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Ας πάρουμε μια ανάσα. Καλοκαίρι είναι. 

Το ξέρουμε πως το κλίμα στην αγορά του βιβλίου είναι ζοφερό. Η επιβολή της 

τραπεζικής αργίας και των κεφαλαιακών περιορισμών προκάλεσαν τεράστιους 

κλυδωνισμούς σε εκδοτικές επιχειρήσεις και βιβλιοπωλεία και η μείωση του τζίρου, 

σύμφωνα με πολλές μαρτυρίες, αγγίζει το 60 με 70%. Οι εκδότες αντιμετωπίζουν το 

μέλλον με προβληματισμό. Ωστόσο, χιλιάδες βιβλία υπάρχουν στα ράφια και μας 

περιμένουν. Όπως μας περιμένουν και μικρές ανάσες καλοκαιρινής δροσιάς, μια 

απόδραση από το πρωτόγνωρο ελληνικό καλοκαίρι που βιώνουμε φέτος. Η αλήθεια 

είναι πως δυσκολεύτηκα αρκετά για να συμπληρώσω το προσωπικό μου top list των 

καινούργιων κυκλοφοριών που ακολουθεί. Η ένδεια της εποχής μού φαίνεται πως 

έχει αποτυπωθεί και στο επίπεδο των έργων που είδαν το φως τις τελευταίες 

εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά, σκάρωσα μια μικρή λίστα όπως κάνω κάθε χρόνο τέτοια 

εποχή. Και περιλαμβάνει μυθιστορήματα όλων των ειδών. Ιστορικά, κοινωνικά, 

αστυνομικά, ερωτικά. Το μόνο που έχετε να κάνετε εσείς, είτε διαλέξετε κάποιο από 

αυτά είτε κάποιο άλλο, είναι να θυμηθείτε αυτό που είπε κάποτε ο μεγάλος 

Καραγάτσης. "Κείνο που έσωνε πάντα την ψυχή μας στις εποχές της δοκιμασίας ήταν 

ένα βιβλίο". Ορίστε δέκα. 

 

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: 

Ουμπέρτο Έκο, "Φύλλο Μηδέν", (Εκδόσεις Ψυχογιός): Ο μεγάλος Ιταλός μετρ 

Χάουαρντ Τζέικομπσον, "Έψιλον" (Εκδόσεις Ψυχογιός): Μου είναι ακατανόητη η μοίρα 

ορισμένων συγγραφέων στο ελληνικό κοινό. Ας πούμε, γιατί σκίζει σε πωλήσεις ο 

Μουρακάμι και δεν πουλάει ο Ισιγκούρο; Γιατί όλοι ξέρουν τον Μέιλερ και ελάχιστοι τον 

Μπέλλοου; Γιατί λατρεύουμε τον Απντάικ και αγνοούμε τον Γουίλιαμ Στάιρον; Στην ίδια 

κατηγορία των αδικημένων εντάσσω και τον Τζέικομπσον. Ενώ στην ουσία δεν είναι παρά 

ένας Ροθ στο πιο φλεγματικό, δεν απέκτησε στην χώρα μας ούτε την αναγνώριση του Ροθ 

http://www.iefimerida.gr/content/218051/deka-vivlia-gia-ayto-kalokairi?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwo


ούτε καν την αποδοχή άλλων συμπατριωτών του της ίδιας γενιάς (βλέπε Τζόναθαν Κόου, Νικ 

Χόρνμπι). Ωστόσο πρόκειται περί μέγιστου δημιουργού. Ο τρόπος με τον οποίο αναλύει τις 

ερωτικές σχέσεις και πραγματεύεται την μοναξιά στην σύγχρονη εποχή συνδυάζει χιούμορ, 

κυνισμό, ανθρωπιά και μια γκάμα χαρακτήρων που δύσκολα τους ξεχνάς. Ένας γνήσιος 

απόγονος του Ίβλιν Γουό, του Κίνγκσλει Έιμις και των υπόλοιπων θεών της βρετανικής 

σάτιρας. 
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