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ΣΧΟΛΙΟ Σ’ ΕΝΑ ΘΕΜΑ  

Λένα Μαντά: κοινωνικό και εκδοτικό φαινόμενο με ονοματεπώνυμο  

Τεο Οιγαο Σειια 

Τελ πεξαζκέλε εβδνκάδα ε ζπγγξαθέαο ησλ εθδόζεσλ «Ψπρνγηόο» Λέλα Μαληά, κπήθε 
ζηα γξαθεία ηνπ εθδόηε ηεο, ζηε Μεηακόξθσζε Αηηηθήο, θξαηώληαο απηό πνπ δείρλεη ε 
δηπιαλή θσηνγξαθία. Μηα ηεξάζηηα ηνύξηα πνπ πάλσ είρε απιώο έλαλ αξηζκό θαη κεξηθά 
απνζησπεηηθά: 851. 000... Τη ζεκαίλεη απηό ην λνύκεξν; Απινύζηαηα, ηα αληίηππα πνπ 
έρνπλ πνπιήζεη ζπλνιηθά κέρξη ζήκεξα ηα βηβιία ηεο! 

Οπσζδήπνηε πξόθεηηαη γηα ην ηζηνξηθό ξεθόξ ζηελ ειιεληθή εθδνηηθή αγνξά, αθνύ 
μεθπιιίδνληαο πξόρεηξα ηε... κλήκε καο, δελ ζπκόκαζηε θαλέλαλ άιιν ζύγρξνλν 
ζπγγξαθέα λα έρεη ηόζεο πσιήζεηο θαη κε ηόζε δηάξθεηα. 

Η Λέλα Μαληά θξαηάεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα απζηεξά θαη επιαβηθά ηηο πξνζσπηθέο ηεο 
ζπγγξαθηθέο παξαδόζεηο: μεθηλάεη λα γξάθεη θάζε θαηλνύξγην βηβιίν ηεο ην θζηλόπσξν θαη 
ην εθδίδεη θάζε Μάην. Φέηνο, ζηε θζηλνπσξηλή ηεο επίζθεςε ζηνλ εθδνηηθό ηεο νίθν, γηα ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ ηνπ λένπ ηνπ βηβιίνπ, έθεξε καδί ηεο θαη ηελ... ηνύξηα, 
επηδεηθλύνληαο επηπρηζκέλε ηνλ αζηξνλνκηθό αξηζκό αληηηύπσλ πνπ έρνπλ πνπιήζεη ηα 
βηβιία ηεο. 

Δίλαη αλακθηζβήηεηα έλα θνηλσληθό εθδνηηθό θαηλόκελν. Γηαηί, αζθαιώο, νη 851.000 
αλαγλώζηεο (θπξίσο αλαγλώζηξηεο) αλήθνπλ ζην επξύ αλαγλσζηηθό θνηλό, ζηε κεζαία ηάμε. 
Σηνπο αλζξώπνπο πνπ ίζσο έκαζαλ κεγάινη λα πεξλνύλ ηελ ώξα ηνπο δηαβάδνληαο, έζησ 
θη αλ αλαδεηνύλ ζηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ δηαιόγνπο θαη πινθή πνπ έρνπλ ζπλεζίζεη λα 
παξαθνινπζνύλ ζηνπο ηειενπηηθνύο δέθηεο, έζησ θη αλ ζηηο ζειίδεο απηώλ ησλ βηβιίσλ δελ 
ζπλαληνύλ ηα πςειά λνήκαηα, αιιά απιώο ηελ παξέα. Πώο ζα αληηδξάζεη ζε θαηξνύο 
θξίζεο απηό ην θνηλό; Θα θόςεη ηελ «πνιπηέιεηα» ηεο αλάγλσζεο; Θα πιεγνύλ νη εππώιεηνη 
ζπγγξαθείο; Οη πσιήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ βηβιίνπ ηεο Λέλαο Μαληά («Τειεπηαίν 
ρεηξνθξόηεκα») ίζσο είλαη κηα έλδεημε, αθνύ ηα λνύκεξα είλαη από ηα πην ρακειά πνπ έρεη 
θάλεη: 67.000 αληίηππα κέρξη ζηηγκήο. 

Η Λέλα Μαληά είλαη έλα θνηλσληθό θαηλόκελν, αιιά είλαη θαη απνιύησο απζεληηθή. Γελ 
πξνζπνηείηαη όηη είλαη θάηη άιιν από απηό πνπ είλαη, δελ επηδηώθεη λα κπεη ζε ρώξνπο πνπ 
δελ γλσξίδεη. Παξ’ όια απηά επηδεηθλύεη πςεινύ επηπέδνπ επαγγεικαηηζκό θαη ίζσο είλαη ε 
κόλε ζπγγξαθέαο πνπ ήηαλ ζην πεξίπηεξν ηνπ εθδόηε ηεο, ζηε Γηεζλή Δθζεζε Βηβιίνπ 
Θεζζαινλίθεο, θάζε κέξα, όιεο ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηεο έθζεζεο. 

Οζν γηα ην λέν ηεο βηβιίν, δελ αιιάδεη γξακκή πιεύζεο. Χσξίο ηίηιν κέρξη ζηηγκήο, έρεη 
εξσίδα κηα γπλαίθα, ηελ Ηξώ, πνπ ηαιαηπσξήζεθε από ηνλ έξσηα κέρξη πνπ θάπνηα ζηηγκή 
βξίζθεη ηνλ αιεζηλό έξσηα. Μόλν πνπ εθείλνο ηεο δεηάεη κηα κεγάιε ζπζία... 
 

 

 

 


