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Η κρίση 
«ποιΛαει» 
To μυθιστόρημα κρατάει πάντα τα σκήπτρα των πωλήσεων 

βιβλίου, αν και φέτος έχει βρει έναν ανταγωνιστή: 
είναι τα βιβλία non fiction (μη μυθοπλαστικά) 

τα θέματα των οποίων έχουν κυρίως να κάνουν 
με τις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις και την κρίση 

των δυτικών κοινωνιών. 

Ano τα βιβλία που κυκλοφόρησαν λίγο 
πριν τα Χριστούγεννα τις μεγαλύτερες 
πωλήσεις έκαναν τα «Σακιά» της Ιωάννας 

Καρυσπάνη (Καστανιώτης) που έφτασαν 
από τον Νοέμβριο τα 48.000 αντίτυπα 

και n «Συμφωνία των ονείρων» του Νίκου 
θέμελη (Μεταίχμιο) που έφτασε από 
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τον Οκτώβριο τις 42.000 πωλήσεις. Ενώ 
το μυθιστόρημα της Μάρως Δούκα «To 
δίκιο είναι ζόρικο πολύ» (Πατάκης) που 
κυκλοφόρησε τέλη Οκτωβρίου έφτασε 
τα 19.000 αντίτυπα. To ιστορικό μυθιστόρημα 

«lttihat ve terakki» του Ευάγγελου 
Μαυρουδή (Κέδρος) πούλησε από τον 
Οκτώβριο 16.000 αντίτυπα. 
Στο χώρο των μυθιστορημάτων σχέσεων, 
n ουνήθης ύποπτη Λένα Μαντά χτύπησε 
πάλι, όπως κάθε Μάιο, αυτή τη φορά με 
το «Χωρίς χειροκρότημα» που έφτασε ήδη 
τα 50.000 αντίτυπα. Μαζί χτύπησαν γενικά 

και οι εκδόσεις Ψυχογιός που έχουν βιβλία 
με μεγάλες πωλήσεις: μετά τη Λένα 

Μαντά ακολουθούν τα βιβλία της Κοίτης 
Οικονόμου, των Χρύσας Δημουλίδου, Μαρίας 

Τζιρίτα, Ρένας Ρώσση-Ζαΐρη, Νικόλ 
Μανιάτη, όλα ανάμεσα στα 20.000 και 
τα 40.000 αντίτυπα. Αμέσως μετά ακολουθούν 

το «Σκίτσο» της Γιώτας Γουβέλη 
(Διόπτρα) με 19.000, τα «Δάκρυα των 

αγγέλων» του Θοδωρή Παπαθεοδώρου 
(Ψυχογιός) με 16.000, το «Πες μου αν με 
θυμάσαι» της Σόφης θεοδωρίδου (Ψυχογιός) 

με 15.000. Η «Δροσοσταλίδα της 
συγνώμης» του Όμηρου Αβραμίδη 

(Ωκεανίδα) πούλησε από τον 
Απρίλιο 10.000 αντίτυπα. 

Οσο για την «Παράνοια» 
της Αναστασίας Καλλιο\ 
ντζή που άλλαξε εκδόι 
τη (Διόπτρα), πούληι 
σε 8.000 αντίτυπα τις 

I πρώτες εβδομάδες 

κυκλοφορίας. 

Η Βικτόρια Χίσλοπ 
είναι η συγγραφέας 
του «Νησιού», που 

έχει πουλήσει 
συνολικά 350,000 

αντίπυπα 
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ΛΕΝΑ ΜΑΝΤΑ 
«Xo)pis χειροκρότημα» 
(Ψuxoyios) 

Ουμπέρτο Ero 
«To κοιμητήριο Tns Πράγαε» 
(Ψuxoyios) 

Καίτη Οικονόμου 
i i «To φθινόπωρο Tns μάγισσαβ» 

(Wuxoyios) 

Χρυσηϊδα Δημουλίδου 
«Οι αγγελιαφόροι του πεπρωμένου» 
(Ψuxoyios) 

