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Είτεμε λογοτεχνικό,είτε πιο επιστημονικό ύφος
εκλαϊκεύουνπάθη και προβλήματα
TnQ ΟΛΓΑΣ ΣΕΛΛΑ
λα τα ΜΜΕ. Από xis σελίδεβ σοβαρών
εντύπων μέχρι xis μεσημεριανέ5 χηλεοπτικέε
Σκηνή απότην σειρά ιου ΗΒΟIn Treatment, απότα ευπώλητατης αμερικανικής τηλεόρασης, με πρωταγωνιστή
τον Γκάμηριελ Μπερν στο ρόλο ενός ψυχοθεραπευι
To κοινά τους χαρακτηριστικά: Γράφουν
συναντήσει. Από όλου5 αναζηχούνχαι
όλοι βιβλία, axis σελίδεβ xous ασχολούνται εύκολα προσβάσιμεδ «οδηγίεβ»
με τα ανθρώπινα συναισθήματα,για χη διαχείριση χων ψυχικών και λιο αναμφίβολα διεκδικεί n Μάρω Βαμβουνάκη
που κάνουν χη διαφορά και να παλέψουμε Η πρόσφατη επιτυχία του ψυχίατρου μας ενθαρρύνει να αγωνιζόμαστε για
συναισθηματικών ιδιοτροπιών.
με μακρά προϋπηρεσία αχον
για ένα καλύτερο παρόν», γράφει Νίκου Σιδέρη ήρθε να καλύψει το κενό μια mo άμεση αχέση με xous άλλους ανθρώπους».
πουλάνε πολλέ3 χιλιάδεε αντίτυπα.
«Τακλειδιά xns δικής χου άnoijms
Κατά τα άλλα, διαφέρουν σε
Γιαχι ασφαλώε «n σωχηρία xns ψυxns χώρο xns λογοχεχνίαβ.Καιεσχάτακ ο Δημήτρηςο Ex. Ξένος σχο blog «asxetos.gr».
non νιώθουν πολλοί yoveis οε ό,τι
είναι πολύ μεγάλο πράγμα» για όλου8
Γιαχη Μάρω Βαμβουνάκητα σχόλια αφορά χη σχέση με τα παιδιά xous. «To
βρίσκονχαι σχην ουσιασχική επανεκτίμηση
πολλά.Και eosnpos τον τρόπο που προσεγγίζουν
Μπουραντάς εξέπληξε tous
xns ανθρώπινα επαipns,
τα θέματα xous, και los npos
xous ανθρώπουε. Και ιδού χι εντοπίζουν
πάντεε, γράφονχαε ένα μυθιστόρημα των αναγνωστών σχο site των εκδόσεων βιβλίοείναι ταυτόχρονα επιστημονική
xns συντροφικότητας, Tns (pAias,
το ucposYpacpnsxous. Είναι όμωβ όλοι
axis σελίδε5 xous οι αναγνώστε5:
που είχε όλε3tis απαραίτηχε5συνχαγέε
«Ψuxoyios»είναι ατελείωτα και ενδεικτικά
μελέχη και εμπισχευχική επισχολή οε
χου τρόπου με τον οποίο συνομιλεί
γονείς που σκέφτονται», διαβάζουμεο' xns avaYKns για πρόχυπα» είναι μερικές
σταρ-συγγραφεί5.Είτε πρόκειταιγια ψυxiaxpous
Ο npioxos διδάξας είναι αναμφίβολα
για να αγγίξει, xcopisσυναγωνισμό, ένα
και ψυχαναλυχέε(ΙρβινΓιάλομ,
ο Πάολο Κοέλιο,που καταπιάνεται
ευρύχαχο κοινό για τα ελληνικά δεδομένα. με το κοινό xns: «Κάνω ψυχοθεραπεία
ένα άλλο blog όπου οι αναγνώστε5γράφουν από xis γνώμες αναγνωστών που
αναρτήθηκαν σχο blog critics.gr.
Χόρχε Μπουκάι, NbcosΣιδέρηε) που αναλύουν
-συχνά με τη μορφή λογοτεxvias
«Ο Δημήτρη Mnoupavxas
και με βοήθησε πολύ oxous
τη γνώμη tous για βιβλίαnon διάβασαν,
xis ανθρώπινεε σχέσειε εή παραμυθιού-με avOpcomvesεμμονέ5,
μάς παραδίδει ένα κείμενο όχι για περάσουμε
προβληματισμούς μου». «ΗΜάρω Βαμβουνάκη στο perizitito.gr.
