Είδος: Εφημερίδα / Ένθετο : ΕΤ2 - ΒΙΒΛΙΟ
Ημερομηνία: Κυριακή, 14-12-2008
Σελίδα: 20,21
(1 από 2)
Μέγεθος: 1647 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου:
Λέξη κλειδί: ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ

τα μηεύτ ύέβερ του 2008

Ενπώβητα, van.
Για πέταμα, όχι

Ακούγεται ίσως παράξενο, αλλά δεν
υπάρχει αντικειμενικόςτρόπος εντοπισμού
των μπεστ σέλερ. Οι εκδότες δεν
δίνουν αναλυτικάστοιχεία και υπάρχει
γενικότερηκαχυποψίαότι οι πωλήσεις
που ανακοινώνονταιδεν ανταποκρίνονται
στις πραγματικές. Ως εκ τούτου,
οι λίστες με τα ευπώλητα που δημοσιεύονται
αε εφημερίδες και αλλού είναι
συνήθως αυτοσχεδιασμοίβασιζόμενοι
σε πληροφορίες από ένα ή περισσότερα Ανασκόπηση της χρονιάς για τα βιβλία που έκλεψαν
βιβλιοπωλεία. Συχνά φτάνουν στ' την παράσταση με τις πωλήσεις τους, πολλά από
αφτιά μας παράπονα εκδοτών, καθώς τα οποία είναι και... καλά βιβλία
δεν βλέπουν βιβλίατους που πουλάνε
«σανζεστό ψωμί» στα ευπώλητα. Από Από τον Κώστα Κατσουλάρη
την άλλη, βιβλία δύσκολα και αποδεδειγμένα
δυσκίνητα,«αναπαύονται»για
πης»της ΜάρωςΒαμβουνάκη,αλλάκαι ΕλληνικήςΕπανάστασης,
επικεντρωμένη
μήνεςστιςσχετικέςλίστες,ενδεχομένως
της νεότερης ΠασχαλιάςΤραυλούπου στηνπολιορκίατου Μεσολογγίου,ήταν
επειδή αρέσουν αε κάποιοβιβλιοπώλη
με τα «Φτεράαπό μετάξι»διεκδικεί όχι από τα πλέον επιτυχημένα βιβλία της
ή στον αρμόδιο συντάκτη.
μονάχα μία θέση στη βιβλιοθήκη μας, κατηγορίας, μαζί με το «Παλιά, πολύ
αλλά και το Βραβείο Αναγνωστών. Ο παλιά»(Γαβριηλίδης)τουΠέτρουΜάρκαρη,
Επιλογή,μονόδρομος...
πολυγραφότατος Γιώργος Πολυράκης
που χρησιμοποιείτην Ιστορίατων
Γιατη συνοπτική αυτή αναδρομή βασιστήκαμε
επανήλθε πρόσφατα με το πολεμικό Ελλήνωντης Πόλης στον αστυνομικής
κατά κύριολόγο στις λίστες
δράμα «Οιαετοί πεθαίνουν ελεύθεροι» υφής καμβάτου. Ιστορικήπροοπτικήδιέθετε
που δημοσιεύει το περιοδικό «Διαβάζω».
(Ψυχογιός),το οποίο έχει φτάσει τη 15η
το «Διαμαντένιοάλφα» (Ελληνικά
Γνωρίζουμεότι το «Διαβάζω»,ως
χιλιάδα.
Γράμματα)της ΝόραςΠροκοπίου-Πυλόρωφ,
περιοδικότης αγοράς καιτης πιάτσας,
καθώς καιτο «Απόδρυ παλιάκιαπό
λειτουργεί ακομπλεξάριστα σε σχέση
Σε πιο βαθιά νερά
πέτρα» (Ψυχογιός)της Νοέλ Μπόξερ.
