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Οι... λεπροί 
διαβάζουν ακόμα 
To Βιβλίο κρατά γερά, όπωε δείχνουν οι πωλήσει του 2010, με τρία βιβλία 

να περνούν - πράγμα σπάνιο - το όριο των 100.000 ανπτύπων. 
Κι αυτό έστω και αν την Ελλάδα οι Ευρωπαίοι την κοιτούν σαν να ήταν 
n Σπιναλόγκα! 

To αναμφισβήτητο σούπερ 
μπεστ οέλερ των τριών τελευταίων 

χρόνων είναι το 
Νησί ms Βικτόρια Χίσλοπ 

(Διόπτρα) που διαδραματίζεται 
στη Σπιναλόγκα. Φέτοε, με 

την τηλεοπτική οειρά να ανανεώνει 
το αναγνωστικό ενδιαφέρον, 

πουλήθηκαν άλλα 110.000 αντίτυπα, 
ανεΒάζονταβ tis συνολικέε 

του πωλήσειε oris 310.000, νούμερο 
που την τελευταία εικοσαετία 

έχουν πιάσει ελάχιστα βιβλία, 
Ο Γφισμόςιν\& ίδιαβ συγγραφέας, 

που άμα» δεν έχει ελληνικό 
θέμα, πούλησε 26.000 αντίτυπα 
φέτοε. 
Τα 100.000 αντίτυπα ξεπέρασαν 
όμωε άλλα δύο Βιβλία, κόντρα 
στο πνεύμα λιτότηταβ. To ένα είναι 

το Δέκα ετών διαζευγμένη ΝοζουντΑλι, 
Tns Ντελφίν Μινουί 

(Modern Times), που αφηγείται 
την ιστορία pias μικρήβ από την 
Υεμένη που την πάντρεψαν Βίαια, 
αλλά κατάφερε να πάρει διαζύγιο 

(120.000 αντίτυπα!), ενώ και 
n μεγάλη αγαπημένη των αναγνωστριών, 

Λένα Μαντά, με το 
Τελευταίο τσιγάρο (Ψuxoyios) 
έφτασε tis 101.000. Οι αναγνώστριεε 

τίμησαν δεόντωβ και άλλουε 
συγγραφείβ των Εκδόοεων 

Ψuxoyios: την Καίτη Οικονόμου 
ms onoias n Λευκή ορχιδέα πούλησε 

65.000 αντίτυπα, τη Χρυσηίδα 
Δημουλίδου (Μερσέντες 

Χιλ, 52.000), τη Ρένα ΡώσσηΖαΐρη 
(Αγαπώ θα πει χάνομαι, 
35,000), τη Σό- λ* 

φη θεοδωρίδου (Η 
νύφη φορούσε 
μαύρα, 32.000), Μ^Μ 
τη Μαρία Τζιρί- ί;"« 
τα [Αν δεν υπήρχε 

αύριο, 

25.000), τον 
Γιώργο Πολυράκη 

[Δωροθέα 
ντε Ροπ. Πάθος 
και υπερηφάνεια, 

25.000), την 

Πασχαλιά Τραυλού [Η γυναίκα 
του φάρου, 21.000 αντίτυπα). 
To περσινό αν ήτα v όλα... αλλιώε 
ms Αλκυόνηβ Παπαδάκη (Καλέντηε) 

πούλησε φέτοε 30.000 
αντίτυπα, φτάνονταβ συνολικά tis 
120.000 πωλήσειε. 
Μεγάλεε πωλήσει έκανε και n 
Ξυπόλυτη των Αθηνών!^ Φιλομήλαβ 

Λαπατά (Καοτανιώτηε, 
32.000). To Ενα πεινασμένο στόμα 

iris Λέναβ Διθάνη (Καοτανιώτηε), 
από τα δυνατά μυθιστορήματα 
ms xpovias, έφτασε τα 

30.000. To Χάρισμα της Βέρθας 
ms Φωτεινήβ Τσαλίκογλου, του 
ίδιου εκδοτικού οίκου, πούλησε 
a>s τώρα 16.000 αντίτυπα, όσα 
και ο Πανωλεθρίαμβοςιου Κωνσταντίνου 