Μαρία Τζιρίτα 
«Οταν ayanas είναι για πάντα» 

j (Ψuxoyios) 
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I Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη 
I «Κόκκινο κοράλλι» T 

[Ψυχογιο^ 

Αλκυόνη Παπαδάκη 
«Τι σου είναι n αγάπη τελικά» 
(Κρλέντη5) 

Τζούλια Γκρέγκσον 
«To λουλούδι Tns Κριμαία5» 
(Διόπτρα) 

Μαρκ Pos 
«Η Τράπεζα. Πολ n Goldman 
Sachs κυβερνά τον κόσμο» 
I Μεταίχμιο) 
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Η καναδή συγγραφέας και κοινωνική ακτιβίστρια Ναόμι Κλάιν σάρωσε με το «Δόγμα του σοκ» 

Επίσης: το «Αγιοι και Δαίμονες» του βραβευμένου 
με Βραβείο Αναγνωστών Γιάννη Καλπούζου (Μεταίχμιο) 

πούληοε σε ένα μήνα 21.000 αντίτυπα ενώ 
το «Ανεμώλια» του εκπαιδευτικού Ισίδωρου Ζουργού 

(Πατάκης) πούλησε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
11.000 αντίτυπα. Η «Κυριακή» του Αλέξη 

Σταμάτη (Καστανιώτης) 8.000 αντίτυπα. 
Από τις πολύ πρόσφατες εκδόσεις, δυναμικό ξεκίνημα 

έκανε n «Πρώτη Λέξη» του Βασιλη Αλεξάκη 
(Εξάντας) με 10.000 αντίτυπα αλλά και το «Προφανώς 

n Πηνελόπη ήταν ηλίθια» της Λένας Διβάνη 
(Μελάνι) που πούληοε ήδη 6.000 αντίτυπα. Οπως 
και το «Πριν το ηλιοβασίλεμα» του Μάνου Ελευθερίου 

(Μεταίχμιο) που σε έναν μήνα έφτασε τα 
8.000 αντίτυπα. Οσα πούλησε από τον Απρίλιο και 
το «Κι όμως ανθίζει» της Λίας Μεγάλου-Σεφεριάδη 
(Μεταίχμιο). To «Ου μπλέξεις» του Apn Σφακιανάκ 
(Κέδρος) πούλησε αε έναν μήνα 6.000 αντίτυπα. 
Στο χώρο της ξένης λογοτεχνίας ξεχωρίζει το «Κοιμητήριο 

της Πράγας» του ΟυμπέρτοΈκο (Ψυχογιός) 
που έφτασε τα 40.000 αντίτυπα. To «Λουλούδι 

της Κριμαίας» τπς Τζούλια Γκρέγκσον (Διόπτρα) 
έφταοε τα 23.500 αντίτυπα. To «Metro 2033» (Καστανιώτης) 

του Ντμίτρι Γκλουχόφσκι έφταοε τις 
15.000 ενώ και το «Στο τέλος της Γης» του Νταβίντ 

Γκρόσμαν (Καστανιώτης) πούλησε 12.000. To 
αστυνομικό «Η παγωμένη πριγκίπισσα» της Καμίλα 
Λάκμπεργκ (Μεταίχμιο) πούλησε ως τώρα 11.000 
αντίτυπα. Άλλα αστυνομικά που πήγαν καλά είναι 
n «Νέμεσις» του Γιο Νέσμπο (Μεταίχμιο) με 9.000 
αντίτυπα αλλά και n «θυρίδα των Σουηδών» Άντερς 
Ρούσλουντ και Μπόργκε Χέλστρεμ (Οξύ) με 6.500 
αντίτυπα. Η «Ελευθερία» του Τζόναθαν Φράνζεν 
(Ωκεανίδα) πούλησε οε τρεις μήνες 7.500, το «Χαστούκι» 

του Χρήστου Τσιόλκα και το «Νότια των συνόρων, 
δυτικά του ήλιου» του Χαρούκι Μουρακόκι 

(Ωκεανίδα) από 10.000. To «Σπίη στο Βόσπορο» 
του Ζουλφί Λιβανελί (Πατάκης) πούλησε από 

