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5

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009:Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος
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ΤΝΟΧΗ ΚΕΥΑΛΑΙΨΝ

◘ Πρώτο Κεφάλαιο

◘ Εισαγωγή

Παρόλο που η εξέλιξη της γραφής, του βιβλίου,
της διανομής και της εμφάνισης του σύγχρονου
βιβλιοπωλείου έχει αποτελέσει συχνά θέμα της
ξένης και της ελληνικής βιβλιογραφίας,
θεωρήθηκε χρήσιμο να εκτεθεί μία ιστορική
αναδρομή από την αρχαιότητα ως τα τέλη του
17ου αιώνα.
ημαντικός
σταθμός
ήταν
η
αλλαγή
παραδείγματος στη διαδικασία παραγωγής και
διακίνησης του βιβλίου με τη γουτεμβέργεια
εφεύρεση της τυπογραφίας. Κατά το 18ο αιώνα,
χάρη στις τεχνολογικές ανακαλύψεις και τις
πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές μεταβολές
που εμπεριέχονται στον όρο Βιομηχανική
Επανάσταση, το μέχρι τότε χειρόγραφο και από
τα μέσα του 15ου αιώνα έντυπο βιβλίο ανάγεται
στο πρώτο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ).
Η αλλαγή παραδείγματος στο βιβλίο είναι
εμφανής σε όλα τα στάδια παραγωγής και
κατανάλωσής του ή με άλλα λόγια σε όλους τους
κρίκους της αλυσίδας του. Οι μεταπολεμικές
ανακατατάξεις σε όλα τα επίπεδα της
οικονομικής,
πολιτικής,
κοινωνικής
και
πολιτιστικής οργάνωσης δρομολογούν την
εμφάνιση ενός νέου παραδείγματος στις δυτικές
αγορές του βιβλίου. Πέρα από την υιοθέτηση του
γενικού επιχειρηματικού μοντέλου οργάνωσης
επιχειρήσεων, εμπλέκονται ισχυρότερα η
«κουλτούρα» της ψυχαγωγίας και η ανάδειξη της
βίωσης «εμπειριών» σε όλες τις πολιτιστικές
βιομηχανίες. Η αλλαγή παραδείγματος θα φανεί
εντονότερα από τη δεκαετία του 1980 κι εξής στη
δυτική αγορά του βιβλίου.

Σο κύριο θέμα μελέτης είναι «Σο βιβλιοπωλείο
στην Ελλάδα, 1974-2009: Η αντοχή της
παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος».
Περιγράφεται το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο,
βασισμένο στις Πολιστικές πουδές, με έμφαση
στις «πολιτιστικές βιομηχανίες», στις οποίες
εντάσσεται η «βιομηχανία του βιβλίου», και
κατατίθεται η υπόθεση εργασίας.
Καταγράφονται ακόμη η μέθοδος και τα εργαλεία
που επιλέγησαν ως προσφορότερα για την
πραγμάτευση
του
θέματος.
ε
ένα
„αχαρτογράφητο‟ επιστημονικά πεδίο κρίθηκε ως
η πιο κατάλληλη μέθοδος αφήγησης η ιστορικήσυγκριτική ανάλυση, η οποία αξιοποιείται στις
κοινωνιολογικές έρευνες για τη μελέτη «μικροφαινομένων» και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε
πρωτογενές υλικό.
Για τη μελέτη της περίπτωσης του ελληνικού
βιβλιοπωλείου, σε όλες τις αλλαγές και εξελίξεις
«παραδείγματος»
δηλαδή
«μοντέλου»
επιχειρηματικής και πολιτιστικής λειτουργίαςαξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι προφορικές
μαρτυρίες, που συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο
των προσωπικών δομημένων συνεντεύξεων με
βιβλιοπώλες και άλλους επαγγελματίες της
ελληνικής βιβλιαγοράς.
Ψς προς την περιοδολόγηση, αποφασίστηκε η
έκθεση της εξέλιξης και μετεξέλιξης της εγχώριας
λιανικής βιβλιοπώλησης –με επίκεντρο το
βιβλιοπωλείο– στην ακόλουθη σχηματική
διάταξη: α) το διάστημα αμέσως μετά την πτώση
της στρατιωτικής δικτατορίας έως το 1999 και β)
το διάστημα από το 1999 έως το 2009. Ψστόσο,
κρίθηκε αναγκαίο να προηγηθεί μία εκτενής
ιστορική αφήγηση του δυτικού παραδείγματος
βιβλιοπωλείου,
συμπεριλαμβανομένης
της
ελληνικής περίπτωσης από την αρχή της
τυπογραφίας έως το 1974. Επίσης, μετά την
ενασχόληση με το κύριο αντικείμενο θεωρήθηκε
σκόπιμο να περιληφθεί μία σύντομη αναφορά στις
εξελίξεις στην εγχώρια αγορά κατά τα έτη 2010
και 2011, καθώς πρόκειται για μία περίοδο
έντονων και ραγδαίων ανακατατάξεων που
„πυροδότησε‟ η οικονομική κρίση.

◘ Δεύτερο Κεφάλαιο
Καταγράφεται η εικόνα του σύγχρονου
βιβλιοπωλείου στο δυτικό κόσμο, ως προς τα
εξωτερικά και τα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα,
καθώς και τον κοινωνικό/πολιτιστικό του ρόλο.
Η εξέλιξη του δυτικού βιβλιοπωλικού
παραδείγματος συνδέεται άρρηκτα με την
επιτάχυνση τάσεων σύγκλισης, γιγαντισμού και
μονοπωλιακής συγκέντρωσης των πολιτιστικών
βιομηχανιών. Ακόμη οι σύγχρονες πολιτιστικές
βιομηχανίες λειτουργούν με κύριο κριτήριο την
επίτευξη του μέγιστου εμπορικού κέρδους και με
την
επαγγελματική
αξιοποίηση
της
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πολυπροσφοράς πολιτιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών, ως „εμπειριών‟ γνώσης και
ψυχαγωγίας, η οποία απευθύνεται σε μεγάλες
ομάδες κοινού.
Επίσης, οι ραγδαίες τεχνολογικές ανακαλύψεις –
όπως η ψηφιοποίηση περιεχομένου και εμπορίου
προϊόντων και υπηρεσιών, και η παγκόσμια
δικτύωση– επηρεάζουν την εξέλιξη του
βιβλιοπωλικού παραδείγματος, σε σημείο ώστε,
σύμφωνα με αρκετούς παρατηρητές, αυτές
πιθανότατα οδηγούν στην εμφάνιση ενός νέου
παραδείγματος.
Ψστόσο,
ακόμη
και
στη
σύγχρονη
παγκοσμιοποιημένη και δικτυωμένη οικονομία
φαίνεται να υπάρχουν γωνίες και σμήνη
βιβλιοπωλών και άλλων επαγγελματιών του
βιβλίου που επιχειρούν να συνδυάσουν τα νέα
εξωτερικά, χαρακτηρολογικά και κοινωνικά
γνωρίσματα του βιβλιοπωλείου με αξίες της
παραδοσιακής «κουλτούρας» του κόσμου του
βιβλίου.

δημιουργείται το κατάλληλο περιβάλλον για την
εμφάνιση του νέου παραδείγματος στο ελληνικό
βιβλιοπωλείο, όπως άλλωστε και στα υπόλοιπα
στάδια παραγωγής και κατανάλωσης του βιβλίου.
Η εντυπωσιακή, συνεχής αύξηση της ετήσιας
βιβλιοπαραγωγής, η κυριαρχία της εύπεπτηςευπώλητης λογοτεχνίας, η εμφάνιση νέων
ομάδων κοινού με νέες επιθυμίες ή/και ανάγκες
και παράλληλα η εξέλιξη του βιβλιοπωλείου, ως
προς
τα
επιχειρηματικά,
εξωτερικά,
χαρακτηρολογικά και κοινωνικά γνωρίσματα
λειτουργίας του, είναι οι «ψηφίδες» στο συνολικό
νέο «μωσαϊκό». το δεύτερο μισό της δεκαετίας
του 1990 είναι εμφανείς οι επιδράσεις του νέου
παραδείγματος σε όλους τους κρίκους στην
αλυσίδα του βιβλίου στην Ελλάδα.
◘ Πέμπτο Κεφάλαιο
Αναλύεται η μετεξέλιξη του βιβλιοπωλείου στην
Ελλάδα, με άλλα λόγια η εξέλιξη και επέκταση
του νέου παραδείγματος, που εμφανίστηκε στο β‟
μισό της δεκαετίας του 1990, από το 2000 μέχρι
το 2009. Παρατηρείται παγίωση και ανάπτυξη
της αλλαγής παραδείγματος που ξεκίνησε στο
τέλος της προηγούμενης περιόδου: συνύπαρξη
διαφορετικών μορφών βιβλιοπωλείων, εφαρμογή
επαγγελματικής διαχείρισης (management) και
χρήση τεχνικών πολιτιστικού marketing σε ένα
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, άρρηκτη
σχέση με τα ΜΜΕ, εφήμερη διάρκεια ζωής
βιβλίων, ανάδειξη ευπώλητων (best-sellers),
απορρόφηση στη σφαίρα της βιομηχανίας της
ψυχαγωγίας κτλ. Οι ραγδαίες οικονομοτεχνικές
εξελίξεις στις μεγάλες δυτικές αγορές, που
προϊδεάζουν για την εμφάνιση ενός νέου
παραδείγματος, είναι αισθητές και στην Ελλάδα,
σε απόλυτη σχεδόν συγχρονία με το δυτικό
παράδειγμα.
Γίνεται επίσης αναφορά στην επίδραση της
οικονομικής κρίσης, 2009-2011, στον ελληνικό
βιβλιοπωλικό κόσμο.

◘ Σρίτο Κεφάλαιο
Εκτίθεται η ιστορική εξέλιξη της παραγωγής,
διακίνησης και κατανάλωσης του έντυπου
ελληνικού βιβλίου από την εμφάνισή του στα εξωελληνικά κέντρα παραγωγής, αμέσως μετά την
ανακάλυψη της τυπογραφίας, μέχρι και το 1974.
Οι απαρχές της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής και
βιβλιεμπορίας καθόρισαν την εξέλιξη και τη
μετεξέλιξη του βιβλιοπωλείου ως επιχείρησης και
ως πολιτιστικού θεσμού. Η συχνά δύσκολη
πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ζωή της Ελλάδας αντανακλάται άμεσα στο βιβλίο
και στο βιβλιοπωλείο. Εξετάζεται η αλλαγή και η
εξέλιξη του ελληνικού παραδείγματος, με έμφαση
στο βιβλιοπωλείο, ως αναπόσπαστο τμήμα του
δυτικού παραδείγματος, ενώ παρατηρούνται
συγκεκριμένες σταθερές ιδιαιτερότητες των
εγχώριων βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων.
◘ Σέταρτο Κεφάλαιο

◘ Έκτο Κεφάλαιο

Αμέσως
μετά
την
αποκατάσταση
της
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην πολιτική
ζωή στην Ελλάδα δρομολούνται ενδιαφέρουσες
εξελίξεις, υπό την επήρρεια των κοινωνικών
ανακατατάξεων και της εξελισσόμενης αλλαγής
του δυτικού παραδείγματος στη βιομηχανία του
βιβλίου. Ιδιαίτερα, κατά τη δεκαετία του 1990,

Επιχειρείται να ερμηνευτεί η λειτουργία του
«φαύλου» κύκλου της ευπώλητης-εύπεπτης
λογοτεχνίας, που αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι
του διεθνούς τζίρου βιβλίου. Από το 1990 είναι
εμφανής η κυριαρχία της και στην ελληνική
περίπτωση, παράλληλα με την εμφάνιση και την
8
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εξέλιξη του νέου παραδείγματος στην αγορά του
βιβλίου.
Σο δυτικό επιχειρηματικό παράδειγμα, που
βασίζεται στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
παραγωγή και στην όσο το δυνατόν συντομότερη
πώληση σε όσο το δυνατόν πιο διευρυμένο
καταναλωτικό κοινό για την επίτευξη μέγιστου
εμπορικού κέρδους, επηρεάζει καταλυτικά τη
βιομηχανία του βιβλίου. την ελληνική
περίπτωση είναι απλά μικρότερα τα μεγέθη του
τιράζ, της κυκλοφορίας και της αναγνωσιμότητας
σε σύγκριση με μεγάλες δυτικές αγορές, όπως
των ΗΠΑ, όπως και ορισμένες σχέσεις και
λειτουργίες μέσα στη βιομηχανία του βιβλίου
(λ.χ. παραγγελία δυνητικά ευπώλητων βιβλίων
από εκδότες σε συγγραφείς ή διάθεση υψηλών
ποσών για εξασφάλιση δικαιωμάτων κινηματογράφησης). Παρατίθενται θέσεις ξένων και
ελλήνων παρατηρητών για τη σημασία της
ανάδυσης του εύπεπτου-ευπώλητου βιβλίου, στο
δυτικό παράδειγμα, που συντελεί στη μείωση της
„βιοποικιλότητας‟ στον πνευματικό, εκδοτικό και
βιβλιοπωλικό κόσμο -όπως και στο ίδιο το
βιβλίο, ως προς τη θεματική και το στυλ γραφής.