Τζούμα. 
Η ελληνική λογοτεχνία έχει πολλέε 

νέεε αφίξειε το φετινό φθινόπωρο. 
Δυναμική είσοδο έκανε 

το μυθιστόρημα του Νίκου θέμελη 
Η συμφωνία των ονείρων 

(Μεταίχμιο) που έφτασε ήδη τα 
30.000 αντίτυπα. To νέο μυθιστόρημα 

ms Μάρωβ Δούκα, To 

δίκιο είναι ζόρικο πολύ (Πατάκηε), 
έφτασε ήδη τα 12.000 αντίτυπα. 
Στιβ φθινοπωρινέε επιτυχίεε και 
το νέο μυθιστόρημα του Πέτρου 
Μάρκαρη Ληξιπρόθεσμα Δάνεια 
(Γαβριηλίδηε) που έχει πουλήσει 
ήδη 22.000 αντίτυπα. Enions το 
Οδυσσέαε και Μπλουζιπε Ευγενίαβ 

Φακίνου (Καοτανιώτηε) 
με 18.000 αντίτυπα οε δύο μήνεε. 
Λόγω «Νησιού» επανακυκλοφόρησε 

και το Νησί των σημαδεμένωντωνθέμου 
Κορνάρου, Γαλάτειαβ 

Καζαντζάκη (Καοτανιώτηε), 
που μιλάει επίσηε για m 

Σπιναλόγκα και πούλησε οε τρειε 
μήνεε 14.000 αντίτυπα. 
Εξαιρετικά εντυπωσιακή φέτοε n 
πορεία του μυθιστορήματοε του 
Γιάννη Καλπούζου Ιμαρέτ. Στη 
σκιά του ρολογιού (Μεταίχμιο, 
2008) που μέχρι τα τέλη του 2009 
είχε πουλήσει 15.000 αντίτυπα. 
Μετά το Βραβείο Αναγνωστών 
πούλησε άλλα 35.000 αντίτυπα 
(φέτοε) φτάνονταε τα 50.000. 
Enrruxia έχουν δύο ιστορικά μυθιστορήματα 

του 2010 που γράφτηκαν 
από τον Ευάγγελο Μαυρουδή 
(Κέδροε) - μέροε τριλοyias 

με τίτλο Επιστροφή στη Σμύρνη. 
Πρόκειται για το Η θάλαοσά 

μας, που από τον Απρίλιο πούλησε 
16.000 αντίτυπα, και για το 

Ittihat ve Tenaki, που σε δύο μήνεε 
έφτασε τα 14.000. 

To Απόψε δεν έχουμε cpiAous Tns 
Eocpias Νικολάίδου (Μεταίχμιο) 
πούλησε 15.000 αντίτυπα και το 
Ο άνθρωπος του Τείχουςτου δημοσιογράφου 

Κώστα Βαξεβάνη 
(Μεταίχμιο) 12.000 αντίτυπα. 

To Γjva/κών, Βιβλίο με διηγήματα 
του ποιητή Μιχάλη 

Γκανά (Μελάνι), έφτασε τα 
12.000 αντίτυπα. Στα (δια 

Τα ερωτικά ποιήματα 
του Πάμπλο Νεροόδα 
(Πατάκης) συγκινούν 

τους Ελληνες 
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ TO 2010 
ΝΤΕΛΦΙΝ ΜΙΝΟΥΙ 
«Δέκα ετών διαζευγμένη Νοζούντ Αλι» 
(Modern Times) 

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΧΙΣΛΟΠ 
«To νησί» 
(διόπτρα) 

ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ 
p «To τελευταίο τσιγάρο» 

(Ψuxoyios) 

ΚΑΙΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
«Λευκή ορχιδέα» 
(Ψuxoyios) 

ΧΡΥΣΗΙΔΑ ΔΗΜΟΥΛΙΔΙ 
«Μερσέντεβ Χιλ» 
(Ψυχογιό») 

A. ΝΤΕ Σ. ΕΞΙΠΕΡΙ 
«Ο μικροε πριγκιπαε» 
(ΠοτόκΓβ) 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΛΠΟΥΖΟΣ 
«Ιμαρέτ. Στη σκιά του ρολογιού» 
(Μεταίχμιο) 