τα τέλη του 2010 8.000 αντίτυπα. 
Από την πριν από το φθινόπωρο παραγωγή, πολύ 
καλές πωλήσεις είχαν n «Ξυπόλυτη των Αθηνών» 
της Φιλομήλας Λαπατά (Καστανιώτης) _ σε ένα 
έτος πούλησε 42.000 αντίτυπα _ και το «Πεινασμένο 

στόμα» της Λένας Διβάνη (Καστανιώτης) 
_ σε έναν χρόνο κυκλοφορίας πούλησε 35.000 

αντίτυπα. Όσο για το περίφημο «Νησί» της Βικτόρια 
Χίσλοπ (Διόπτρα), με άλλες 12.300 πωλήσεις 

το 2011 έφταοε συνολικά τις 350.000 αντίτυπα. ¦ΤΡΑΠΕΖΕΣ, 

ΝΙΤΣΕ 

ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ 

Μπεστ σέλερ οτο οικονομικο-πολιτικό δοκίμιο 
έγινε το «Η Τράπεζα, Πώς n Goldman Sachs 
κυβερνά τον κόσμο» (Μεταίχμιο) του Μαρκ Ρος 
που έφτασε τα 22.000 αντίτυπα από τον Φεβρουάριο. 

Ανάλογη επιτυχία έχει το «Δόγμα 
του σοκ» της Ναόμι Κλάιν (Λιβάνης) που βγήκε 

το φθινόπωρο και υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει 
τα 30.000 αντίτυπα. Βγήκαν αρκετά 

ακόμη βιβλία στο ίδιο μήκος κύματος, πολλά 
από τις εκδ. Παπαδόπουλος. Πιο καλά, σχετικά, 

κινήθηκε το «Μεγάλο Σορτάρισμα» του ΜάΊκλΛιούις 
(3.000). 

Στο χώρο της εκλαϊκευτικής φιλοσοφίας το βιβλίο 
του Άλαν Πέρσι «Νίτσε: 99 μαθήματα καθημερινής 

φιλοσοφίας» (Πατάκης) πούλησε 13.000 
ενώ και το βιβλίο του -μακαρίτη πια- φιλοσόφου 
Καρλ Πόππερ «Η ζωή είναι επίλυση προβλημάτων» 

(Μελάνι) πούλησε 5.000 αντίτυπα σε τρεις 
μήνες. Αλλά και «Η παρηγοριά της φιλοσοφίας» 
του Αλεν ντε Μποτόν (Πατάκης) που κυκλοφόρησε 

τον Νοέμβριο πούλησε 9.000 αντίτυπα. Ο 
φιλιππικός του Στεφάν Εσσέλ «Αγανακτήστε» 
(Πατάκης) που έγινε πολύ μεγάλο μπεστ σέλερ 
στη Γαλλία, πούληοε κι εδώ 12.000 αντίτυπα. To 
«Επί σκηνής» χωρίς πρόβα του Δημήτρη Μπουραντά 

(Πατάκης) που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο 
πούλησε 21.000 αντίτυπα και το «Μεγαλώνοντας 

μέσα την ελληνική οικογένεια» του Ματθαίου 
Γιωσαφάτ (Αρμός) που κυκλοφόρησε το 

Νοέμβριο πούληοε 13.000 αντίτυπα. Οι «Εξομολογήσεις 
προδομένων γυναικών» της Μαριέττας 

Πεπελάση (Καστανιώτης) που κυκλοφόρησε το 
Φεβρουάριο, βρίσκεται στα 8.000 αντίτυπα. To 
βιβλίο της Φωτεινής Τσαλίκογλου, «To μέλλον 
ανήκει στην έκπληξη» (Καστανιώτης) βρίσκεται 
στα 5.000. Καλό ξεκίνημα, με 2.000 αντίτυπα 
οε ένα μήνα κυκλοφορίας έκανε και n «Μάχη 
της Κρήτης» του Γερμανού ιστορικού Χάιντς Ρίχτερ 

(Γκοβόστης). 
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