κοινού στο οποίο απευθύνονταν και εφάρμοσαν
με επιτυχία το εκάστοτε νέο δυτικό βιβλιοπωλικό
παράδειγμα στην εγχώρια αγορά - η οποία
εμφανίζει μικρό μέγεθος πληθυσμού και
γλώσσας, αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά και
οξύ ανταγωνισμό - κατάφεραν να διατηρηθούν
μεγάλοι „παίκτες‟ στο βιβλιοπωλικό πεδίο. Όσοι
ιδιοκτήτες
και
διευθυντές
επιχειρήσεων
επαναπαύτηκαν στο ιστορικό „προφίλ‟ και την
παλαιά, σταθερή πελατειακή βάση, χωρίς να
εφαρμόσουν τα νέα δυτικά μοντέλα στα
εξωτερικά και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα
βιβλιοπωλικής δράσης αντιμετωπίζουν δυσκολίες
επιβίωσης ή καταδικάστηκαν σε „θάνατο‟. Σο
ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα ισχύει και για όσα
διευθυντικά στελέχη επαναπαύτηκαν στην
επιτυχία του μοντέλου λειτουργίας και στην
πολιτική της μητρικής επιχείρησης στο
εξωτερικό.
◘ Όγδοο Κεφάλαιο
Με βάση το πρωτογενές και το δευτερογενές
υλικό, κατατίθενται υποθέσεις ξένων και ελλήνων
παρατηρητών και επαγγελματιών του βιβλίου για
το ιδανικό βιβλιοπωλείο του μέλλοντος, το „μεταβιβλιοπωλείο‟. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
προσαρμογή του δυτικού παραδείγματος στην
ελληνική περίπτωση. Ο οραματισμός των
ελλήνων επαγγελματιών και μελετητών του
βιβλίου για το „μετα-βιβλιοπωλείο‟, όπως
εκφράζεται στις προσωπικές συνεντεύξεις που
πραγματοποιήθηκαν, είναι ενδεικτικός των δικών
τους επιθυμιών και των αντιλήψεών τους για τις
επιθυμίες του κοινού.

◘ Έβδομο Κεφάλαιο
Επιχειρείται να καταδειχθεί με την παρουσίαση
βασικών σταθμών της πορείας πέντε (5)
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα Ελευθε-ρουδάκης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
Kauffmann/Κάουφμαν, Βιβλιοπωλείο Μόλχο,
FNAC Ελλάδας- η ικανότητα προσαρμογής τους
στο εκάστοτε νέο παράδειγμα επιχειρηματικής
οργάνωσης και αντίληψης των επιθυμιών/
αναγκών του κοινού. Η διαδρομή των πέντε
επιχειρήσεων εκφράζει το „πέρασμα‟ από την
οικογενειακή στην πολυεθνική βιβλιοπωλική
επιχείρηση στην Ελλάδα.
Όσες επιχειρήσεις κατορθώνουν να ισορροπούν
μεταξύ της ιστορικής παράδοσης –αυτό ισχύει για
τις παλαιές εταιρείες με έναρξη λειτουργίας τα
τέλη του 19ου αιώνα– και της προσαρμογής στις
εκάστοτε νέες οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές
συνθήκες
επιβιώνουν
και
αναπτύσσονται.
Πλην της περίπτωσης της
FNAC Ελλάδας, πρόκειται για μακρόχρονες
οικογενειακού
χαρακτήρα
βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες και διευθυντές των
βιβλιοπωλείων
που
κατανόησαν
ή/και
„δημιούργησαν‟ νέες επιθυμίες και ανάγκες του

◘ υμπεράσματα
Καταγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας,
όπως αυτά προέκυψαν από τη συγκέντρωση και
τη μελέτη του πρωτογενούς και του
δευτερογενούς υλικού, με βάση καίρια
ερωτήματα που τέθηκαν στην υπόθεση εργασίας
(Εισαγωγή).
Βασικές
οικονομικές,
τεχνολογικές
και
πολιτισμικές μεταβολές, όπως η σύγκλιση των
μέσων, η κοινωνία της ψυχαγωγίας και η
κατεύθυνση
προς τον ψηφιακό κόσμο
αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών,
συνεπάγονται σήμερα καταλυτικές αλλαγές για τη
9
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βιβλιοπωλική δραστηριότητα. Η
βιομηχανία του βιβλίου ακολουθεί
επιχειρηματικό παράδειγμα και
αποτελεί μέρος της κοινωνίας της
ψυχαγωγίας και της εμπειρίας.

πολιτιστική
το κυρίαρχο
φαίνεται να
γνώσης, της

Παράλληλα, όμως, παρατηρούνται πολλές
«γωνιές» και «σμήνη» συγγραφέων, εκδοτών,
βιβλιοπωλών, αναγνωστών κ.ά., που, χωρίς να
παραγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία του κυρίαρχου
παραδείγματος, προσπαθούν να τα συνδυάσουν
με θετικά στοιχεία παλαιότερων, παραδοσιακών
μοντέλων. Ειδικά το σύγχρονο βιβλιοπωλείο ως
θεσμός που αντανακλά τις ευρύτερες εξελίξεις και
παράλληλα διεκδικεί τη θέση του στην κοινωνία
και τον πολιτισμό, φαίνεται πως χαρακτηρίζεται
από αρκετά «δημιουργικά» ή «ανορθολογικά»
γνωρίσματα λειτουργίας, τα οποία συνηγορούν
πως αποτελεί
ένα «ύστερο κεφάλαιο» του
μετανεωτερικού υπερκαπιταλισμού.
◘ Περίληψη εργασίας (ελληνική, αγγλική και
γερμανική γλώσσα).
◘ Πηγές & Βιβλιογραφία
Η εργασία έχει βασιστεί στη συγκέντρωση:
Ι) Πηγών (α. αρχεία, β. δημοσιευμένες πηγέςέρευνες και γ. εμπειρικό υλικό)
ΙΙ) Βιβλιογραφίας (α. ειδική: τίτλοι και
αρθρογραφία και β. γενική: τίτλοι και
αρθρογραφία).
ημειώνεται ότι η συγκέντρωση του εμπειρικού
υλικού, που είναι απόρροια της διεξαγωγής της
περιπτωσιολογικής έρευνας, ολοκληρώθηκε κατά
το α΄ εξάμηνο του 2009, και της καταγραφής και
απομαγνητοφώνησής του κατά το β΄εξάμηνο του
2009.
Σο ηχητικό υλικό και η καταγραφή των συνολικά
σαράντα δύο (42) προφορικών μαρτυριών
επισυνάπτονται, ως Παραρτήματα (Ι) και (ΙΙ)
αντίστοιχα, στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο
(DVD).

10

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

◘ Εισαγωγή
Θύριο αντικείμενο της διατριβής είναι το
βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα, 1974-2009: Η αντοχή της
παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος. Ε ιστορική
εξέλιξη του δυτικού παραδείγματος βιβλιοπωλείου, από την
αρχαιότητα έως σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του
αντίστοιχου ελληνικού παραδείγματος, καλύπτει μεγάλο μέρος
της αφήγησης, καθώς αυτό κρίθηκε απαραίτητο για την
πληρέστερη έκθεση, σύγκριση και ανεύρεση αιτίων τού υπό
εξέταση ‗μικροφαινομένου‘1 της ιστορίας, του βιβλιοπωλείου. Ν
όρος ‗παράδειγμα‘ στη μελέτη χρησιμοποιείται για να εκφράσει
το σύνολο των εσωτερικών/χαρακτηρολογικών και
εξωτερικών γνωρισμάτων και όλης της λειτουργίας του
βιβλιοπωλείου, δηλαδή αναφέρεται στην επιχειρηματική
οργάνωση, την εμφάνιση και την πολιτιστική σημασία του
βιβλιοπωλείου μέσα στις εκάστοτε κοινωνικές συνθήκες.

Πυγκεκριμένα, η εξέλιξη της βιβλιαγοράς
αποκαλύπτει πολιτιστικές συμπεριφορές και τάσεις της
κοινωνίας. Ε υιοθέτηση αυτής της παραδοχής διέπει την
επιλογή του θέματος και την εκπόνηση αυτής της διατριβής,
με σκοπό να ‗φωτιστούν‘ κοινωνικές, οικονομικές και
πολιτιστικές διαστάσεις της εξέλιξης του βιβλιοπωλείου στην
Γλλάδα από το 1974 έως το 2009. Ε εξέταση του
βιβλιοπωλείου στην Γλλάδα εντάσσεται στο πλαίσιο της
μελέτης και της ανάλυσης των πολιτιστικών βιομηχανιών και
των πολιτιστικών συμπεριφορών στην ελληνική κοινωνία, σε
αυτή την εργασία. Αίνεται παραδεκτό ότι η εξελικτική πορεία
του ελληνικού βιβλιοπωλείου δεν ανήκει μόνο στην ιστορία
του εμπορίου προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής και της κοινωνικής
ιστορίας της χώρας.

Θοινή συνισταμένη ξένων και ελλήνων μελετητών της
ιστορίας του βιβλίου και της λειτουργίας της αγοράς του,
ανεξάρτητα από τη σχολή σκέψης που ανήκουν, παραμένει ότι
η καταγραφή της εξέλιξης του βιβλίου συνιστά ένα
αποκαλυπτικό
«κοινωνικό
αρχείο»,
καθώς
οι
μεταβαλλόμενες συμπεριφορές και στάσεις στην αγορά του
βιβλίου καθρεφτίζουν σε πολλά επίπεδα τις ευρύτερες
κοινωνικές εξελίξεις μίας εθνικής ή παγκόσμιας κοινωνίας 2 .
βιβλίου από το 18ο μέχρι τον 20ό αιώνα.

Φς προς τη χρονική έκταση της παρουσίασης του
βιβλιοπωλείου στην Γλλάδα που επιλέχθηκε, πρόκειται για τη
μεταπολιτευτική περίοδο μέχρι το 2009, στη διάρκεια της
οποίας διαμορφώνονται και ωριμάζουν οι συνθήκες για την
προσαρμογή στο δυτικό βιβλιοπωλικό παράδειγμα. Ώμέσως
μετά την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση της
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην πολιτική ζωή της
Γλλάδας, δημιουργήθηκαν οι νέες, πρόσφορες προϋποθέσεις
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, ιδιαίτερα στον
πνευματικό διάλογο και την κίνηση των ιδεών, ώστε να
αναδυθεί δυναμικά ένα νέο τοπίο στην εγχώρια βιομηχανία
του βιβλίου. Θαθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου,
πραγματοποιείται η προσπάθεια εξισορρόπησης του
βιβλιοπωλείου στην Γλλάδα, μεταξύ της παραδοσιακού
μοντέλου και του νέου δυτικού παραδείγματος. Ρο 2009 είναι
το χρονικό όριο, στο οποίο φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί
ουσιαστικά η αλλαγή του βιβλιοπωλικού παραδείγματος με
την εμφάνιση του νέου μοντέλου (επιχειρηματική λειτουργία,
εξωτερικά και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα, κοινωνικός
ρόλος), προσαρμοσμένου στις ιδιαιτερότητες της μικρής
εγχώριας αγοράς, σε σύγκριση με άλλες μεγάλες δυτικές
βιβλιαγορές.