ΡΙΝΑ ΡΩΣΣΗ - ΖΑΪΡΗ 
«Αγαπώ θα πει χάνομαι» 
(Ψuxoyios) 

Ντελφίν 
Μινουί 

. ΣΤΙΓΚ ΛΑΡΣΟΝ 
m «To κορίτσι στη φωλιά Tns σφήγκαε» 

(Ψuxoyios) 

ΛΙΚ ΜΠΟΣΙ 
«Ο Φρόιντ στο Μανχάταν» 
(Καλέντηε) 

ΣΟΦΗ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ 
«Η νύφη φορούσε μαύρα» 
(Ψuxoyios) 

ΦΙΛΟΜΗΛΑ ΛΑΠΑΤΑ 
«Η ξυπόλυτη των Αθηνών 
(Καστανιώτη) 

ΛΕΝΑ ΔΙ ΒΑΝ Η 
«Ενα πεινασμένο στόμα 
(Καστανιώτηε) 

ΝΙΚΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ 
«Η συμφωνία των ονείρων 
(Μεταίχμιο) 

ΑΛΚΥΟΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 
«αν ήταν όλα... αλλιαν» 
(Καλέντηβ) 

νούμερα και τα Σπανιόλικα Παπούτσια 
τηε Αλκηβ Ζέη (Καοτανιώτηε), 
ενώ τα Βιβλία Τα φαινόμενα 

απατούνιου Στέλιου Μάινα 
και Ερωτας υπό αίρεση του 

Νίκου Παπανδρέου (Καοτανιώτηε) 
με 10.000 αντίτυπα το καθένα 

συμπληρώνουν το καρέ των 
συλλογών που έρχονται να αμφισβητήσουν 

την άποψη ότι το διήγημα 
δεν πουλάει. 

Με μεγάλεε τοποθετήσει (μέχρι 
και 20.000 αντιτύπων για τα Σακιά) 

ξεκίνησαν πρόσφατα από τον 
Καστανιώτη τα νέα βιβλία των Ιωάνναβ 

Καρυοτιάνη, Μένη Κουμανταρέα 
[Ξεχασμένη φρουρά), 

Αμάνταβ Μιχαλοπούλου (Πώς· 
να κρυφτείς) και Μίμη Ανδρουλάκη 

[Η έβδομη αίσθηση). 
Εντυπωσιακά πάει και φέτοε το 

Logicomix των Απόστολου Δοξιάδη, 
Χρίστου Παπαδημητρί- 

ου (Ικαροε), πρώτο γκράφικ νόΒελ 
με μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, 

που πούλησε άλλα 17.000, 
φτάνονταε συνολικά τα 65.000 

αντίτυπα. 

Ektos 
μυθοπλασίαε 
Στον εκτόε μυθοπλασίαε χώρο, 
αημαντικέε είναι οι πωλήσει του 
τόμου Ελλη Παππά: μαρτυρίες 
μιας διαδρομής που εξέδωσε το 
Μουσείο Μπενάκη σε επιμέλεια 
Τάσου Σακελλαρόπουλου: 
14.000 αντίτυπα σε τρειε μήνεε. 
Στην περιοχή των 15.000-20.000 
αντιτύπων βρίσκονται το Μην ψαρώνε/ς/του 

σκιτσογράφου Αρκά 

(Λιβάνηε) και το Μια νέα εξωτερική 
πολιτική για την Ελλάδα ιου 

Βασίλειου Μαρκεζίνη (ΛιΒάvns). 
Στα 55.000 αντίτυπα έφτασε 

συνολικά το περσινό βιβλίο του 
ψυχιάτρου και συγγραφέα Νίκου 
Σιδέρη Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο. 

