµµll  ττοο  µµυυθθιισσττόόρρηηµµαα  ττοουυ  ΝΝααννττmmµµ  ΑΑσσλλZZµµ))

§

#
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JεκαεπτZ χρόνια µετZ από την πρ�τη εκεmνη φωτογρZφιση,

που το National Geographic διkδωσε σε όλο τον κόσµο, το

περιοδικό kστειλε µια νkα οµZδα µαζm µε τον mδιο φωτο-

γρZφο να εντοπmσουν τα mχνη της ΣαρµπZ Γκούλα. ΧZρη σε

τεχνικkς µεθόδους που η οµZδα «δανεmστηκε» από τους

επαγγελµατmες της CIA (π.χ. σκανZρισµα και ανZγνωση της

mριδας του µατιού…) την ανακZλυψαν. Η ΣαρµπZ ζει πZντα

στην πατρmδα της µαζm µε τον Zντρα της και τα παιδιZ της

στις υπ�ρειες της οροσειρZς Τόρα Μπόρα – εκεm που ξετυ-

λmγεται και το συγκλονιστικό µυθιστόρηµα του Ναντmµ

ΑσλZµ, Σβησµkνες Ψυχkς. Σ’ αυτl τη δεύτερη φωτο-

γρZφιση (kγινε το 2002), η µόλις τριαντZχρονη ΣαρµπZ,

ερµητικZ κλειστl στις ερωτlσεις των δηµοσιογρZφων,

απλ�ς ανασlκωσε τη δαµασκηνιZ της µπούρκα και Zφησε να

τη φωτογραφmσουν Zλλη µια φορZ για την Ιστορmα.

Ο αναγν�στης των Σβησµkνων Ψυχ�ν θα ταυτmσει οπωσδl-

ποτε το πρόσωπο της ηρωmδας, της ταλαιπωρηµkνης Ζαµmν,

µε το οιονεm απορηµkνο, δραµατικό πρόσωπο της ΣαρµπZ…

Στους διευθυντkς µου θα κZνει πολύ καλl εντύπωση το γεγονός ότι στο

πρόσωπό σου kχουµε ανακαλύψει kναν Zνθρωπο που συνδυZζει τα δ�ρα

της λογοτεχνmας µε το επιχειρηµατικό kνστικτο.

Ο ιδρυτlς του F&F Τζόφρι Φkιµπερ 

στον ποιητl και µkλλοντα διευθυντl του Τ. Σ. dλιοτ. 

Στην παραπZνω ιστορικl φωτογραφmα των στελεχ�ν του εκ-

δοτικού οmκου Faber & Faber τρεις ποιητkς, τρεις σκοτει-

νkς και γι’ αυτό σπαρακτικkς συνειδlσεις (η κZθε µmα για

διαφορετικού λόγους), δmνουν το ύφος, τον χαρακτlρα, κι

ΟΟγγδδόόνντταα  χχρρόόννιιαα  FFaabbeerr  &&  FFaabbeerr

§
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ακόµα το αδιαφιλονmκητο κύρος στο σπουδαmο αυτό εγχεm-

ρηµα που ξεκmνησε την ιστορmα του πριν ογδόντα χρόνια:

στο κkντρο της φωτογραφmaς, ο οιονεm µεταφυσικός Τόµας

Στερνς dλιοτ (Thomas Stearns Eliot, 1888–1965, Νόµπελ

1948), εµπνευσµkνη ψυχl του Faber, εµπρός του o οιονεm

στρατευµkνος Γουmστεν Χιου jντεν (Wystan Hugh Auden,

1907–1973) και, πmσω αριστερZ, ο νεαρότερος Τεντ Χιουζ

(Edward James Hughes, 1930–1998) ο «δαφνοστεφlς» ποι-

ητlς και σύζυγος της τραγικlς Σύλβια Πλαθ.