1

ην πιαίζην ηεο ηζηνξηθήο-ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ζηηο θνηλσληθέο
επηζηήκεο ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη ‗κηθξντζηνξία‘ ή ‗κηθξνθαηλφκελα‘ γηα
ηελ πεξηγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθά πεξηπηώζεσλ θαη παξαδεηγκάησλ ζε
βάζνο ή κε ρξόλνπ. πγθεθξηκέλα, σο ζήκεξα, αξθεηνί κειεηεηέο
ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ελφο δπτζκνχ (dualism) ζηελ θνηλσληνινγηθή
εμέηαζε θαηλνκέλσλ, φπσο απηή εθθξάδεηαη ζην ηξηπιφ αληηζεηηθφ ζρήκα
―macro‖–―micro‖, ―agency‖-―structure‖ θαη ―individual‖-―society‖. ην
πιαίζην απηφ, ηα ‗κηθξνθαηλφκελα‘ (micro-phenomena) ραξαθηεξίδνπλ πην
ζπγθεθξηκέλα θαη ιεπηνκεξή αληηθείκελα ηεο θνηλσληθήο έξεπλαο, ελψ ηα
‗καθξνθαηλφκελα‘ (macro-phenomena)
αθνξνχλ πην απξφζσπα θαη
κεγαιχηεξσλ δηαζηάζεσλ αληηθείκελα εμέηαζεο. Βι. Derek Layder,
Understanding social theory, 2nd ed., London, Sage Publications, 2006, ζζ.
2-6.
2
Βι. πξφινγν ηεο Penelope Lively ζην Sue Bradley (ed.), The British book
trade: An oral history, London, The British Library, 2008. Δπίζεο, βι.
Oswald Spengler, Ζ παξαθκή ηεο Γύζεο: Πεξηγξάκκαηα κηαο κνξθνινγίαο ηεο
παγθόζκηαο ηζηνξίαο, ηφκνο α΄: Μνξθή θαη πξαγκαηηθφηεηα, Αζήλα,
εθδφζεηο ηππσζήησ-Γηψξγνο Γαξδαλφο, 2004, ζ. 77, ζρεηηθά κε ηε
ζπλεθηηθή ηάζε, ηε βαζεηά εζσηεξηθή εμάξηεζε πνπ δηέπεη φιεο νη
εθδειψζεηο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, απφ ηηο θηινζνθηθέο θαη επηζηεκνληθέο
ηδέεο κέρξη ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο αλαθαηαηάμεηο θαη ηηο εμειίμεηο ζην
ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ, κεηαμχ άιισλ θαη ζηνλ θφζκν ηνπ βηβιίνπ.

Γπιχειρείται να αγγιχτούν βασικές κοινωνικές,
οικονομικές και πολιτιστικές διαστάσεις, με την ελπίδα να
αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω έρευνα στο μέλλον.
πως φαίνεται, άλλωστε, στη σχηματική απεικόνιση της
βιομηχανίας του βιβλίου –που ακολουθεί παρακάτωλειτουργεί μία στενά συνδεόμενη αλυσίδα από διαδικασίες,
επαγγέλματα και ανθρώπους. Πυνεπώς, η πραγμάτευση του
κύριου αντικειμένου της εργασίας, του βιβλιοπωλείου, θα
αγγίζει σταθερά και την εξέταση των άλλων ‗κρίκων‘ της
βιομηχανίας ή αλλιώς το «μικρόκοσμο» του βιβλίου, δηλαδή
11
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την πνευματική δημιουργία, την έκδοση, την παραγωγή, τη
χονδρική διανομή, τη διαφήμιση και τη σχέση με τα ΚΚΓ,
και βέβαια την ανάγνωση/κατανάλωση.

Ηανός, FNAC, PUBLIC), το αμιγώς ηλεκτρονικό ‗κατάστημα‘
(βλ. www.greekbooks.gr), όπως και τους χώρους διάθεσης
βιβλίων εκτός βιβλιοπωλείου (βλ. καταστήματα καλλυντικών,
‗super-markets‘ τροφίμων, χώρους πώλησης Ρύπου και
χαρτικών) χαρακτηρίζει το διάστημα 1999-2009. Ε αλλαγή
παραδείγματος του βιβλιοπωλείου παγιώνεται και εξελίσσεται
στην εγχώρια αγορά. Γπιπλέον, φαίνεται, να εισάγονται –σε
συγχρονία σχεδόν με τις μεγάλες δυτικές αγορές - νέες τάσεις
στην εγχώρια βιβλιαγορά, όπως η ψηφιοποίηση περιεχομένου
και η ανάπτυξη παράλληλης διαδικτυακής εμπορίας των
φυσικών/σταθερών βιβλιοπωλείων. Ίσως, είναι ένδειξη
εμφάνισης ενός νέου βιβλιοπωλικού παραδείγματος τον 21ο
αιώνα.

Πυγκεκριμένα, θεωρήθηκε αναγκαίο στην αφήγηση να
προταχθεί μία εκτενής ιστορική αναδρομή στις απαρχές και
την εξέλιξη του βιβλιεμπορίου στη Βύση, η οποία φθάνει ως
τις μέρες μας. Ώκολουθεί μία ειδική αναφορά στην εκκίνηση
και εξέλιξη της παραγωγής και εμπορίας του ελληνικού
βιβλίου στη διάρκεια της Ρουρκοκρατίας και κατόπιν από την
ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 και μέχρι την πτώση
της στρατιωτικής δικτατορίας το 1974 στη χώρα.
Ε περιοδολόγηση που ακολουθείται για την
πραγμάτευση του κύριου αντικειμένου της διατριβής είναι η
ακόλουθη:

Ε περιπτωσιολογική έρευνα με τη μέθοδο των
δομημένων προσωπικών συνεντεύξεων ολοκληρώθηκε το
φθινόπωρο του 2009, που ορίζεται ως χρονικό σημείο
κατάληξης για την ενασχόληση με το κύριο θέμα της
εργασίας. Φστόσο, επειδή η συγγραφή της διατριβής
συνέπεσε με την εμφάνιση και έντονη επιρροή της
χρηματοπιστωτικής κρίσης στη διεθνή και στην ελληνική
αγορά, κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί μία σχετική ενότητα
στο Θεφάλαιο για τις εξελίξεις στην εγχώρια βιβλιαγορά, από
τα τέλη του 2009 έως και τα τέλη του 2011, όπου
επιχειρείται μία αδρή σκιαγράφηση τάσεων και εκτιμήσεων.

• Από το 1974 ως το 1999. Γίναι η περίοδος που
εμφανίζεται, αμέσως μετά την ομαλοποίηση της πολιτικής
ζωής, η απελευθέρωση διακίνησης των ιδεών, η εκδοτική
έκρηξη και η ανάπτυξη παλαιών και η γένεση νέων
μεταπολιτευτικών βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, πάντα όμως
στο μικρομεσαίο-οικογενειακό πρότυπο οργάνωσης που
κυριαρχούσε σε όλο το ελληνικό λιανικό εμπόριο. Ρο
διάστημα 1997-1999 λαμβάνει χώρα η αλλαγή

παραδείγματος στο βιβλιοπωλείο, που αφορά τόσο την
εσωτερική-επιχειρηματική λειτουργία όσο και τα
εξωτερικά και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα και το ρόλο
μέσα στην κοινωνία. Γυμεγέθεις βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις

Θατά την προκαταρκτική διερεύνηση του θέματος της
διατριβής, διαπιστώθηκε ότι όχι μόνο στην ελληνική, αλλά και
στη διεθνή βιβλιογραφία, παρατηρείται έλλειμμα
επιστημονικής μελέτης με αντικείμενο τη βιβλιοπωλική
δραστηριότητα, κατά τον 20ο αιώνα και στην αυγή του 21ου
αιώνα. Ε πλειονότητα τής διαθέσιμης βιβλιογραφίας για την
ιστορία και τη λειτουργία των επαγγελμάτων του βιβλίου –
τυπογραφία, έκδοση, επιμέλεια, διανομή ή πώληση - αφορά
συναισθηματικές αναμνήσεις ανθρώπων του βιβλίου,
εξυμνητικές (αυτο)βιογραφίες βιβλιοπωλών και εκδοτών και
εξειδικευμένες στατιστικές εκθέσεις προς χρήση ενός στενού
κύκλου επαγγελματιών. Φς συνέπεια, σημαντικό κίνητρο
επιλογής του θέματος ήταν η απουσία επιστημονικών μελετών
και συγκρίσιμων στοιχείων για τη διαχρονική λειτουργία του
αντικειμενικού πληθυσμού προς έρευνα, που αποτελείται από το
σύνολο των βιβλιοπωλείων στην Γλλάδα από το 1974 μέχρι
το 2009. Έχουν δημοσιευθεί, κατά καιρούς, μεμονωμένες
μελέτες για διαστάσεις της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου
- όπως την ανάγνωση ως πολιτιστική συμπεριφορά, το
εκδοτικό τοπίο ή το βιβλιοπωλικό κόσμο - με διαφορετικό
φορέα, μέθοδο και δείγμα έρευνας κάθε φορά, με αποτέλεσμα
να αμφισβητείται συχνά η αξία των ευρημάτων. Γντοπίστηκε
επίσης ένα αρχειακό, αδημοσίευτο και δημοσιευμένο
αποσπασματικό υλικό, όπως αρθρογραφία στον Ρύπο,
εμπειρικές εντυπώσεις, βιογραφίες και αυτοβιογραφίες, καθώς

και πολυκαταστήματα πολιτιστικών προϊόντων με ένα νέο
μοντέλο – όχι απαραίτητα ατομικού/οικογενειακού
χαρακτήρα – κάνουν την εμφάνισή τους. ΐέβαια, η έξοδος
του βιβλίου από το παραδοσιακό βιβλιοπωλείο γίνεται σε
ποικίλα σημεία πώλησης, όπως υπεραγορές, σημεία διανομής
Ρύπου, καταστήματα γυναικείων ειδών, περίπτερα κοκ., που
δεν αποτελούν όμως αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην
παρούσα έρευνα.

• Από το 1999 ως το 2009: Γίναι η περίοδος εμφάνισης νέων
μορφών βιβλιοπωλικής οργάνωσης με την ανάπτυξη ή
μετεξέλιξη αρκετών παλαιών και σχεδόν όλων των νεότερων
επιχειρήσεων σε πολιτιστικούς-ψυχαγωγικούς πολυχώρους. Ε
συνύπαρξη πολλών μορφών βιβλιοπωλείου, από το μικρό,
παραδοσιακό βιβλιοπωλείο/ βιβλιοχαρτοπωλείο τόσο του
κέντρου και των συνοικιών των αστικών κέντρων όσο και της
επαρχίας
(βλ.
Ιεμόνι-Ζησείο,
Θοραής-Καρούσι,
Ξρομηθεύς-Ταλάνδρι, Ώναγνώστης-Ηωάννινα, Σωτόδεντρο
Θρήτης, Παιξπηρικόν-Ζεσσαλονίκη), μέχρι τη μεγάλη,
αναπτυσσόμενη βιβλιοπωλική-εκδοτική επιχείρηση (βλ.
Γλευθερουδάκης,
ΐιβλιοπωλείο
της
Γστίας),
το
πολυκατάστημα πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών (βλ.
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και επετειακά λευκώματα βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων.
Ώυτό το υλικό όμως, παρά τη χρησιμότητά του, δεν μπορεί
να χαρακτηριστεί ως μία ολοκληρωμένη, επιστημονική
καταγραφή και ανάλυση της πορείας του μεταπολιτευτικού
βιβλιοπωλικού παραδείγματος.