με τις πωλήσεις. Από την άλλη, οι
Εντούτοις, ευπώλητα δεν είναι μόνο Καλήπορεία -δεδομένου ότι πρόκειται
λίστες του, που δημοσιεύονται κάθε
βιβλία που ποντάρουν στις γυναικείες για βιβλίομε λογοτεχνικέςαξιώσεις-είχε
μήνα,αντλούνταιαπό σημαντικόαριθμό
«ευαισθησίες»ή σε ευκολίες και εύκολουςκαιτο «Τιζητούν οι βάρβαροι»(Ελληνικά
βιβλιοπωλείωνκαισυνεπώς αποτελούν
εντυπωσιασμούς, αλλά και πεζογραφήματα
Γράμματα)του Δημοσθένη Κούρτοβικ,
το μεγαλύτεροδείγμα που έχουμε στη
αξιώσεων. Ενα από αυτά
ενώ ένα σαφώς μεγαλύτερο κοινό
διάθεση μας. Τούτωνλεχθέντωνκαιζητώντας
ήταν φέτος το «μ.X.»(Εξάντας)του Βασίληκινητοποίησεο ΓιάννηςΞανθούλης με
εκ των προτέρων κατανόησηγια
Αλεξάκη (κυκλοφόρησε το 2007, το «Τουφιδιούτο γάλα»(ΕλληνικάΓράμματα),
ενδεχόμενεςπαραλείψεις,ας δούμεποια
αλλά πουλήθηκε κατά κόροντο 2008),
καθώς και με το πιο πρόσφατο,
βιβλίακέρδισαντο ελληνικόαναγνωστικό
μια καυστικήανατομίατης αγιορείτικης μη μυθοπλαστικό,«Κωνσταντινούπολη»
κοινότη χρονιά που ολοκληρώνεται
υποκρισίαςκαινοοτροπίας,που λες και (Μεταίχμιο).Καλάφαίνεταινα πηγαίνει
αε λίγες μέρες.
προανήγγειλετα «κατορθώματα»
του Βατοπαιδίου.
καιτο τελευταίοβιβλίοτης ΕυγενίαςΦακίνου
Κατ'αρχήννα σημειώσουμεότι napa
Ο Α\εξάκης βέβαια γράφει
«Γιανα δει τη θάλασσα»(Καστανιώτης),
τηνεπιβεβαιωμένηπια άνοδοτων βιβλίων
απλά καιόχι απλοϊκά,το βιβλίοτου διαθέτει ενώ στις ευχάριστεςεκπλήξειςτης
μη-μυθοπλασίας(δοκίμια,ιστορικά,
ιστορικήπροοπτικήκαιστοχασμό χρονιάς,από πλευράςπωλήσεων καιόχι
συμβουλευτικά,ιατρικάκ.λπ.),το μυθιστόρημα
(είτεσυμφωνείκανείςείτεδιαφωνεί)και μόνο, εντάσσεταιτο μυθιστόρημα της
συνεχίζεινα είναιμε διαφορά
παρότιφωτίζειτηνεπικαιρότητακαλύτερα ΜαρίναςΚαραγάτση«Toευχαριστημένο
ή οι δικοί μου άνθρωποι»(Αγρα),μια
το είδος που κερδίζει το μεγαλύτερο
από τις περισσότερεςαναλύσειςπου
κομμάτιτης πίτας. Σε αυτό το πεδίο, ο
ακούμε ή διαβάζουμε, στην πραγματικότητα
ενδιαφέρουσα και καλογραμμένηανάπλαση
πηγαίνειπέρα από το προφανές
απόλυτος άρχονταςτης αγοράς είναιο
της οικογενειακήςζωής καιτου
Νίκος Θέμελης. Με το τελευταίο του
θέμα του. Επίσης,ευχάριστη έκπληξη ευρύτερου κοινωνικούπεριβάλλοντος
Τέλος,θα
μυθιστόρημα«Οιαλήθειεςτων άλλων»
ήταν η διαρκής παρουσία όλο το 2008 του πατέρατης M. Καραγάτση.
ήταν παράλειψηνα μην αναφέρουμετο
(Κέδρος)να πλησιάζειμέσα οε ένα μήνα
στους πίνακεςτων ευπώλητων του αυτοβιογραφικού
βιβλίουτης Μαριάννας αυτοβιογραφικόπεζογράφηματου Κωνσταντίνου
καικάτιτις σαράνταχιλιάδεςπωλήσεις,
Τζούμα«Ωςεκ θαύματος»(Καστανιώτης)
ο Οέμεληςείναιμε διαφορά ο mo καλοπουλημένος
Κορομηλά«Η Μαρίατων Μογγόλων»
(Πατάκης), ενώ καλές πωλήσεις έκανε
- απότα πιο καλοπουλημένα
πεζογράφοςτης Μεταπολίτευσης.