Ο εκδοτικός οmκος kκτισε στη διZρκεια των ογδόντα χρό-

νων του kναν σηµαντικότατο long-selling κατZλογο στηρm-

ζοντας το όραµZ του σε παρόµοιες συγγραφικkς αξmες – και

αυτό µε απόλυτη επιτυχmα. Απόδειξη αποτελεm το γεγονός

ότι οι περισσότεροι τmτλοι του εξακολουθούν να τυπ�νο-

νται, αλλZ και το ότι ααννZZµµεεσσαα  σσττοουυςς  σσυυγγγγρρααφφεεmmςς  ττοουυ  ααρριιθθ--

µµοούύννττααιι  kkννττεεκκαα  ΝΝόόµµππεελλ,,  εεππττZZ  πποοιιηηττkkςς  πποουυ  κκkkρρδδιισσαανν  ττοο

εεγγκκυυρρόόττααττοο  FFoorrwwaarrdd  PPooeettrryy  PPrriizzee,,  δδεεκκααππkkννττεε  σσυυγγγγρρααφφεεmmςς

πποουυ  κκkkρρδδιισσαανν  ττοο  WWhhiittbbrreeaadd  AAwwaarrdd,,  kkξξιι  ττοο  BBooookkeerr  PPrriizzee

κ.ο.κ.

Για τα ογδόντα του χρόνια ο εκδοτικός οmκος ετοιµZζει

σειρZ ολόκληρη από εκδηλ�σεις που ανταποκρmνονται  µεν

στην υποδειγµατικl εκδοτικl παρZδοση που δηµιούργησε,

αλλZ που συνZµα καλλιεργούν τις σύγχρονες προσδοκmες για

το µkλλον. 

Σ’ αυτό το πλαmσιο εντZσσεται η kκδοση ενός διεθνούς πε-

ριοδικού. Ιδού µε ποιον τρόπο το ανακοιν�νει επισlµως ο

Faber & Faber:

LLooooppss   ii ss   aa   uunn iiqquuee,,   ccooll lleeccttiibbllee   jjoouurrnnaa ll   ooff   ii nnssiigghhttffuull   mmuussiicc

wwrriittiinngg  aanndd  aarrttwwoorrkk..   DDoommiinnoo  RReeccoorrddss   aanndd  FFaabbeerr   aarree  ll aauunncchhiinngg

IIssssuuee  11  wwiitthh  aa   hhuuggee  aammoouunntt   ooff   ppaassssiioonn   aanndd  aammbbiitt iioonn..

LLooooppss  wwii ll ll   bbee  aa  ttwwiiccee--yyeeaarrllyy  gglloobbaall   ppuubbll iisshhiinngg  eevveenntt..   IInntteerr--
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nnaattiioonnaa ll   eeddiittiioonnss  wwii ll ll   bbee  rreelleeaasseedd  iinn  OOccttoobbeerr   22000099,,   aanndd  wwii ll ll

bbee  aa   ccoommbbiinnaattiioonn   ooff   ttrraannssll aatteedd   pp iieecceess  aanndd  uunn iiqquuee   llooccaall   eess--

ssaayyss,,   ssttoorriieess  aanndd  aarrttwwoorrkk..   LLooooppss  wwiill ll   bbee  ppuubbll iisshheedd  bbyy  FFiisscchh--

eerr   VVeerrllaagg ((GGeerrmmaannyy)),,   MMiinn iimmuumm   FFaaxx ((IIttaallyy)),,   GGlloobbaall   RRhhyytthhmm  PPrreessss

((SSppaaiinn))   aanndd  MMoottiibboo ((GGrreeeeccee)),,   wwiitthh  mmoorree  ttoo  bbee  ccoonnffiirrmmeedd,,   aanndd

wwiill ll   bbee  ddiissttrriibbuutteedd  iinntteerrnnaattiioonnaa llllyy ..

jπως θα κατZλαβε ο  αναγν�στης,  ο  Faber σσυυννεεκκδδmmδδεειι

kνα διεθνkς περιοδικό που kχει  στο επmκεντρό του τη

µουσικl.  Γ ι ’  αυτό  και  συνεργZζεται  µε  τη  δισκο  -

γραφικl  εταιρmα  Domino  Records.  Στο  περιοδικό  θα

γρZφουν  µουσικοm  και  γν�στες  της  µουσικlς  γ ια  τη

λογοτεχνmα,  και  συγγραφεmς µουσικόφιλοι,  l  εµπνεό -

µενοι  από  τη  µουσικl,  γ ια  τη  µουσικl.  Τkσσερις  ευ-

ρωπαϊκοm  εκδ.  οmκοι  συνεργZζονται  µε  τον  Faber  για

την  πραγµατοποmηση  αυτού  του  διεθνούς  εγχειρlµα-

τος:  ο  γερµανικός Fischer Verlag,  ο  ιταλικός Minimum

Fax,  ο  ισπανικός Global  Rhythm Press  και  η  ελληνικl

εταιρεmα Μοτmβο (που kχει  ως imprint της τον  ΤΤόόπποο).

