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Το Διαβάζω στις Νύχτες πρεμιέρας και τον Διονύση Σαββόπουλο 
Νύχτες λογοτεχνίας, θεάτρου και κινηματογράφου. Τέτοιες νύχτες περιμένουν τους 
παραθεριστές που επέστρεψαν και εξακολουθούν να επιστρέφουν στις πόλεις. 
Πρωταγωνίστρια η λογοτεχνία, που αποκτά μεγαλύτερο βάρος και φαίνεται να παίζει 
ενοποιητικό και ουσιαστικό ρόλο ανάμεσα στις τέχνες. Το Διαβάζω ενισχύει και θα βρίσκεται 
με τον τρόπο του στις εκδηλώσεις «Νύχτες πρεμιέρας» (από 14 έως 25 Σεπτεμβρίου) και στη 
συναυλία του Σαββόπουλου με τις μουσικές από τον Αριστοφάνη στο Ηρώδειο (25 
Σεπτεμβρίου). 
  
ΑΦΙΕΡΩΜΑ – Μαργαρίτα Καραπάνου 
Υπήρξε μια χαρισματική συγγραφέας. Το βιβλίο της Η Κασσάνδρα και ο λύκος την έκανε 
παγκόσμια γνωστή για την πρωτοτυπία και τη λοξοδρομική ματιά της στον κόσμο της 
λογοτεχνίας. Ένα μικρό αφιέρωμα στη Μαργαρίτα Καραπάνου για να μην ξεχαστεί αυτή η 
ιδιότυπη συγγραφέας και η νεωτερική φωνή της. Στο αφιέρωμα περιλαμβάνεται μία ανέκδοτη 
συνέντευξη που είχε δώσει σε φοιτητές του Παντείου και ένα παζλ σκέψεων από τη φίλη της 
Φωτεινή Τσαλίκογλου που το μοιράζεται με τη Χριστιάνα Μυγδάλη και τον Γιάννη Μπασκόζο. 
Για τους αγοραστές στο περίπτερο, ΔΩΡΟ το βιβλίο της Μ. Καραπάνου Lee και Lou (από τις 
εκδόσεις Ωκεανίδα). 
 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  
Τζο Νέσμπο – Από το χρηματιστήριο στο αστυνομικό σασπένς  
Μεγάλωσε με Ντίκενς, Τουέιν και Νταλ και ο αγαπημένος του ήρωας είναι ο Μπάτμαν. Ο δικός 
του ήρωας Χάρι Χόλε έχει ήδη πουλήσει 8,5 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Ο νέας 
αστυνομικός συγγραφέας λέγεται Τζο Νέσμπο και έρχεται από τη Νορβηγία. Συνέντευξη στην 
Ελισάβετ Σπαντιδάκη με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Νέμεσις στα ελληνικά από τις 
εκδόσεις Μεταίχμιο.   
 
ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΕΣ  
Ο Γιώργος Περαντωνάκης γράφει για τον Γιάννη Μακριδάκη (Η άλωση της Κωνσταντίας), ο 
Χρίστος Παπαγεωργίου για τον Λάκη Παπαστάθη (Το καλοκαίρι θα παίξει την Κλυταιμνήστρα), 
η Ελισάβετ Σπαντιδάκη για τη Βάσια Τζανακάρη (Τζόνι & Λούλου), κ.ά.  
 
ΠΡΟΣΩΠΑ 
Νίκος Θέμελης, ο λογοτέχνης, ο στοχαστής  
Ο Νίκος Θέμελης υπήρξε ένας συγγραφέας που κατάφερε αυτό που λίγοι έχουν καταφέρει ως 
σήμερα. Απέκτησε φανατικούς αναγνώστες που κατέστησαν τα βιβλία του μπεστ σέλερ. 
Πρώτα απ’ όλα, όμως, υπήρξε ένας στοχαστής που πορεύτηκε με αξίες τόσο στην τέχνη όσο 
και στην πολιτική. Του Γιάννη Ν. Μπασκόζου.  
 
ΝΕΕΣ ΣΤΗΛΕΣ  
Στο τεύχος αυτό ξεχωρίζουν οι νέες στήλες. Το «A chat room of her own» σχολιάζει το 
διαδίκτυο και τις απόψεις των ανθρώπων του. Στο «Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω» ο 
κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Χατζηβασιλείου κρίνει και σχολιάζει τη λογοτεχνική δημιουργία, 
αλλά και τα γεγονότα της εποχής μας. Στο «Book in a frame» της Αλέξιας Οθωναίου θα βρείτε 
την εικονογραφική οπτική ενός βιβλίου που ήδη κυκλοφορεί.  
 
Στο τεύχος ακόμα θα βρείτε όλες τις μόνιμες στήλες: σχόλια, από μήνα σε μήνα, courier, 
θερμιδωριανά οξύτονα, της χολής και της σχόλης, ζενερίκ, ως αναγνώστης, για τα παιδιά, 
χωρίς προϋπηρεσία, κριτικογραφία, ευπώλητα, βιβλιοθήκες – βιβλιοπωλεία, ο περιοδεύων, 
comics. 