καιτο τελευταίο μυθιστόρημα της Σώτης βιβλίατης καλοκαιρινήςπεριόδου.
Ετσι,προσθέτονταςτις πωλήσεις
Τριανταφύλλου«Λίγοαπό το αίμα
των έξι μέχρισήμερα μυθιστορημάτων
σου» (Πατάκης).Απότον ίδιο εκδοτικό Ο «Αλχημιστής»&.η «Μπρίντα»
του, το σύνολοαγγίζειτο εκπληκτικόγια
Στη μεταφρασμένηπεζογραφίαδεσπόζει
οίκοκυκλοφόρησεκαιτο πεζογράφημασυμβουλευτικό
τα δεδομένατης χώραςνούμεροτων 600
ο ΠάουλοΚοέλιομε τη μάγισσατου
εγχειρίδιοτου μάνατζερ
χιλιάδωναντιτύπων.
«Μπρίντα»(Λιβάνης), ενώ από κοντά
Δημήτρη
Μπουμαντά
«Ολα
σου
τα'μαθα,
Ωστόσο,τα τελευταίαδύο χρόνιαένα
μα ξέχασαμιαλέξη»,που ήτανκαιτο πιο ακολουθεί και το «Νησί»της Βικτόρια
νέο «αστέρι»εμφανίστηκε.ΗΛέναΜαντά,
Χίσλοπ(Διόπτρα).Από τα «αισθηματικού»
καλοπουλημένοτου οίκου.
έχονταςβγάλειμερικάλίγοέως πολύ
περιεχομένουξεχώρισαντα «ΥΓ.Σ'
επιτυχημέναβιβλίαστον Λιβάνη,έκανε
αγαπώ»(Διόπτρα)της ΣεσίλιαΑχερν,το
Ιστορικάμυθιστορήματα
το «μπαμ»μεταπηδώνταςστονΨυχογιό
«Χιόνιτον Απρίλη»(Ωκεανίδα)της Ρόζαμουντ
Πέρα από τα βιβλία με «γυναικεία»θέματα,
με την σάγκα «Toσπίτιδίπλα στο ποτάμι»,
Πίλτσερ,αλλά και το γαλλικό«Η
η δεύτερη ισχυρότερητάση στη
το οποίο ξεπέρασετις 150 χιλιάδες
(Σύγχρονοι
σύγχρονη ελληνική πεζογραφία είναι κομψότητατου σκαντζόχοιρου»
αντίτυπα. Επιτυχημένο αλλά όχι στον
Ορίζοντες)
δείχνεινα πηγαίνειπολύ
το λεγόμενο ιστορικόμυθιστόρημα. Σε
ίδιο βαθμό ήταν καιτο φετινό «Ηάλλη
καλά.