προσπάθεια να φωτίζεται σε κάθε ιστορική περίοδο του
δυτικού κόσμου το ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό
και πολιτιστικό πλαίσιο, εντός του οποίου εξετάζεται η
λειτουργία του βιβλιοπωλείου και οι διαδοχικές αλλαγές
παραδείγματός του. Κε αυτό το στόχο, αξιοποιήθηκε κυρίως
το δευτερογενές, τόσο το δημοσιευμένο όσο και το
αδημοσίευτο/ αρχειακό, υλικό που συγκεντρώθηκε.

Φς προς τη μεθοδολογία, η ιστορική-συγκριτική
ανάλυση 3 , που εφαρμόζεται στην ευρύτερη κοινωνιολογική
έρευνα και στις πολιτιστικές σπουδές, κρίνεται από πολλούς
επιστήμονες ως η προσφορότερη για την εξέταση
‗μικροφαινομένων‘, όπως είναι η πολιτιστική βιομηχανία του
βιβλίου και συγκεκριμένα η λιανική διακίνηση του βιβλίου
μέσα από το σταθερό, φυσικό βιβλιοπωλείο. Πτο πλαίσιο της
ανάλυσης, μέσω της εξέτασης εναλλακτικών θεωρητικών
υποθέσεων, επιδιώκεται η εξεύρεση κοινών σημείων και
ενδεχόμενα μίας κοινής ερμηνευτικής βάσης για την
εξελικτική πορεία του βιβλιοπωλείου. Σαίνεται πως το
βιβλιεμπόριο και ειδικά η εξέλιξη του βιβλιοπωλείου
προσφέρεται ως περίπτωση εργασίας για μία συνδυασμένη
οικονομική και κοινωνιολογική-πολιτιστική ανάλυση, που
αντλεί αρκετά στοιχεία από τη σύγχρονη μορφή του πολιτιστικού
υλισμού, μία ερμηνευτική προσέγγιση που θα αναλυθεί
παρακάτω. Γπιπλέον, η διαπίστωση ότι το κύριο αντικείμενο
έρευνας, το βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα από το 1974 έως το
2009, αποτελεί ένα ουσιαστικά „αχαρτογράφητο‟
επιστημονικά πεδίο συντέλεσε στην επιλογή της ιστορικήςσυγκριτικής ανάλυσης για την εκπόνηση της διατριβής.

Γπιχειρείται, συνεπώς, με την κατάθεση α) του
πρωτογενούς, προφορικού υλικού και β) της διαθέσιμης
βιβλιογραφίας για την ιστορική εξέλιξη και τις σημαντικές
διαστάσεις του βιβλιοπωλικού παραδείγματος, να προσφερθεί
μία περιεκτική ανάλυση με χρήσιμα στοιχεία για σημερινούς
και μελλοντικούς ερευνητές του ελληνικού βιβλίου και
βιβλιοπωλείου.
Ώξίζει να επισημανθεί ότι η αξιοποίηση της ιστορικήςσυγκριτικής ανάλυσης και της μεθόδου της περιπτωσιολογικής
έρευνας για τη συλλογή πρωτογενών μαρτυριών σε ένα
επιστημονικά ‗αχαρτογράφητο‘ τοπίο, όπως είναι το δυτικό
βιβλιοπωλείο, απαντάται στη διαθέσιμη διεθνή βιβλιογραφία
για την ιστορία της αγοράς του βιβλίου. Πυγκεκριμένα,
εντοπίστηκαν τρεις πρόσφατες κοινωνιολογικές αναλύσεις,
που αγγίζουν διαστάσεις της λιανικής διακίνησης του βιβλίου,
αντίστοιχα στις ΗΠΑ, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία.
Νι προσεγγίσεις αυτές δείχνουν ότι η αξιοποίηση σε μεγάλο
βαθμό σύγχρονων προφορικών μαρτυριών, αποβαίνει
ιδιαίτερα χρήσιμη για την πληρέστερη παρουσίαση και
ερμηνεία της ιστορικής εξέλιξης και λειτουργίας του
βιβλιοπωλείου.

Νι υποστηρικτές της ιστορικής-συγκριτικής ανάλυσης
επισημαίνουν ότι η ανάλυση ‗μικροφαινομένων‘ θα πρέπει να
στηρίζεται αναπόφευκτα σε μεθόδους συλλογής πρωτογενών
στοιχείων σε ατομικό ή διαπροσωπικό επίπεδο. ιοθετώντας
αυτή τη μεθοδολογία για ένα αδιερεύνητο επιστημονικά
τοπίο, εφαρμόστηκε η περιπτωσιολογική έρευνα σε έλληνες
επαγγελματίες του χώρου του βιβλίου (case studies), για τη
συλλογή των προφορικών μαρτυριών. Ε διεξαγωγή μίας
δειγματοληπτικής έρευνας προϋποθέτει βάθος χρόνου, ευάριθμο
ερευνητικό προσωπικό και μεγάλο στατιστικά δείγμα
βιβλιοπωλικού πληθυσμού, οπότε δεν κρίθηκε πρόσφορη για
την έρευνα του κύριου αντικειμένου.

Ε πρώτη προσέγγιση, ιδιαίτερα πολύτιμη για τους
ερευνητές της βιβλιαγοράς στις ΕΞΏ, είναι αυτή της
επίκουρης καθηγήτριας κοινωνιολογίας στο Ξανεπιστήμιο
Brandeis, Laura Miller. Ε ανάλυσή της επικεντρώνεται στην
εξέλιξη του λιανικού βιβλιεμπορίου στις ΕΞΏ, σε σύγκριση
με τις κυρίαρχες μεθόδους παραγωγής, διακίνησης και
κατανάλωσης εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών στη χώρα5.
Ε δεύτερη χρήσιμη προσέγγιση προέρχεται από τη
Sue Bradley, η οποία υπήρξε επικεφαλής ενός επταετούς
προγράμματος που φέρει την επωνυμία «Book Trade Lives»
και αφορά τη συλλογή ευάριθμων προσωπικών συνεντεύξεων
σε βάθος με επαγγελματίες του βιβλίου στη Κεγάλη
ΐρετανία. Ε Bradley επιμελήθηκε την καταγραφή και
δημοσίευση του πλούσιου πρωτογενούς υλικού για την ιστορία

Ώκόμη,
η
ιστορική-συγκριτική
ανάλυση
μικροφαινομένων ολοκληρώνεται, όταν ενσωματώνει το
ευρύτερο θεσμικό πλαίσιο και τις επιδράσεις του, και όταν
λαμβάνει υπόψη τις ιστορικές συνθήκες μέσα από τις οποίες
διαμορφώνεται η κοινωνική δράση 4 . ιοθετώντας αυτή τη
θεώρηση, στην αφήγηση της εργασίας καταβάλλεται
3

Νφηα Κπξηαδή, Ζ θνηλσληνινγηθή έξεπλα: Κξηηηθή επηζθόπεζε ησλ κεζόδσλ
θαη ησλ ηερληθώλ, Αζήλα, Διιεληθέο επηζηεκνληθέο εθδφζεηο, 1998, ζ. 308.
4
Νφηα Κπξηαδή, φ.π., ζ. 328.

5

Laura J. Miller, Reluctant capitalists: Bookselling and the Culture of
Consumption, Chicago, The University of Chicago Press, 2006.
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του βρετανικού βιβλιεμπορίου 6 , υλικό που είναι παράλληλα
προσβάσιμο και ως ηχητικό αρχείο μέσω του British Library
Sound Archive. Πτόχος της ερευνήτριας ήταν η συγκέντωση
προφορικών μαρτυριών από τους ίδιους τους επαγγελματίες
της βιβλιαγοράς, οι οποίοι σπάνια τοποθετούνται δημόσια για
τη λειτουργία της βιομηχανίας του βιβλίου.

ποικίλων προσεγγίσεων απέναντι στο βιβλίο. Γιδικά, όσον
αφορά στους βιβλιοπώλες, η επιλογή πραγματοποιήθηκε με
κριτήρια α) την εκπροσώπηση όλων των μορφών
βιβλιοπωλείου στην εγχώρια αγορά – δηλαδή αμιγών και μη
αμιγών βιβλιοπωλείων, μικρών-μεσαίων και μεγάλων
επιχειρήσεων και τμημάτων βιβλίου μικτών επιχειρήσεων
(πολυκαταστημάτων) και β) τη δραστηριοποίηση σε διάφορα
γεωγραφικά μέρη της ελληνικής επικράτειας, δηλαδή
εμπορικό κέντρο της Ώθήνας, συνοικίες της Ώθήνας και
αστικά κέντρα στην υπόλοιπη χώρα. Ώποτελεί επιπλέον μία
επιλογή προσώπων, με περισσότερη ή λιγότερη εμπειρία,
γνώση, αγάπη και ‗άποψη‘ για το βιβλίο. Γίναι μία
εξειδικευμένη «δεξαμενή» άντλησης χρήσιμων στάσεων,
θέσεων και ερμηνειών για τη συνολική λειτουργία και εξέλιξη
της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου.

Ε τρίτη χρήσιμη προσέγγιση αφορά στο συλλογικό
έργο για την ιστορία και τη λειτουργία του γαλλικού
βιβλιοπωλείου, το οποίο επιμελήθηκαν οι Patricia Sorel,
Frédérique Leblanc και Jean-François Loisy 7 .
Ρο
πόνημά τους αποτελεί επιτυχημένο παράδειγμα πλήρους και
πολυεπίπεδης αφήγησης, τόσο χρονικά-εξελικτικά όσο και
θεματικά, ενώ παρουσιάζονται και χαρακτηριστικές
περιπτώσεις (case studies) γαλλικών βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων.

Φς προς το τελικό δείγμα των βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων που επιλέχθηκαν, προηγήθηκε μελέτη του
δευτερογενούς υλικού που συγκεντρώθηκε. Πύμφωνα με τη
βάση δεδομένων (ΐΗΐΙΗΝΛΓΡ) που διατηρεί και ανανεώνει
το Γθνικό Θέντρο ΐιβλίου, τα εν ενεργεία βιβλιοπωλεία στην
Γλλάδα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 2.000 (βάση
δεδομένων βιβλιοπωλείων, 2008).
Βεν επιλέχθηκαν
περιπτώσεις για μελέτη από τα παλαιο-βιβλιοπωλεία και τα
3.500 πρακτορεία Ρύπου και άλλα μέρη λιανικής πώλησης
βιβλίου
(σουπερμάρκετ,
περίπτερα,
καταστήματα
καλλυντικών, υπαίθριοι πάγκοι, πλασιέ κλπ.), όπως και άλλα
κανάλια διανομής του βιβλίου (λέσχες βιβλίου, διαδίκτυο).
Ώντικείμενο μελέτης είναι το βιβλιεμπόριο μόνο στο φυσικό,
σταθερό χώρο του βιβλιοπωλείου και συγκεκριμένα οι
βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις/τμήματα
βιβλίου
πολυκαταστημάτων που προβάλλουν και διακινούν τα εμπορικά
βιβλία που απευθύνονται στο γενικό κοινό (general public).
Βεν περιλαμβάνεται η μελέτη για την πώληση εξειδικευμένων
βιβλίων, όπως είναι τα παιδικά, τα εγχειρίδια, τα ακαδημαϊκά
και επιστημονικά βιβλία, τα μεταχειρισμένα βιβλία, τα βιβλία
σε κασέτες ή τα πολυμεσικά, γιατί αυτές οι κατηγορίες
διακινούνται μέσω διαφορετικών καναλιών για να φθάσουν στο
κοινό τους.