ΗΗ   δδιιεεθθννllςς  kkκκδδοοσσηη   ττοουυ  LLooooppss   θθαα  εεµµφφααννιισσττεεmm   

ττοονν   εερρχχόόµµεεννοο  ΟΟκκττ��ββρριιοο

Π�ς διαβZζουµε σlµερα, αν τον διαβZζουµε, kναν συγγρα-

φkα όπως ο Αλkξανδρος Ρmζος Ραγκαβlς; dναν συγγραφkα

δηλαδl που η αρχα�ζουσα γλ�σσα του και η απόµακρη επο-

χl του τον καθιστούν, αν όχι απροσπkλαστο, οπωσδlποτε

λιγότερο οικεmο στη σύγχρονη αναγνωστικl συνlθεια; Π�ς

παρακZµπτουµε, µε Zλλα λόγια, τα όποια γλωσσικZ, υφολο-

γικZ προβλlµατα – ακόµα και το kλλειµµα καλλιkργειας που

τυχόν εµποδmζει την ακαλλιkργητη εποχl µας να απολαύσει

παρόµοια κεmµενα; Π�ς επιτρkπουµε στους νεαρότερους

αναγν�στες αφενός να εξοικειωθούν µε τους κλασικούς µας

κκααιι  ααφφεεττkkρροουυ  ππ��ςς  ααννοοmmγγοουυµµεε  ααυυττZZ  τταα  κκεεmmµµεενναα  σσεε  µµιιαα  εεξξααρρ--

χχllςς  σσυυζζllττηησσηη  ZZννεευυ  όόρρωωνν  κκααιι  οορρmmωωνν;;

Η νkα σειρZ ««ΕΕππmm  ττωωνν  κκεειιµµkkννωωνν»» θα επιχειρlσει να ανοmξει

από την αρχl τη συζlτηση: ξαναδιαβZζοντας πρωτότυπα

κλασικZ κεmµενα στην απόδοσl τους στη σύγχρονη γλ�σσα,

κρmνοντας τα κεmµενα αυτZ, µε τις δυνατότητες που προ-

σφkρει το βZθος του χρόνου και η επιστlµη, στο φως της

δικlς µας εποχlς, ανοmγοντας, τkλος, νkους δρόµους στην

αναγνωστικl απόλαυση.

ΠΠ��ςς  δδιιααββZZζζοουυµµεε  ττοουυςς  κκλλαασσιικκοούύςς;;

§
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dτσι στο βιβλmο ΑΑλλkkξξααννδδρροοςς  ΡΡmmζζοοςς  ΡΡααγγκκααββllςς::  ddννααςς  ««σσττρραα--

ττεευυµµkkννοοςς»»  σσττοονν  1199οο  ααιι��νναα, η γνωστl πανεπιστηµιακός Λm-

τσα Χατζοπούλου ξαναδιαβZζει κριτικZ τον φαναρι�τη συγ-

γραφkα και αποδmδει στη σηµερινl γλ�σσα τρεις από τις πιο

γνωστkς του ιστορmες ("Λkιλα", "Το χρυσό µαστmγιο",

"ΓκλουµυµZουθ") – ιστορmες που σlµερα ηχούν σαν προφη-

τικl προειδοποmηση� κι αυτό επειδl ο Αλkξανδρος Ρmζος Ρα-

γκαβlς υπlρξε από τους πρ�τους dλληνες διανοούµενους

που αφουγκρZστηκε την οικουµενικότητα κοινωνικ�ν προ-

βληµZτων όπως η δουλεmα, η παιδικl εργασmα, τα δικαι�µα-

τα της γυναmκας κ.Z. 