Τα
«Βασίσου
πάνω
μου»
και «Να
αυτό
κυριαρχεί
η
«αναθεωρητική»
τάση,
πλευράτου νομίσματος»,έναηθογραφικό
την οποία εκφράζει κυρίως ο Θέμελης σου πω μια ιστορία- Διηγήσεις που μ'
μελό στο στιλτου παλιού ελληνικού
και στην οποίο, εσχάτως προστίθεται έμαθαννα ζω»(Opera)του ΧόρχεΜπουκάι
κινηματογράφου.Απότον ίδιοεκδοτικό
ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις,
και ο Ισίδωρος Ζουργός. Επειτααπό το
οίκο(Ψυχογιός),που τα τελευταίαχρόνια
ενώ πολύ δυναμικήπορεία έχουν κάνει
«βουβά»επιτυχημένο«Στησκιάτης πεταλούδας»
αναδεικνύεταισε κύριοεκφραστήαυτής
(Πατάκης),η «Αηδονόπιτα», μέχριτώρα τα «Γόμορρα»(Πατάκης)του
της «ελαφριάς»τάσης, ιδιαίτερηεπιτυχία
μια ιστορικήπεριπέτειαστα χρόνιατης ΡομπέρτοΣαβιάνο- της ομότιτληςταιν!είχετο «Φάντασματης αξόδευτης αγά-
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βλίογιατη γλώσσατου σώματος»(Εσοπτρον)
ας βοηθούσης. Εξαιρετικάκαλέςπωλήσειςχειρίδιοβλακείας»(Τόπος)του Διονύση Γιαπαιδιά
των Αλαν Πιζ και Μπάρμπαρα
έκανε το πολυσέλιδο κινεζικό«To Χαριτόπουλουνα έπεται.Τρίαβιβλίαμε Στα βιβλίαπου απευθύνονταισε παιδιά
Πιζ. Κιόσο για την ποίηση, οι σύγχρονοι
τοτέμ του λύκου»(Ψυχογιός)του Ρονγκ ιστορική προοπτική κέρδισαν επίσης ξεχώρισε φέτος «Ο ψεύτης παππούς»
-πληντης Δημουλά-ποιητές έχουν
Ζιανγκ,αλλά καιτο ψυχολογικόθρίλερ τους αναγνώστες, με το «Μικρήιστορία της Αλκής Ζέη, αλλά και ο ευπώλητος
«Αιχμηράαντικείμενα»(Μεταίχμιο)της
του κόσμου»(Πατάκης) του Ερνστ μακράς διαρκείας «Μικρός Νικόλας» κάθελόγοναβγαίνουνπαραπονούμενοι,
(Σύγχρονοι
Ορίζοντες).
To
τελευταίο
αφού
το αναγνωστικόκοινότους αγνοεί
ΑμερικανίδαςΤζούλιανΦλιν. Επίσης, Γκόμπριχναπροηγείταικαιτο σατιρικό
επεισόδιο της σειράς Lemony Snicket με αξιοθαύμαστηεπιμονή. Αντ'αυτών
αναπάντεχαμεγάλο κοινόσυνάντησαν «Η Ελλάδαποτέ δεν πεθαίνει»(Καστανιώτης)
του ΚώσταΠαπαϊωάννουμαζί (ΕλληνικάΓράμματα),αλλάκαιδύο τρία προτιμά σταθερές αξίες (βλ. Ελύτης,
δύο ακόμη βιβλία,το επίκαιρο«Ηγενιά
βιβλίατου κυρίαρχουστο είδος Ευγένιου Καββαδίας, Γκάτσος,Σεφέρης), με το
των 1.000 ευρω» (Καστανιώτης)των
με την ανάλυση«Ενονόματιτης Μακεδονίας»
(Λιβάνης)του ΣταύρουΛυγερού Τριβιζάσυμπληρώνουντις πρώτες θέσεις.«Μονόγραμμα»του Ποιητήτου Φωτός
Αντ. Ινκορβάια και Αλ. Ριμάσα, αλλά
καιτο σκοτεινόαριστούργημα «Ταξίδι να ακολουθούν.Επίσηςιστορικούενδιαφέροντος,Δεν σταματά βέβαιανα πουλάει ο να προηγείται.
στηνάκρη της νύχτας»(Εστία)του Λουί
με θέμα του την Καταστροφή «Μικρόςπρίγκιπας»(Πατάκης, και όχι
ΦερντινάνΣελίν.
της Σμύρνης,το «Χαμένοςπαράδεισος» μόνο)του Αντουάνντε ΣεντΕξιπερί,ενώ Διαπιστώσεις...
Ολοκληρώνοντας αυτό το ζαλιστικό
(Μίνωας)του Βρετανούδημοσιογράφου καλάτα πήγε το βιβλίογια εφήβους της
ΓκάιλςΜίλτονσυγκίνησεαλλάκαικινητοποίησε
ΣώτηςΤριανταφύλλου
«Αφρικανικό
ημερολόγιο»
name dropping διαπιστώνεικανείςότι
Περί φύλων και προτιμήσεων
(Πατάκης)
μια
υβριδική
και
τα βιβλίαπου πουλάνε,κόντρασε μιαδιαδεδομένη
Ταβιβλίαμη μυθοπλασίαςκερδίζουνένα
το στοχασμό,ενώ καλήπορεία
αντίληψη,δεν είναιόλαγια...