Γίτε με την καταγραφή αποσπασμάτων μαρτυριών
που προέκυψαν από την εκπόνηση περιπτωσιολογικής έρευνας
με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου -στην περίπτωση
της Miller-, είτε με την καταγραφή ενός πλούσιου
απομαγνητοφωνημένου υλικού, ταξινομένου σε θεματικά
κεφάλαια, που προέκυψε από την ηχητική καταγραφή
μαρτυριών επαγγελματιών του βιβλίου σε ελεύθερο λόγο στην περίπτωση της Bradley-, είτε με το συνδυασμό ιστορικής
αφήγησης και περιπτωσιολογικής μελέτης -στην περίπτωση
των Sorel, Leblanc και Loisy- συγκεντρώθηκε ένα πολύτιμο
υλικό με αντικείμενο το βιβλιεμπόριο στη διεθνή
βιβλιογραφία, που αποτέλεσε έναν ‗οδηγό‘ για την παρούσα
έρευνα.
Ξιο αναλυτικά, κρίθηκε χρήσιμο στο πλαίσιο της
εργασίας να δοθεί βάρος σε πρωτογενείς μαρτυρίες
ανθρώπων με βαθιά γνώση της λειτουργίας της
βιβλιαγοράς στην Ελλάδα, μία χώρα όπου εμφανίζεται
διαχρονική αδυναμία εκ μέρους επαγγελματικών ενώσεων και
κρατικών θεσμών, να συλλέγουν αντικειμενικά στοιχεία, να
εκπονούν συγκρίσιμες επιστημονικές μελέτες και να
αξιοποιούν τα ευρήματα με τη χάραξη μακροπρόθεσμης
πολιτικής για τη βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς του
βιβλίου.

Πτην
περιπτωσιολογική
έρευνα,
ωστόσο,
συμπεριλήφθηκε το βιβλιοπωλείο «Kauffmann/Θάουφμαν»,
παρά τον εξειδικευμένο χαρακτήρα του λόγω της διακίνησης
μόνο ξενόγλωσσων βιβλίων, για λόγους ιστορικής εξέλιξης και
προσαρμογής στις σύγχρονες συνθήκες. Ε περίπτωση
εκτίθεται αναλυτικά και στο Θεφάλαιο για την εξισορρόπηση
μεταξύ παράδοσης και νέου παραδείγματος πέντε (5)
χαρακτηριστικών περιπτώσεων βιβλιοπωλείων (case studies)
στην Γλλάδα. Γπίσης, ειδικά για τη διαδικτυακή
βιβλιεμπορία,
περιλήφθηκε
μεν
ερώτημα
στην
περιπτωσιολογική έρευνα των βιβλιοπωλείων για την

Ρα κριτήρια επιλογής του δείγματος της
περιπτωσιολογικής έρευνας αφορούν στην εκπροσώπηση
επαγγελματιών, παλαιών και νεοεισερχόμενων, σε διάφορους
‗κρίκους‘ της αλυσίδας του βιβλίου και στην καταγραφή
6

Sue Bradley (ed.), The British book trade: An oral history, London, The
British Library, 2008.
7
Patricia Sorel, Frédérique Leblanc et Jean-François Loisy, Histoire de la
librairie française, Paris, Éditions du cercle de la librairie, 2008.
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παράλληλη διατήρηση ή μη δικτυακού τόπου και για τον
όγκο άυλων συναλλαγών λιανικής πώλησης των φυσικών
βιβλιοπωλείων, αλλά δεν έγινε ειδική έρευνα για τα
αποκλειστικά ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία (χωρίς φυσικούς
χώρους έκθεσης και διάθεσης του βιβλίου). Πτην
περιπτωσιολογική έρευνα συμμετέχει μόνο ένα ηλεκτρονικό
πολυκατάστημα, μεταξύ άλλων και δικτυακός χώρος πώλησης
βιβλίων (www.greekbooks.gr), ώστε να καταγραφεί μία
ακόμη διαφορετική οπτική γωνία σε βασικές θεματικές
ενότητες της εργασίας.

βιβλιαγορά, συγκεκριμένα λογοτέχνες, ερευνητές, εκδότες,
μεταφραστές, δημοσιογράφους και βιβλιοθηκονόμο.
Νι προσωπικές συνεντεύξεις με τους επιλεγμένους
επαγγελματίες του βιβλίου πραγματοποιήθηκαν, στον
επαγγελματικό ή προσωπικό τους χώρο κυρίως, κατά το
χρονικό διάστημα Καρτίου – Ηουνίου 2009.
Φς προς τη μεθοδολογία συγκέντρωσης του
πρωτογενούς υλικού, χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο η
χειρόγραφη συμπλήρωση ενός κοινού δομημένου (structured)
ερωτηματολογίου από τον ερευνητή, στο πλαίσιο μίας ‗σε
βάθος‘ προσωπικής προφορικής ημιδομημένης συνέντευξης
(semistructured interview), η οποία παράλληλα ηχογραφήθηκε. Πτη συνέχεια, τα ‗χειρόγραφα‘ συμπληρωμένα
ερωτηματολόγια καταγράφηκαν λέξη προς λέξη στον Ε/ με
τη βοήθεια της απομαγνητοφώνησης. Ρο πρωτογενές, υλικό
είναι διαθέσιμο σε ηχητική και έντυπη μορφή ως
Ξαραρτήματα Η και ΗΗ αντίστοιχα, που αποθηκεύθηκαν στο
συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο (DVD), ώστε ως πρωτόλειο
σώμα μαρτυριών να χρησιμεύσει ενδεχόμενα σε ένα
μελλοντικό ερευνητή.

Γπισημαίνεται ότι το δείγμα της έρευνας αποτελείται
μόνο από βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια του ελληνικού κράτους. Βεν επιλέχθηκαν
καταστήματα ελληνικής ιδιοκτησίας ή/και ελληνικών τίτλων
στο εξωτερικό, όπου ζουν ευάριθμες ομάδες Γλλήνων της
διασποράς, και στην Θύπρο. Γπίσης, δεν συμπεριλήφθηκαν
λοιποί επαγγελματίες του βιβλίου (εκδότες, μεταφραστές,
λογοτέχνες, κριτικοί λογοτεχνίας κ.ά.) που ζουν στο
εξωτερικό και προφανώς διαθέτουν μία διαφορετική οπτική
γωνία της εγχώριας και της ελληνικής βιβλιαγοράς. Πκοπός
ήταν να μην ‗αλλοιωθεί‘ το δείγμα της έρευνας, που αφορά -σε
αυτή την εργασία- την ελληνική πραγματικότητα. Φστόσο,
αξίζει να σημειωθεί ότι μία μελέτη των ελληνικών βιβλιοπωλείων και εκδοτικών οίκων σε μεγάλα κέντρα της ελληνικής
διασποράς και στην Θύπρο –η οποία διαθέτει μία βιβλιαγορά
με αξιόλογη παράδοση και ποικιλία, εξαιτίας της μακραίωνης
ιστορίας, των πολιτικών εξελίξεων και έντονων στοιχείων
πολυ-πολιτισμικότητας8– θα παρουσίαζε μεγάλο ενδιαφέρον.
Ώπό τη μέχρι τώρα αναζήτηση, συμπεραίνεται ότι και για
αυτές τις αγορές δεν υπάρχουν αντικειμενικά δεδομένα και
ολοκληρωμένες επιστημονικές μελέτες.

Πημειώνεται ότι για την πρώτη ομάδα (βιβλιοπώλες)
χρησιμοποιήθηκε ένα ενιαίο Γρωτηματολόγιο, αποτελούμενο
από 86 συνολικά, τόσο ‗κλειστές‘ ερωτήσεις -δηλαδή
κατάλληλες για καθορισμένες απαντήσεις- όσο και ‗ανοιχτές‘
ερωτήσεις -δηλαδή κατάλληλες για ελεύθερη απάντηση και
ανάλυση. Νι ερωτήσεις είναι χωρισμένες σε πέντε θεματικές
ενότητες: α) Αενικά στοιχεία, β) Ώναλυτικά στοιχεία για
επιχείρηση, γ) Πτρατηγικές προώθησης προϊόντων &
παροχής υπηρεσιών στους πελάτες, δ) Ρο βιβλιοπωλείο
σήμερα και αύριο και ε) Ρο βιβλίο ως πνευματικό προϊόν και
εμπόρευμα–Γυρύτερη αγορά του βιβλίου. Αια τη δεύτερη
ομάδα (λοιποί εμπλεκόμενοι στην αγορά του βιβλίου)
χρησιμοποιήθηκε ένα μέρος του ίδιου Γρωτηματολογίου,
συγκεκριμένα μόνο η πέμπτη ενότητα με 17 ερωτήσεις για
‗Ρο βιβλίο ως πνευματικό προϊόν και εμπόρευμα – Γυρύτερη
αγορά του βιβλίου‘ (ερωτήσεις 69-86).

Ρο δείγμα των συνολικά σαράντα δύο (42)
προσωπικών συνεντεύξεων προέρχεται από: α) είκοσι ένα (21)
ανώτερα στελέχη βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων διαφορετικής
μορφής και μεγέθους (αμιγείς και μη αμιγείς, μικρέςανεξάρτητες, μεγάλες, αλυσίδες, πολυκαταστήματα, εκδοτικοί
οίκοι-βιβλιοπωλεία) στην ελληνική επικράτεια, τόσο στην
πρωτεύουσα και τη συμπρωτεύουσα όσο και στην επαρχία,
και β) είκοσι ένα (21) εμπλεκόμενους στην ελληνική

Φς προς την παρουσίαση του πρωτογενούς υλικού, το
μεγαλύτερο μέρος των προφορικών μαρτυριών που
συγκεντρώθηκαν, έχει ενταχθεί μέσα στο κύριο σώμα της
αφήγησης, ώστε να μην διακόπτεται η ροή πραγμάτευσης των
διαφόρων διαστάσεων της υπόθεσης εργασίας. Ρο σύνολο
άλλωστε των μαρτυριών είναι καταγεγραμμένο στον ψηφιακό
δίσκο που συνοδεύει την εργασία. Ε ενσωμάτωση στην
αφήγηση γίνεται με τη μορφή κατάθεσης προσωπικής άποψης,
σε ιστορικά και σε επίκαιρα θέματα της αγοράς του βιβλίου
στην Γλλάδα. Ξρόκειται, με άλλα λόγια, για μία θεματική
ενσωμάτωση του πρωτογενούς υλικού, σε συνδυασμό πάντα με το

Η

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα είρε ε κειέηε ηεο ίδξπζεο θαη εμέιημεο
ηππνγξαθείσλ, εθδνηηθψλ νίθσλ θαη βηβιηνπσιείσλ ζηελ Κχπξν, φπνπ
παξαηεξείηαη ε καθξαίσλε ζπλχπαξμε ηεο ειιεληθήο πιεηνλφηεηαο ηνπ
πιεζπζκνχ κε ηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα (απφ ηα ηέιε ηνπ 16 νπ αηψλα
θαη κεηά) θαη ηηο κεηνλφηεηεο ησλ Αξκέλησλ, Μαξσληηψλ θαη Λαηίλσλ, ππφ
ηελ θπξηαξρία Φξάγθσλ, Δλεηψλ, Οζσκαλψλ Σνχξθσλ θαη Βξεηαλψλ. Οη
αηνκηθνχ/νηθνγελεηαθνχ θπξίσο ραξαθηήξα επηρεηξήζεηο ηεο θππξηαθήο
βηβιηαγνξάο εμειίζζνληαη κε αμηνζεκείσηεο ηδηνκνξθίεο, δερφκελεο επηξξνέο
απφ ην εμσηεξηθφ – θπξίσο ηελ επεηξσηηθή Διιάδα – θαη ππφ ην βάξνο ησλ
έληνλσλ εγρψξησλ πνιηηηθψλ εμειίμεσλ. Παξακέλεη έλα αθφκε αδηεξεχλεην
πεδίν ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν.
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σχετικό δευτερογενές, δημοσιευμένο και αρχειακό υλικό,
μέσα στο σώμα της αφήγησης.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Λίκο Ιιβέριο (Κεγάλο
βιβλιοπωλείο «Ξολιτεία). Τώρος: Αραφείο πάνω από το
βιβλιοπωλείο Ξολιτεία, Νδός Ώσκληπιού 1-3, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 22.6.2009.