φοβίεε, στάσειβ. «Toκαλό και το
απλώς μερικέ5 ώρεε, αλλά
losYvcooxns
xns ανθρώπινα ψυχολογίας,
Οσο για τον Ιρβιν Γιάλομ, ο i6ios έχει Αναζητήσεις
περίεργο με χον Πάολο Κοέλιοείναι όχι για v' ανακαλύψουμε axis σελίδε5 του
εμβαθύνει και αναλύει χον άγνωστοδηλώσει ιδιαίτερα «εμβρόντητος»
Ο ipuxiaxpos Χόρχε Μπουκάι θα
δεν γράφει απλά μια ιστορία με αρχή τα σημεία του εαυτού lias που είναιθαμμένα
ψυχικόκόσμοτου σύγχρονουανθρώπου».
με την ανταπόκριση που έχουν τα βιβλίαμπορούσε να χαρακχηριστεί eos ο
Ελληνεςκαι ξένοι
και xcKos.Γράφει ένα καλογραμμένο
κάτω από χη λάσπη xns καθημεpivoimas.
«Δίνειένα βαθύ έναυσμα για
του στην Ελλάδα. Οι περίπου 300 «Ιρβιν Γιάλομ» Tns AaTiviKns ΑμεριKns.
ψυχίατροι και
Οι ήδη πολλοί αναγνώστε5 του
βιβλίο που έχει μέσα διδάγματα για
Καισίγουρα μά5δίδεται n ευκαιρία
να τολμήσει κανεί5να μπει στα άδυτα χιλ. αναγνώστεβτου πάντως έχουν πολλά
να πουν: «Καχαφάσκειστη ζωή και στην Ελλάδα λένε: «Οι toxopies χου
να διορθώσουμεxis λεπτομερές
του εαυτού του, δηλαδή στην αλήθεια».
ψυχαναλυτές αποτελούν τη ζωή. Πολλέ5 φορέε έχω πιάσει τον
κρύβουν τη σοφία του απλού λόγου
εαυτό μου να κολλάει σε φράσειε ή λέieis
τα «δυνατάχαρτιά»
του παραμυθιού, αυτό τον λόγο χον οποίο
του και να σκέφτομαι παραπέρα.
Οι εντυπωσιακές πωλήσεις
Γιατί δεν γράφει απλά για την κοινωνική
καχανοούν όλοι, καθ&κ χον αισθάνονται
εκδοτικώνοίκων.
οικείο. Τα παραμύθια και
ζωή του ανθρώπου, αλλά για την
. «Toπαιδιά δεν θέλουνψυχολόγο,γονείς ψει συμβόλαιαγια τα επόμεναέξι βιβλία τα βιβλίατου ΠάολοΚοέλιοεξακολουθούν οι ιστορίεβ που παρουσιάζει ο Μπουκάι
κλαϊκεΰονχα5xis apxis xns επιστήμηβ πραγματική, ms ijjuxns. Σε κάνει να
να αφορούνπολλέςχιλιάδεςαναγνώστες. κρύβουν τη σοφία xns εμπειρίας
θέλουν»ιου ΝίκουΣιδέρη (εκδ. Μεταίχμιο):
xous,είχε πρόκειταιγια συγγραφείδπου προβληματίζεσαι», διαβάζουμε στη
του. ·
30 χιλ. avxkuna απθτα τέλη
Οι εκδόσεις«Αγρα»έχουν εκδώσειlo
χρόνων εμβάθυνση σχην ανθρώπινη
προσεγγίζουν με λογοτεχνικό ucposτα διαδικτυακή αίθουσα συζητήσεων
Μαρτίου'09. ·
βιβλίατου ΙρβινΓιάλομαπθτο 2001.Παρότι. Ταβιβλίατου Αλεν ντε Μποτόνέχουν
ανθρώπινα πάθη (ΠάολοΚοέλιο,Μάρω BlackHumor.gr.