όλο καιμεγαλύτεροκοινό,ίσως επειδή είχεκαιη συλλογήάρθρωντου Χρήστου δύσκολααναγνωρίσιμηκατηγορία.
όλοκαιπερισσότεροιαναγνώστες
ζητούν Γιανναρά«Ηκατάρρευσητου πολιτικού
Τέλος,καλέςπωλήσειςκάνουνβιβλία πέταμα. Αρκετάαπό αυτά είναιμάλιστα
από τα βιβλίασυγκεκριμένηκαιχρήσιμη συστήματοςστην Ελλάδασήμερα»(Ιανός).που διαπραγματεύονταιτη σχέση μας σπουδαία βιβλία,που αποδεικνύονται
γνώση, άμεσα«ρευστοποιήσιμη».
Σε
Αρκετήανταπόκριση,δεδομένου με το... στομάχι μας, ειδικά όταν φέρουνκαιανθεκτικάστο χρόνο. Εξίσουπολλά
αυτότοπνεύμα,οι γυναίκεςφα ίνεταi να ότι δεν έχει στοιχεία εκλαΐκευσης και
πάνω τους γνωστές υπογραφές
ωστόσο, ίσως τα περισσότερα,μας κάνουν
συγκινούνταιπερισσότερο από βιβλία απευθύνεται σε ένα πιο ενημερωμένο τηλεοπτικών ή μη μαγείρων, ή όταν
να σκεφτούμε κάτιπου έγραφε ο
αυτοβοήθειας, αυτοολοκλήρωσης ή
κοινό,είχε το βιβλίοτου πολιτικούεπιστήμονα
υπόσχονταιμυστικέςσυνταγέςμοναχών ΝάσοςΒαγενάςσε παλιότερηεπιφυλλίδα
ψυχοθεραπευτικής κατεύθυνσης, ενώ
ΓιάννηΒούλγαρη«Η Ελλάδα (κατάπροτίμησηΑγιορειτών).Ο Αρκάς
του, ότι-αντίθετααπό μιαεπίσης ευρέως
οι άντρες από ιστορικές εκλαϊκεύσεις από τη Μεταπολίτευσηστηνπαγκοσμιοποίηση»
έχει δύο τρία λευκώματαστα πρώτα σε
διαδεδομένη αντίληψη-τοβιβλίο
(Πόλις).Τέλος,υψηλέςπωλήσεις πωλήσεις, ενώ επίσης μεγάλο κοινό δεν αποτελείαυταξία.Οτιδήποτε«βιβλιόσχημο»
ή επικαιρικέςγεωπολιτικέςαναλύσεις.
Ετσι,το «Μυστικό»(Λιβάνης)της Ρόνχα
έκαναντο «Ητέχνη του πολέμου» συνάντησετο περί ομοιοπαθητικής βιβλίο
δεν είναιαπαραιτήτωςχρήσιμο,
Μπερν (που μόνο «μυστικό»δεν είναι του ΣανΤζου (Περίπλους), καθώς και
του ΓιώργουΒυθούλκα(Ιανός).Τον
όπως και οποιοσδήποτε φορτώνει
πια...)καιτο «Στονκήποτου Επίκουρου» η συλλογήγλωσσικώνσυμβουλών και αστερισμότης επιτυχίαςσυμπληρώνουν με λέξειςτο σκληρόδίσκο ενός υπολογιστή
(Αγρα)του ΑμερικανούψυχαναλυτήΙρβιν διαπραγματεύσεων«Toλέμε σωστά;To τα «Eat, pray and love» (Μίνωας) της
δεν είναιαπαραιτήτως πρόσωπο
Γιάλομήταντα πιο καλοπουλημένα γράφουμε σωστά;» (Μεταίχμιο)των Ι. ΕλίζαμπεθΓκίλμπερτ(ο τίτλος τα λέει, που αξίζειτοσεβασμό μας. Μιαμεγάλη
νομίζω, όλα) αλλά και το «Απόλυτοβι¬ και σίγουραδύσκολη συζήτηση.
βιβλίααυτήςτης κατηγορίας,με το «Εγ¬ Αναγνωστοπούλουκαι Π. Γκέσουρα.
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