Κία δυσκολία που συνάντησε η περιπτωσιολογική
έρευνα είναι ότι αρκετοί μικροί/μεσαίοι βιβλιοπώλες και
επικεφαλής τμημάτων βιβλίου πολυκαταστημάτων ήταν
διστακτικοί να παραχωρήσουν ισολογισμούς και άλλα
αντικειμενικά
τεκμήρια
οικονομικής
κίνησης
των
επιχειρήσεών τους. Νι περισσότεροι αρκέστηκαν σε «κατά
προσέγγιση» προφορικούς υπολογισμούς, ακόμη και σχετικά
με το διαθέσιμο στοκ βιβλίων που διαθέτουν στα
καταστήματα.
Γξαίρεση αποτέλεσαν οι μεγάλες
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις (λ.χ. Ηανός, Γλευθερουδάκης,
Γστία, Public), οι οποίες εξαιτίας της μορφής Ώνώνυμης
Γπιχείρησης (Ώ.Γ.) υποχρεούνται στη δημοσίευση των
ετήσιων οικονομικών τους στοιχείων. Ε άρνηση οφείλεται,
μάλλον, στο αίσθημα καχυποψίας εκ μέρους των
μικρών/μεσαίων βιβλιοπωλών και στην έλλειψη οργάνωσης
και συγκέντρωσης στοιχείων εκ μέρους κρατικών και
επαγγελματικών φορέων βιβλίου.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το ΐασίλειο Θαλδή (Κεγάλο
βιβλιοπωλείο «Θάουφμαν»). Τώρος: Νικία, Κελίσσια, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 25.4.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με το ΚαΎρ Κόλχο (Κεγάλο
βιβλιοπωλείο «Κόλχο»). Τώρος: Café Ηκτίνου, πεζόδρομος
Ηκτίνου, Ζεσσαλονίκη. Εμερομηνία: 30.5.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ώλέξανδρο Κπαρμπουνάκη
(Κεγάλο βιβλιοπωλείο «Ρο κατώι του βιβλίου»). Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Ρο κατώι του βιβλίου, Νδός Ώριστοτέλους6,
Ζεσσαλονίκη. Εμερομηνία: 30.5.2009.
ΞΝΙΘΏΡΏΠΡΕΚΏΡΏ – ΡΚΕΚΏΡΏ ΐΗΐΙΗΝ (4)
• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιάννη ΐαβουράκη
(πολυκατάστημα «Metropolis»). Τώρος: Café Metropolis,
Νδός Ξανεπιστημίου 54, Ώθήνα. Εμερομηνία: 10.6.2009.

Ώυτή
η
δυσκολία
που
αντιμετώπισε
η
περιπτωσιολογική έρευνα δυσχεραίνει: α) την εξαγωγή
συμπερασμάτων για την οικονομική πορεία και την
επιχειρηματική
πολιτική
όσων
βιβλιοπωλείων
περιλαμβάνονται στον πληθυσμό της έρευνας και β) τη
σύγκριση της οικονομικής πορείας αυτών των βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων, με άλλες εξελίξεις, όπως με την πορεία του
γενικού εμπορίου και με τις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές μεταβολές.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το ΐασίλη ΐασιλείου
(πολυκατάστημα «Public»). Τώρος: Αραφεία εταιρείας Public,
Νδός Ζησέως 7-9, Ώθήνα. Εμερομηνία: 29.4.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ξαναγιώτη Θακουλίδη
(πολυκατάστημα «Fnac»). Τώρος: Αραφεία εταιρείας FnacΝμίλου Καρινόπουλου, Νδός Ώγίου Βημητρίου 63, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 13.5.2009.

Ώκολουθεί ο κατάλογος με τα ονόματα και τις
ιδιότητες των σαράντα δύο (42) ατόμων που συμμετείχαν
στην περιπτωσιολογική έρευνα:

• Ξροσωπική συνέντευξη με τη Ποφία Κεϊμάρογλου
(ηλεκτρονικό πολυκατάστημα βιβλίων και άλλων ειδών
«Greekbooks.gr»). Τώρος: Αραφεία εταιρείας, Νδός
Θατεχάκη 61Ώ, Ώθήνα. Εμερομηνία: 21.5.2009.

ΚΓΑΏΙΏ ΐΗΐΙΗΝΞΦΙΓΗΏ (7):
• Ξροσωπική συνέντευξη με τη Ποφίκα Γλευθερουδάκη
(Κεγάλο βιβλιοπωλείο-αλυσίδα «Γλευθερουδάκης»). Τώρος:
Θεντρικό
βιβλιοπωλείο
Γλευθερουδάκης,
Νδός
Ξανεπιστημίου 17, Ώθήνα. Εμερομηνία: 27.4.2009.

ΚΓΠΏΗΏ & ΚΗΘΟΏ ΐΗΐΙΗΝΞΦΙΓΗΏ ΠΓ ΠΛΝΗΘΗΓΠ
ΡΕΠ ΏΖΕΛΏΠ (3)
• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιώργο Ώσημακόπουλο
(μικρομεσαία βιβλιοχαρτοπωλεία «Θοραής» και «Κικρός
Θοραής»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Θοραής, Νδός Ώνδρέα
Ξαπανδρέου 6, Ταλάνδρι, Ώθήνα. Εμερομηνία: 9.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τη Καρίνα (Κάνια) Θαραϊτίδη
(Κεγάλο βιβλιοπωλείο «ΐιβλιοπωλείον της Γστίας»). Τώρος:
ΐιβλιοπωλείον της Γστίας, Νδός Πόλωνος 60, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 2.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τη ΐασιλική Κανουσαρίδου
(μικρομεσαίο βιβλιοχαρτοπωλείο «Ξρομηθεύς», πρόεδρος
ΠΐΏΞ). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Ξρομηθεύς, Ιεωφόρος
Κεσογείων 291, Ταλάνδρι, Ώθήνα. Εμερομηνία: 30.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Λίκο Θαρατζά (Κεγάλο
βιβλιοπωλείο-αλυσίδα «Ηανός»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Ηανός,
Νδός Πταδίου 24, Ώθήνα. Εμερομηνία: 14.3.2009.
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• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ππύρο Ρσιτσέ (μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο «Ιεμόνι»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Ιεμόνι, Νδός
Ερακλειδών 22, Ζησείο, Ώθήνα. Εμερομηνία: 4.6.2009.

ΐιβλιοπωλείον της Γστίας, Νδός Γυριπίδου 84, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 6.5.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ώθανάσιο Υυχογιό
(εκδοτικός οίκος «Υυχογιός»). Τώρος: Αραφεία εκδόσεων
Υυχογιός, Ιεωφόρος ΡατοΎου 121 και Ππύρου Κερκούρη 1,
Ώθήνα. Εμερομηνία: 20.5.2009.

ΐΗΐΙΗΝΞΦΙΓΗΏ ΓΞΏΟΤΗΏΠ (7)
• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιώργο Ώλισάνογλου
(μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο
«Παιξπηρικόν»).
Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Παιξπηρικόν, Νδός Γθνικής Ώμύνης 14,
Ζεσσαλονίκη. Εμερομηνία: 29.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ώργύρη Θαστανιώτη
(εκδοτικός οίκος «Θαστανιώτης»). Τώρος: 6η Βιεθνής
Έκθεση ΐιβλίου Ζεσσαλονίκης-περίπτερο Θαστανιώτη,
Ζεσσαλονίκη. Εμερομηνία: 30.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Θώστα Θαπέλλα
(μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο
«Ξολύεδρο»).
Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Ξολύεδρο, Νδός Θανακάρη 147, Ξάτρα.
Εμερομηνία: 11.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Σώντα Ιάδη (εκδοτικός
οίκος «Κνήμες» και «Ξύλη»). Τώρος: Αραφεία μη
κερδοσκοπικού ιδρύματος «Κνήμες», Νδός Αρανικού 10,
Ώθήνα. Εμερομηνία: 21.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιώργο Κερούση
(μικρομεσαίο βιβλιοχαρτοπωλείο «Ξάπυρος»). Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Ξάπυρος, Νδός Ώπλωταριάς 42-44, Τίος.
Εμερομηνία: 13.4.2009.

ΙΝΗΞΝΗ ΓΞΏΑΑΓΙΚΏΡΗΓΠ ΡΝ ΐΗΐΙΗΝ (16)

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιάννη Θούτρα (μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο «Νιωνός»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Νιωνός, Νδός
Θολοκοτρώνη 11, Ιαμία. Εμερομηνία: 9.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Νυρανία-Ηουλία Οαγιά
(Ξρόεδρος
Ξανελλήνιας
Νμοσπονδίας
Γκδοτών
ΐιβλιοπωλών /ΞΝΓΐ). Τώρος: Γκδοτικός οίκος Κέλισσα,
Νδός Πκουφά 58, Ώθήνα. Εμερομηνία: 5.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τους Ώθανάσιο Γυθυμίου και
Τρήστο Λάκο (μικρομεσαίο βιβλιοπωλείο «Ώναγνώστης»).
Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Ώναγνώστης, Νδός Ξυρσινέλλα 11,
Ηωάννινα. Εμερομηνία: 11.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Ταράλαμπο Κπαρμπουνάκη
(Ξρόεδρος Πυνδέσμου Γκδοτών ΐιβλίου ΐόρειας
Γλλάδας/ΠΓΘΐΓ). Τώρος:Café Verdi, Ζεσσαλονίκη.
Εμερομηνία: 31.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Ελέκτρα Άννινου
(μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο
«ΐιβλιοθήκη»).
Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο ΐιβλιοθήκη, Νδός Ρριών Λαυάρχων 17,
Ξάτρα. Εμερομηνία: 11.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ξέτρο Κάρκαρη (Ξρόεδρος
Γθνικού Θέντρου ΐιβλίου/ΓΘΓΐΗ). Τώρος: Café Brasserie,
Ώθήνα. Εμερομηνία: 22.6.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Άρη Ξετρόπουλο (Αενικός
διευθυντής Νργανισμού Πυλλογικής Βιαχείρισης Έργων του
Ιόγου/ΝΠΒΓΙ). Τώρος: Αραφεία ΝΠΒΓΙ, Βερβενίων 6,
Ώθήνα. Εμερομηνία: 29.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Πτέργιο Βραμουντάνη
(μικρομεσαίο βιβλιοπωλείο «Σωτόδεντρο»). Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Σωτόδεντρο, Νδός Θοραή 21, Εράκλειο.
Εμερομηνία: 23.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιάννη Κπασκόζο
(Βιευθυντής περιοδικού «Βιαβάζω»). Τώρος: Αραφεία
‗Βιαβάζω‘, Ταριλάου Ρρικούπη 38, Ώθήνα. Εμερομηνία:
18.6.2009.

ΓΘΒΝΡΓΠ (5)
• Ξροσωπική συνέντευξη με το Ιουκά Ώξελό (εκδοτικός
οίκος και βιβλιοπωλείο «Πτοχαστής»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο
«Πτοχαστής», Καυρομιχάλη 39, Ώθήνα. Εμερομηνία:
3.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ώνταίο Τρυσοστομίδη
(Βιευθυντής Ρμήματος Μένων Γκδόσεων εκδοτικού οίκου
«Θαστανιώτης» και παρουσιαστής στην τηλεοπτική εκπομπή
«Νι Θεραίες της Γποχής μας»-ΓΡ1). Τώρος: Αραφεία
εκδόσεων ‗Θαστανιώτη‘, Δαλόγγου 11, Ώθήνα. Εμερομηνία:
18.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Γύα Θαραϊτίδη (εκδοτικός
οίκος «ΐιβλιοπωλείον της Γστίας»). Τώρος: Γκδοτικός οίκος
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• Ξροσωπική συνέντευξη με την λγα Πελλά
(Βημοσιογράφος σε «Θαθημερινή», «Ξοντίκι» και
«Βιαβάζω»).
Τώρος:
Café
Brazilian,
πεζόδρομος
ΐαλαωρίτου, Ώθήνα. Εμερομηνία: 26.4.2009.