ψυχή και erns αναζηχήσεΐ5 xns. Δεν
Τατρία τελευταία βιβλίατης Μάρως
ποτέδεν δίνουναριθμόαντιτύπων
πουλήσει:
Βαμβουνάκη,Δημήτρηε Mnoupavras),
Ο Αλεν ντε Μποχόν διαπισχώνει χι
επιδιώκουν να αποτελέσουν τη λύοη
οι εκδόσεις,οι πωλήσειςσυνολικάυπολογίζονται
- «Πώςο Προυστμπορείv' αλλάξει τη
Βαμβουνάκη:
είτε για διεισδυχυαχκ non koivcovtkous βρίσκουν οι αναγνώστες του, στην
στα προβλήμαχα κανενός, αλλά φιλοδοξούν
σε περισσότερεςαπό300 χιλ. ζωή σου(12.500αντίτυπα).
αναλυτέ3 (Αλενντε Μποτόν). Είναι αυτοί πρόσφαχησυνέντευξηxouστην «Κ»:«Είμαι - «Οπαλιάτσοςκαι n άνιμα»(εκδ. Ψυχογιός)
να δείξουν τον δρόμο που
58 χιλ. αντίτυπα.
- «Περί του κοινωνικούstatus»(8.000 αντίτυπα).
που βρίσκονται για πολλέ5εβδομάδες
στον αντίποδα χου ακαδημαϊκού
αντίτυπα. ·
lotos πρέπει να ακολουθήσει Kanoios
- «Toφάντασματης αξόδευτηςαγάπης»
«Ολασουτα 'μαθα,μα ξέχασαμια λέξη»
otis λίσχεε χων μπεσχ σέλερ -άλλοι γραφιά, που πιάνει την πένα μόνο και
για να εντοπίσει τον εσωτερικό θησαυρό
του ΔημήτρηΜηουραντά(εκδ. Πατάκης),
- «H τέχνη του ταξιδιού»(11.000αντίτυπα)
του» (Αφροδίτη Δημοπούλου,
μόνο στην Ελλάδα (os εγχώριοι συγγραφείς
μόνο για να εξασκήσειτον νου του. Γράφω (εκδ. Ψυχογιός)71χιλ. αντίτυπα.
- «Χορόςμεταμφιεσμένων»(εκδ. Ψυχογιός)
ΒραβείοΑναγνωστών
2008,130
- «ΗΑρχιτεκτονικήτης ευτυχίας»
σχο diavasame.gr).
και άλλοι οε όλο τον κόσμο, αφού για να βρω σωτηρία και διανοητική
30 χιλ. αντίτυπααπότον Μάιο '09. · χιλ. αντίτυπα. ·
(9.000 αντίτυπα).
n φήμη xous είναι διεθνή5- και είναι ηρεμία. Γι' αυτό τον λόγο τα βιβλίαμου
Και iows a' αυχή χην τελευταία φράση
Οι εκδόσεις«Λιβάνπς»
επίσηςδεν δίνουν - «Μικρήφιλοσοφίατου έρωτα»(15.000
οι νέοι πολιορκητικοί κριοί των εκδοτικών
προσελκύουν αναγνώστε5, επειδή κάποιοι Τα5 βιβλίατου ΧόρχεΜπουκάι(κυκλοφορούν
xns αναγνώσχρκβ χου Μπουκάι να
απότις εκδόσειςopera)τα τελευταία
ποτέαντίτυπαπωλήσεων.
Αν κρίνει αντίτυπα).
διαισθάνονταιntosό,τι γράφω προέρχεται
αποδίδονχαι όλα όσα αναζηχούν οι
οίκων.
τρία χρόνια,35 χιλ. αντίτυπα.Ο
κανείς όμωςαπότπδιάρκειατης παρουσίας- «Οιχαρέςκαι τα δεινό της εργασίας»
Οι αναγνώστες xous ανήκουν σε όXzs
από την καρδιά μου και όχι από
σύγχρονοι άνθρωποι, που χωρίς μπούσουλα
Ελληναςεκδότηςτου έχει ήδη υπογρά¬
τουςστις λίστεςτωνμπεστσέλερ,
(4.500 αντίτυπαο' ένα μήνα).
και συχνά xcopis πολλές ελπίδες,
xis KOivcoviresκαι μορφωχικέβ χάξεκ, το μυαλό μου».
και οι ίδιοι είναι περιζήτητοι οε ό¬
Τον χίχλο χου εγχώριου Πάολο Κοέαναζητούν tis ισορροπίε5 tous.
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