Γονείς θέλουν! (Μεταίχμιο). 
To Σημειωματάριο του γονιoums 

Kmns Τζωρτζακάκη (Καλέντηε), 
με συμΒουλέε ανατροφήε 

παιδιών, έφτασε τα 18.000. 
Και το Επί σκηνής χωρίς πρόβα, 
το νέο Βιβλίο του Δημήτρη 
Μπουραντά (Πατάκηε), έφταοε 
τα 10.000 αντίτυπα σε ελάχιστο 
χρόνο κυκλοφορίαε. To προηγούμενο 

του, Ολα σου τά 'μαθα, 
μα ξέχασα μια λέξη, πούλησε 
23.000 το 2010 και έφτασε συνολικά 

τα 155.000 αντίτυπα σε 

Οι... λεπροί 
διαβάζουν ακόμα 
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21/2 χρόνια. Αλλά και το Αυτοθεραπεία 
χωρίς χάπ/ams Λάρα Χόvos-Γουεμπ 

(Modem Times) πούλησε 
25.000 αντίτυπα. 

«Μπεστ σέλερ» Tns φετινήε ποιητικήβ 
εσοδείαε είναι αναμφίβολα 

τα Εύρετρα ms Κικήβ Δημουλά 
(Ικαροε) που έφτασε τα 8,500 
αντίτυπα! Μεγάλη επιτυχία έχουν 
και τα Ερωνκά ποιήματατου Πάμπλο 

Νερούδα (μετάφραση Αγαθή 
Δημητρούκα, Πατάκηε) με 

7,000 φέτοε και 13.000 συνολικά. 
Διαχρονικό μπεστ σέλερ είναι 

το Μονόγραμμα ιου Οδυσσέα 
Ελύτη (kapos) με άλλεε 5.500 
πωλήσειε φέτοε. 

Φρόιντ, τατουάζ 
και Νόμπελ 

Ενα άλλο «Νησί», To νησίκάτω 
από τη θάλασσα τηε Ιζαμπέλ 
Αλιέντε (Ωκεανίδα), πούλησε 
26.000 αντίτυπα. Περισσότερο 
ακόμα πούλησε το Ο Φρόιντ στο 
Μανχάταν του Λικ Μποσί (Καλέντηε, 

32.000). Και ακόμη περισσότερο 
το Κορίτσι στη φωλιά 

της οφήγκαςτου Στιγκ Λάρσον 
(Ψυχογιόε, 34.000). To πρώτο 
τηε τριλογίαε του Λάρσον, To κορίτσι 

με το τατουάζ, έφτασε σε 

Η Τζούλια Ρόμπερτς και ο Χαβιέ Μπαρδέμ ενίσχυσαν τις πωλήσεις 
του «Est, pray, love» (Μίνωας) με την κινηματογραφική μεταφορά 

του βιβλίου 

ενάμιση χρόνο τα 54.000. Ο νομπελίσταε 
Ορχάν Παμούκ με το 

Μουσείο της αθωότητας (Ωκεανίδα) 
βρίσκεται επίσηε στα 

26.000 αντίτυπα, από τα οποία 
τα 16.000εντόετου2010. Τοτετράδιο, 

του επίσηε νομπελίστα 
Ζοζέ Σαραμάγκου (Καοτανιώτηε), 

πούλησε 12.000 αντίτυπα. 
Σε πιο ελαφριά μονοπάτια, το μυθιστόρημα 

Στην καρδιά τωνμουσώνωv 
της Τζούλια Γκρέγκσον 

(Διόπτρα) πούλησε 22.500 αντίτυπα. 
To αστυνομικό Σκέψου 

έναν αριθμό του Τζον Βέρντον 

(Διόπτρα) έφτασε τα 16.500. To 
Eat, pray, taverns Ελίζαμπεθ 
Γκίλπερτ, που κυκλοφορεί δύο 
χρόνια στην Ελλάδα (Μίνωαε), 
πήρε ώθηση με την ταινια και πλησιάζει 

τα 20.000. Η συνέχεια του, 
Γάμος με το ζόρι, ξεπέρασε από 
τον Σεπτέμβριο τα 8.000. Τα Μαθήματα 

zoms τηε Κάθι Κέλι 
(Εμπειρία) πούλησε φέτοε 
13.000. Και το Αν σου άρεσε το 
σχολείο, θα λατρέψειε m δουλειά 
του συγγραφέα του 
Trainspotting, ΙρΒιν Γουέλε 
(Οξύ) 11.000 αντίτυπα. 
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