Ν αργεντινός λογοτέχνης Jorge Luis Borges σε μία
διάλεξή του, το Κάιο του 1978, στο Buenos Aires,
αναφερόμενος στο βιβλίο ως ‗μύθο‘ υποστήριξε: «Απ‘ όλα τα
εργαλεία του ανθρώπου, το πιο εκπληκτικό είναι, χωρίς αμφιβολία,
το βιβλίο. Σα άλλα είναι προεκτάσεις του σώματός του. Σο
μικροσκόπιο και το τηλεσκόπιο είναι προεκτάσεις της όρασής του˙ το
τηλέφωνο, προέκταση της φωνής του˙ έχουμε επίσης το αλέτρι και
το ξίφος, που είναι προεκτάσεις του χεριού του. Σο βιβλίο, όμως,
είναι άλλο πράγμα: το βιβλίο είναι προέκταση της μνήμης και της
φαντασίας του»9.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τη Κικέλα Ταρτουλάρη
(Ώρχισυντάκτρια «ΐιβλιοδρομίου» της ε/φ «Ρα Λέα» και
παρουσιάστρια στην τηλεοπτική εκπομπή «Νι Θεραίες της
Γποχής μας»-ΓΡ1). Τώρος: Café ε/φ «Ρα Λέα»,
Κιχαλακοπούλου 80, Ώθήνα. Εμερομηνία: 2.6.2009.

Πτην εξελικτική πορεία των δυτικών κοινωνιών
καταλυτική ήταν η εφεύρεση και η λειτουργία της γραφής και
του βιβλίου-κώδικα, στη χειρόγραφη και την έντυπη μορφή
του. Ε απόπειρα παρουσίασης της ιστορικής εξέλιξης του
βιβλιοπωλείου δεν θα μπορούσε να περιοριστεί σε μία
μονοδιάστατη περιγραφή του βιβλιοπωλείου και των
βιβλιοπωλών, δηλαδή των ‗διαμεσολαβητών‘ μεταξύ του
δημιουργού και του αποδέκτη, καθώς το ίδιο το πολιτιστικό
προϊόν ενέχει υψηλή συμβολική σημασία για το δυτικό
πολιτισμό και συνδέεται άρρηκτα με πολλές άλλες αξίες,
ανάγκες, πρακτικές και συμπεριφορές της κοινωνίας, από την
έννοια του ελεύθερου χρόνου και της ψυχαγωγίας μέχρι την
ανάγνωση, τη διακίνηση ιδεών, τη λογοτεχνική παραγωγή και
το μετασχηματισμό της διαδικασίας του στοχασμού. Ε
εξέταση του ρόλου του βιβλίου και της διακίνησής του στην
αγορά αναδεικνύεται και σε βαθιά πολιτικό ζήτημα, πέρα από
την οικονομική-εμπορική και την πολιτιστική διάσταση.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το ΐαγγέλη Τατζηβασιλείου
(Θριτικός λογοτεχνίας σε «Θυριακάτικη Γλευθεροτυπία»,
«Λέα Γστία» και «Γντευκτήριο»). Τώρος: Café
Γλευθερουδάκη, Ξανεπιστημίου 17, Ώθήνα. Εμερομηνία:
18.6.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Θώστα Θατσουλάρη
(Βημοσιογράφος στον «Γλεύθερο Ρύπο»). Τώρος: Αραφεία
ε/φ «Γλεύθερος Ρύπος», Νδός Ώγησίλαρου 6-8, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 11.6.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με το Ζανάση ΐαλτινό
(Ιογοτέχνης, πρώην Ξρόεδρος Γταιρείας Πυγγραφέων).
Τώρος: Café Goethe Institut, Νδός Νμήρου 14-16, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 27.5.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ηωάννη Κακριδάκη
(Ιογοτέχνης). Τώρος: Ξάπυρος, Νδός Ώπλωταριάς 42-44,
Τίος. Εμερομηνία: 13.4.2009.

πως προαναφέρθηκε, η πραγμάτευση του θέματος
της εργασίας θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των
πολιτιστικών σπουδών. Γπιχειρείται, στο σημείο αυτό, μία
σύντομη επισκόπηση σε βασικές θεωρητικές και εμπειρικές
προσεγγίσεις στο πεδίο των πολιτιστικών σπουδών, και
ακολουθεί η κατάθεση της συγκεκριμένης υπόθεσης εργασίας.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Θώστα Τατζιώτη (Γρευνητή
και συγγραφέα). Τώρος: Café «Ώίγλη» Δαππείου, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 4.6.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με την Ξασχαλία Ρραυλού
(Πυγγραφέας, εκδόσεις «Υυχογιός»). Τώρος: Αραφείο,
Κάρνης 22, Ώθήνα. Εμερομηνία: 27.5.2009.

Πτην εργασία προτιμήθηκε η χρήση του όρου
πολιτισμός, ωστόσο θα παρεισφρέει στο κείμενο και ο όρος
κουλτούρα, λόγω της επιλογής στο πρωτότυπο ή στην ελληνική
απόδοση του αγγλ./γαλ. ‗culture‘ και γερμ. ‗Kultur‘, κατά την
παράθεση θέσεων διαφόρων ξένων και ελλήνων στοχαστών.
Νι όροι πολιτισμός και κουλτούρα απέκτησαν διαφορετική
ιστορική πορεία, σημασιοδότηση και χρήση στις χώρες της
Βυτικής Γυρώπης, ανάλογα με το κοινωνικό ή εθνικό
περιβάλλον (λ.χ. Αερμανία→ Kultur/Zivilisation, Ααλλία και
Ώγγλία→ culture/civilization)10, και με τη σχολή σκέψης και

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Θλαίρη Ξαπαμιχαήλ
(Κεταφράστρια, εκδόσεις «Bell/Ταρλένικ Γλλάς» και
«Gutenberg»). Τώρος: Νικία, Αλυφάδα, Ώθήνα. Εμερομηνία:
20.6.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με την Άννα Θώτση
(ΐιβλιοθηκονόμος, πρώην διευθύντρια βιβλιοθήκης ΓΘΘΓ).
Τώρος: Νικία, Ταλάνδρι, Ώθήνα. Εμερομηνία: 3.5.2009.

9

Υφξρε Λνπίο Μπφξρεο, «Σν βηβιίν» ζην Γνθίκηα, Αζήλα, Διιεληθά
Γξάκκαηα, 2007, 410-418, ζ. 410.
10
Γηα ηε γέλεζε θαη εμέιημε ησλ δχν φξσλ ζηελ Δπξψπε, βι. Νφξκπεξη
Διίαο, Ζ εμέιημε ηνπ Πνιηηηζκνύ: Κνηλσληνγελεηηθέο θαη ςπρνγελεηηθέο
έξεπλεο, ηφκνο 1νο, Αζήλα, Νεθέιε, 1997 θαη γηα ηε ζρέζε ησλ δχν φξσλ κε

≈≈≈≈
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τη ‗γλώσσα‘ που ακολουθεί ο κάθε θεωρητικός αναλυτής. Ε
έννοια του πολιτισμού ή κουλτούρας ενυπάρχει στο στοχασμό
των κοινωνικών επιστημών.
Ε κουλτούρα προέρχεται
ετυμολογικά από το λατ. ρήμα colere που σημαίνει
περιποιούμαι, καλλιεργώ. Τρησιμοποιήθηκε αρχικά για να
εκφράσει την καλλιέργεια υλικών αγαθών (γεωργία) και στη
συνέχεια πνευματικών αγαθών και δεξιοτήτων. Πήμερα η
κουλτούρα αναφέρεται κυρίως στη διαδικασία της πνευματικήςεσωτερικής εξέλιξης και καλλιέργειας του ανθρώπου,
περιλαμβάνοντας τις δημιουργίες των τεχνών, τους θεσμούς,
τη θρησκεία και ένα αξιακό και συμβολικό σύστημα. Ν
πολιτισμός διαθέτει γενικά ένα πιο ‗εξωστρεφές‘ και ευρύ
νόημα, καθώς περικλείει το σύνολο των υλικών και
πνευματικών επιτευγμάτων και προϊόντων που έχει να επιδείξει
ένα δεδομένο σύνολο κοινωνικό, εθνικό ή θρησκευτικό σε μία
συγκεκριμένη ή μη εποχή και τις ιδιαιτερότητες που έχει να
επιδείξει μέσα από αυτά. Ώκόμη, η έννοια του πολιτισμού
σχετίζεται με την κατάκτηση εξελικτικών σταδίων στην
ανθρώπινη ιστορία, δηλαδή συνδέεται με μία αντίληψη
ιστορικής διαδικασίας προόδου.

παρατηρήσεις από μελετητές που συνέβαλαν ουσιαστικά στην
εξέλιξη αυτού του σύγχρονου επιστημονικού κλάδου. Πτη
δεκαετία του 1950, καθώς στις δυτικές κοινωνίες είχαν
σημειωθεί ραγδαίες εξελίξεις - βελτίωση ποιότητας ζωής
μεσαίας και εργατικής τάξης, αύξηση ελεύθερου χρόνου,
ανάπτυξη καταναλωτικής κουλτούρας, διάδοση των Κέσων
Καζικής Γπικοινωνίας (ΚΚΓ) και επέκταση βιομηχανίας της
ψυχαγωγίας 12 -, άρχισε η εντατική μελέτη της ισχύος των
ΚΚΓ και των κυρίαρχων πολιτιστικών τάσεων. Έτσι,
γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960 οι πολιτιστικές σπουδές,
αναδυόμενες από τη συνάντηση της αγγλικής φιλολογίας, της
κοινωνιολογίας και της ιστορίας.
Πυνέβαλαν
στον
αναπροσδιορισμό του αντικειμένου των ανθρωπιστικών
σπουδών και στην ανάδειξη νέων προσεγγίσεων σε θεωρητικό
και ερευνητικό επίπεδο. Νι Richard Hoggart, Raymond
Williams και Edward Palmer Thompson αποτέλεσαν τους
θεμελιωτές των πολιτιστικών σπουδών, αναπτύσσοντας
θεωρητικά σχήματα και εμπειρικές έρευνες με μαρξιστικήσοσιαλιστική στροφή. Νι σύγχρονοί τους μαρξιστές άγγλοι
ιστορικοί, Eric Hobsbawm, Christopher Hill και Rodney
Hilton, συνέβαλαν επίσης στην ανάπτυξη των πολιτιστικών
σπουδών χάρη στη συγκεκριμένη θεώρηση του ιστορικού
γίγνεσθαι13.

Νι δύο διακριτοί δυτικοί όροι civilization και culture
αποδίδονται στην ελληνική γλώσσα με τον Ξολιτισμό, που ως
όρος χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1829 από τον
Ώδαμάντιο Θοραή για να αποδώσει τη γαλλική λέξη
civilisation 11 . Ξάντως, στην ελληνική γλώσσα ακόμη
παρατηρείται σύγχυση ως προς τη χρήση των όρων πολιτισμός
και κουλτούρα στις κοινωνικές επιστήμες, στη δημοσιογραφία
και στην καθομιλουμένη. Πυχνά, ο πολιτισμός ως ευρύτερη
έννοια εμπεριέχει την έννοια της κουλτούρας. Γπίσης,
χρησιμοποιούνται και οι όροι «πνευματική καλλιέργεια»,
«παιδεία», «τέχνη» ή «τέχνες» κ. ά. που δηλώνουν ορισμένες
μόνο πλευρές της ‗κουλτούρας‘ (culture). Πτην εργασία
επιλέχθηκε η χρήση του όρου πολιτισμός, για να αποδώσει το
σύνολο των καλλιτεχνικών και πνευματικών (φιλοσοφικών,
επιστημονικών και θρησκευτικών) επιτευγμάτων μίας
συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας σε συγκεκριμένο ιστορικό
πλαίσιο.
Θατά την παράθεση όμως απόψεων και
προσεγγίσεων ελλήνων και ξένων μελετητών που
χρησιμοποιούν τον όρο κουλτούρα, τηρείται το πρωτότυπο ή
μεταφρασμένο κείμενο για λόγους πιστότητας, με την
παρατήρηση ότι δεν θα πρέπει να δημιουργείται σύγχυση και
ότι δεν υπάρχει αβλεψία κατά τη συγγραφή της εργασίας.