Σ’ αυτό το βιβλmο η Zποψη αυτl τεκµηρι�νεται µε συναρπα-

στικό τρόπο, επιτρkποντZς µας να διαβZσουµε για πρ�τη

φορZ τον Ραγκαβl ως τον πρ�το dλληνα «στρατευµkνο» συγ-

γραφkα που υπηρkτησε kνα κοινωνικό εκσυγχρονιστικό όρα-

µα, το οποmο συνδύαζε τις ηθικkς απαιτlσεις του Jιαφωτι-

σµού µε την αισθητικl του Ροµαντισµού.

Πριν τρmα χρόνια, σZλος προκλlθηκε από την απόδοση στη

σύγχρονη νεοελληνικl της ΠZπισσας ΙωZννας του Ρο�δη (από

τον Jηµlτρη Καλοκύρη). Η απόδοση των κλασικ�ν στη νεο-

ελληνικl, kνα εγχεmρηµα που ξεκmνησε ο συγγραφkας και εκ

των εκδοτ�ν του Τόπου cρης Μαραγκόπουλος, στην πρZξη

εmχε kνα ευτυχkς αποτkλεσµα: επkτρεψε να ξαναδιαβα-

στούν, ειδικZ από νkο κόσµο, κεmµενα σκονισµkνα στα ρZ-

φια των ιδρυµατικ�ν βιβλιοθηκ�ν. Ιδιαιτkρως γύρω από τον

Ρο�δη περιστρZφηκαν πολλkς συζητlσεις σε αρκετkς από

τις οποmες συµµετεmχε ο γνωστός ψευδ�νυµος συγγραφkας

Σταύρος Κρητι�της, kνας λόγιος µυθιστοριογρZφος που

kχει διακριθεm για την εµµονl του στις διακειµενικkς απο-

λαύσεις.

Στον Zλλο τόµο της σειρZς ««ΕΕππmm  ττωωνν  ΚΚεειιµµkkννωωνν»», Τα συρτZ-

ρια της γν�µης του: Zγνωστες παραθεµατικkς τεχνικkς του

Εµµ. Ρο�δη, ο Σταύρος Κρητι�της µε υποδειγµατικό τρόπο

ανασκZπτει, καταγρZφει, αξιολογεm, εκθkτει όλες τις πο-

λύπλοκες παραθεµατικkς τεχνικkς και τα τεχνZσµατα, όλα

τα απόκρυφα κοιτZσµατα του παιγνι�δους ρο�διου λόγου,

αυτZ που ο Συριανός συγγραφkας ευφυkστατα εmχε ορmσει

στην ΠZπισσα ΙωZννα ως τα «συρτZρια της γν�µης του». 

Ιδού λοιπόν kνας Zλλος τρόπος προσkγγισης των κλασικ�ν

κειµkνων, kνας τρόπος που πραγµατικZ ανοmγει ενδιαφk-

ρουσες προοπτικkς στην ανZγνωσl τους. ΠρZγµατι, σε αυ-

τό το ευφυkς, κκααιι  ααπποολλααυυσσττιικκόό  σσαανν  αασσττυυννοοµµιικκόό  µµυυθθιισσττόόρρηη--

µµαα  ββιιββλλmmοο, τόσο οι θαυµαστkς του στυλmστα και εmρωνα συγ-

γραφkα, όσο και οι νkοι αναγν�στες του θα ανακαλύψουν

kναν «καινούργιο», kναν Zλλο, kναν «κρυφό» Ρο�δη.

http://www.topos-pbl.com/
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Το εξ�φυλλο του περιοδικού

Publishers Weekly (15.12.08) σε

kνα από τα τελευταmα τεύχη της

χρονιZς που πkρασε επιγρZφει

ως εξlς το κύριο Zρθρο του:

«Turning to books in Hard

Times» (Τα βιβλmα ως καταφύγιο

στους δύσκολους καιρούς). Φυ-

σικZ, kνα περιοδικό που απευθύ-

νεται αποκλειστικZ στον εκδοτι-

κό κόσµο, µε αυτόν τον τmτλο ου-

σιαστικZ αναφkρεται σε βιβλmα µε οικονοµικό περιεχόµε-

νο. Βιβλmα γνωστ�ν οικονοµολόγων που επιτρkπουν στον µι-

κρό και µεσαmο επιχειρηµατmα που (τυχαmνει… να) κινεm-

ται στον κόσµο του βιβλmου να kχει στη διZθεσl του κZποιες

µικρkς συµβουλkς, κZποια tips, που θα τον βοηθlσουν

πρ�τα να καταλZβει και στη συνkχεια να αντιµετωπmσει δυ-

ναµικZ και όχι παθητικZ την επιδεινούµενη οικονοµικl κρm-

ση. Yστόσο ο τmτλος του περιοδικού αποδmδει µια διαφορε-

τικl αλlθεια που kχει δοκιµαστεm και σε Zλλες δύσκολες

περιόδους στο παρελθόν. 

Στις εποχkς που τα πρZγµατα δυσκολεύουν οι Zνθρωποι

πραγµατικZ αναζητούν καταφύγιο στα βιβλmα. Αναζητούν

JJύύσσκκοολλοοιι  κκααιιρροοmm  ((κκααιι  γγιιαα  ττοο  ββιιββλλmmοο;;))

§

τον στοχασµό που θα τους επιτρkψει να ξεφύγουν από τη

µιζkρια του επmκαιρου, αναζητούν την ελπmδα, αναζητούν

τρόπους προκειµkνου να διακρmνουν τις προοπτικkς του

προβλlµατος, που σηµαmνει όχι απλ�ς τη διατύπωσl του αλ-

λZ και τις πιθανότητες απόδρασης από αυτό. Να µην παρε-

ξηγηθούµε όµως: όταν αναφερόµαστε στα βιβλmα ως κατα-

φύγιο δεν εννοούµε την απόδραση από το πραγµατικό� το

αντmθετο, εννοούµε την απόδραση από τις ψευδαισθlσεις

του πραγµατικού, από την επικαιρότητα του πραγµατικού

και την καταφυγl στις αληθινkς του διαστZσεις, σε ό,τι

επιτρkπει στον Zνθρωπο να ζει µε αξιοπρkπεια πατ�ντας

γερZ στη γη.

BBaacckk  ttoo  bbaassiiccss που λkνε σε κZθε τόνο και παντού αυτl τη

στιγµl οι φmλοι µας οι αγγλοσZξονες!

#
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Γνωρmζετε ότι οι εκδόσεις Τόπος µkσα σε kνα χρόνο κατZ-

φεραν να συγκροτlσουν µια ολοκληρωµkνη σειρZ Ψυχολο-

γmας; Μια σειρZ που υπογρZφουν kγκυροι dλληνες και ξkνοι

πανεπιστηµιακοm και που επιτρkπει την κατανοητl προσkγ-

γιση στα πιο περmπλοκα ψυχολογικZ προβλlµατα; Από το

Λεξικό Ψυχολογmας, απαραmτητο βιβλmο αναφορZς για

όλους, kως τα πιο εξειδικευµkνα kργα που αφορούν π.χ. την

Ψυχολογmα της ΣυµπεριφορZς l τη Σχολικl Ψυ-
χολογmα l, ακόµα πιο εξειδικευµkνα, τη Νοητικl Κα-
θυστkρηση;

Περισσότερες λεπτοµkρειες γι' αυτZ τα βιβλmα στο

toposbooks.gr

ΓΓννωωρρmmζζεεττεε  όόττιι......

§

http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=85
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=85
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=92
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=92
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=14
http://www.toposbooks.gr/contents/books_details.php?nid=87
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Kι η αγZπη εmναι πZντα όµορφη ακόµα κι όταν

δεν ψιθυρmζει παρZ µε δυο αβkβαια ανlσυχα χεmλη

Kι όταν δε µkνει παρZ σα δυο χαρακιkς

σ' kνα λευκό περιθ�ριο

ΠροσπZθησε, πZλεψε ακόµα, kνα τόσο µικρό

ασlµαντο διZστηµα

Σβlσε µια ακατανόητη παρkνθεση, µην τραυµατmζεις

την αµkριµνη ζωl σου.

Mανόλης AναγνωστZκης, 

Eποχkς 2: «Aκόµα µιαν cνοιξη»

#1
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