Πυγκεκριμένα, ο Raymond Williams ανέλυσε τους
τρόπους σχέσης της πνευματικής και καλλιτεχνικής ζωής με
ένα ευρύ φάσμα ήδη υπαρχόντων σημασιών και πρακτικών.
Πτις μελέτες του προσπάθησε να αναδείξει τη συμπόρευση
των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών με τις
μεταβολές στη θεώρηση και πρόσληψη της καλλιτεχνικής και
πνευματικής δημιουργίας, του ρόλου του δημιουργού και τη
θέση τους στην κοινωνία. Γνδεικτικά, στο πρώτο σημαντικό
για την ανάλυση και θεωρία της κουλτούρας έργο του, Culture
and Society 1780-1950 (1958), επιχειρεί να εντάξει τη
λογοτεχνική συγγραφή και το ρόλο των δημιουργών του 19ου
και 20ου αιώνα στις ευρύτερες πολιτικές, τεχνο-οικονομικές και
κοινωνικές εξελίξεις. ρισε την «κουλτούρα» ως κοινωνική
διαδικασία που παράγει συγκεκριμένους και διαφορετικούς
«τρόπους ζωής», συνδυάζοντας και υπερβαίνοντας τις τρεις
βασικές σημασιολογικές φορτίσεις του όρου (κουλτούρα ως
σύνολο των τεχνών, ως σύστημα σημασιών και αξιών και ως
τρόπος ζωής). Ρόνισε πως η έννοια της κουλτούρας
εξελίχθηκε, στη νεότερη εποχή, σε συνάρτηση με την
κοινωνία και την οικονομία. Αια παράδειγμα, έδειξε τη μεταξύ
τους συσχέτιση πέντε εξελίξεων, που δρομολογήθηκαν από

Ε πραγμάτευση του θέματος αυτής της μελέτης
‗εγγράφεται‘ στο χώρο των πολιτιστικών σπουδών (cultural
studies),
χρησιμοποιώντας
θεωρίες
και
εμπειρικές

12

Οη φξνη αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα, εληαγκέλνη ζην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ
γελλήζεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηζηεκνληθά.
13
ρεηηθά κε ηε γέλλεζε θαη αλάπηπμε ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπνπδψλ ζηε
Γχζε, βι. Δηζαγσγή Βελεηίαο Απνζηνιίδνπ ζην Raymond Williams,
Κνπιηνύξα θαη Ηζηνξία, Αζήλα, Γλψζε, 1994, ζζ. 11-65.

ηελ ηζηνξία ησλ ηδεψλ βι. Denys Cuche, Ζ έλλνηα ηεο θνπιηνύξαο ζηηο
Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο, Αζήλα, Σππσζήησ, 2001.
11
Μάλνο Παπιίδεο, Πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία: Απόςεηο θαη ζέζεηο, Αζήλα,
Δμάληαο, 2000, ζ. 15.
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την εποχή ήδη της ρομαντικής Ώγγλίας: α) μίας ριζικής
αλλαγής στη φύση της σχέσης συγγραφέα-αναγνωστών, β)
μίας διαφορετικής αντιμετώπισης του «κοινού», γ) μίας
μαζικής, ‗μηχανικής‘ καλλιτεχνικής παραγωγής, υπαγόμενης
στις ίδιες συνθήκες της γενικής βιομηχανικής παραγωγής, δ)
μίας αυξανόμενης θεώρησης της τέχνης ως ενσάρκωσης του
φαντασιακού πραγματικού και ε) της διεύρυνσης της ιδέας του
ανεξάρτητου δημιουργού, κυρίως του λογοτεχνικού
συγγραφέα14.

εγγραμματοσύνης, τη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, τη
σταθερή και εντυπωσιακή αύξηση της κυκλοφορίας των
εμπορικών λαϊκών λογοτεχνικών σειρών -παρά τις επικρίσεις
περί «ποιότητας» της λογοτεχνικής παραγωγής-, και τη
ραγδαία ανάπτυξη του ημερήσιου και περιοδικού εντύπου και
της δημοσιογραφίας. Ε αφήγηση φθάνει μέχρι την εξέλιξη της
γλώσσας, την κοινωνική-μορφωτική καταγωγή των
συγγραφέων, την εξέλιξη της δραματουργίας και της
θεατρικής τέχνης, καθώς και της ανάδυσης του ρεαλιστικού
μυθιστορήματος το 19ο αιώνα. Ν Williams διαπιστώνει ότι
παράγοντες όπως οι αναδιατάξεις στο εσωτερικό της
κοινωνίας (κυρίως οι συμπεριφορές της μεσαίας και της
εργατικής τάξης), η εκμηχάνιση και η επακόλουθη ανάπτυξη
της βιομηχανικής οικονομίας και των μορφών ιδιοκτησίας και
διανομής που αναπτύσσονται εξαιτίας της, επηρέασαν άμεσα
πολιτιστικά προϊόντα και θεσμούς, όπως τον Ρύπο, τη
βιβλιοπαραγωγή και το θέατρο. Ε εξέλιξη αυτών των θεσμών
με τους νέους σκοπούς που υπηρετούσαν επέφερε με τη σειρά
της επιμέρους αλλαγές στο εσωτερικό τους. Γνδεικτικά,
αναδύθηκαν νέες μορφές δημοσιογραφίας και προωθήθηκαν
αλλαγές στο μυθιστόρημα ως λογοτεχνικό είδος, εξαιτίας των
λαϊκών φθηνών σειρών που προώθησαν στο αναγνωστικό
κοινό εκδότες ή/και βιβλιοπώλες15.

πως σημειώνει, η μετονομασία του κοινού σε μάζα,
μετά τη φυσική συγκέντρωση ευάριθμων ομάδων σε πόλεις,
εργοστάσια
εκμηχανισμένης
παραγωγής
και
σε
κοινωνικοπολιτική ομάδα, σε συνδυασμό με την τεχνολογική
εξέλιξη -αρχικά στην τυπογραφία- οδήγησε στην ανάδυση της
μαζικής επικοινωνίας στις αρχές του 19ου αιώνα. Πε συνδυασμό
με την εξέλιξη των μεταφορικών μέσων και οδών για τη
διανομή του εντύπου, και με την εμφάνιση νέων μέσων, του
τηλέγραφου, του τηλεφώνου, του ραδιόφωνου, του
κινηματογράφου και της τηλεόρασης, διαμορφώθηκε και
εξελίχθηκε το τοπίο της μαζικής επικοινωνίας. Ρονίζει ότι το
έντυπο βιβλίο αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο πρότυπο μέσου μαζικής
επικοινωνίας. Ε εξασφάλιση μαζικού αναγνωστικού κοινού,
χάρη α) στην καθιέρωση της γενικής εκπαίδευσης, που
συμβάδισε με τον εκδημοκρατισμό στην πολιτική σκηνή της
Βύσης και β) στην τεχνολογική εξέλιξη, επέτρεψε τη
λειτουργία του βιβλίου ως μέσου ‗πολλαπλής μετάδοσης‘
γνώσης και ως μέσου μαζικής ψυχαγωγίας. Θαταλήγει ότι
μέσα στις συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές,
τεχνολογικές και πολιτιστικές εξελίξεις, που έλαβαν χώρα στη
νεωτερική και τη μετανεωτερική εποχή, αναδύθηκε σταδιακά
η ομοιόμορφη «μαζική κουλτούρα» ως πολιτιστική εξέλιξη και
η «μαζική ψυχαγωγία» για την ‗κάλυψη‘ του ελεύθερου
χρόνου.
Ν Williams σε ένα επόμενο έργο του, εξίσου
σημαντικό για την εξέλιξη των σύγχρονων πολιτιστικών
σπουδών, το The long revolution (1961), ανέπτυξε τη θεωρία του
πολιτιστικού υλισμού (cultural materialism) που είχε αρχίσει να
σχηματίζει στο προηγούμενο έργο του, συνδέοντας την
πολιτική, και κυρίως τη δημοκρατική διακυβέρνηση, με το
χώρο του πολιτισμού. ποστηρίζει ότι βιώνουμε μία
μακρόχρονη επανάσταση, η οποία είναι ταυτόχρονα
οικονομική, πολιτική και πολιτιστική. Γπιχειρεί να αναλύσει
πολυεπίπεδα τις εξελίξεις στην παιδεία και την έντυπη
παραγωγή της Ώγγλίας, κυρίως του 19ου και του 20ου αιώνα.
Μεκινά την ανάλυσή του από την καθιέρωση της
υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης και τη διάδοση της

Πε παρόμοια προσέγγιση με αυτή του Williams, ο
Richard Hoggart, εκκινώντας από την κριτική της
λογοτεχνίας, προσέδωσε στην έννοια της κουλτούρας
ανθρωπολογική σημασία, ώστε να σημαίνει τον τρόπο ζωής.
Πτο κλασικό, για τις πολιτιστικές σπουδές, έργο του, The uses
of literacy (1958), εξετάζει τη συνεχή βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου της αγγλικής εργατικής τάξης από το 19ο αιώνα κι
εξής, σε συνδυασμό με την αλλαγή στις πολιτιστικές συνήθειες
και πρακτικές της. Ν ερευνητής εντοπίζει βασικά γνωρίσματα
της σύγχρονης ευπώλητης και μαζικής λογοτεχνίας για
διασκέδαση και των δημοφιλών περιοδικών εντύπων ποικίλης
ύλης, τα οποία άρχισαν να σχηματίζονται ήδη από το 19ο
αιώνα. Ε σχέση της έντυπης μαζικής παραγωγής με το κοινό
και ο ρόλος των συγγραφέων δεν ερμηνεύονται, σύμφωνα με
τον Hoggart, με αυστηρούς οικονομικούς όρους. Βηλαδή, δεν
εξηγούνται μονοδιάστατα λόγω μίας εμπορικής ‗συνταγής
επιτυχίας‘ που προωθούν οι επαγγελματίες των ευπώλητων
εντύπων και μίας «μηχανικής» συγγραφικής δραστηριότητας.
Ν Hoggart υποστηρίζει ότι κυρίως ο χώρος της λογοτεχνικής
βιβλιοπαραγωγής είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός. Νι
συγγραφείς που πετυχαίνουν εμπορικά είναι εκείνοι που
‗συλλαμβάνουν‘ και προσφέρουν στο ευρύ κοινό ό,τι αυτό
επιθυμεί. Ε ολοένα αυξανόμενη μάζα αναγνωστών και η
συνεχής επιθυμία αυτής της μάζας για κάτι ‗νέο‘

14

15

Βι. Raymond Williams, Culture and Society: 1780-1950, Harmondsworth,
Penguin Books, 1963, ζζ. 49-50.

Raymond Williams, The Long Revolution, Harmondsworth, Penguin
Books, 1961, ζζ. 76-77.
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διαμορφώνουν τη συνεχή παραγωγή και επιτυχή πώληση
βιβλίων που «κανείς δεν εκτιμά»16. μως, η συζήτηση για την
ποιότητα της βιβλιοπαραγωγής είναι σύνθετη, όπως θα
εξετασθεί και στο Θεφάλαιο για το ‗φαύλο‘ κύκλο της
σύγχρονης εύπεπτης-ευπώλητης λογοτεχνίας. Ν Hoggart
τονίζει πάντως ότι οι επιτυχημένοι εμπορικά συγγραφείς
μοιράζονται την ίδια κοσμοαντίληψη/κουλτούρα με το
αναγνωστικό κοινό τους, στην ουσία είναι αυτοί που δίνουν
υπόσταση στο «φαντασιακό» των αναγνωστών τους17.

την κυριαρχία των οικονομικών όρων πάνω στη μαζική
κουλτούρα, σε βάρος της ποιότητας και της ποικιλομορφίας.
ποστήριζαν ότι «η φανταχτερή ενότητα του μικρόκοσμου και του
μακρόκοσμου δείχνει στους ανθρώπους το πρότυπο της κουλτούρας
τους: την ψευδή ταυτότητα του γενικού και του επί μέρους. Κάτω
από το μονοπώλιο όλες οι μορφές μαζικής κουλτούρας είναι ίδιες
μεταξύ τους, και οι γραμμές του τεχνητού σκελετού της αρχίζουν να
φαίνονται καθαρά»18. Ε επιδίωξη του εμπορικού κέρδους και η
ομοιομορφία στη μαζική παραγωγή των πολιτιστικών
προϊόντων οδήγησαν στην άρση του παλαιού διαχωρισμού
«υψηλής» και «χαμηλής» κουλτούρας σε βάρος και των δύο.
Πύμφωνα με τους ίδιους, η έντυπη παραγωγή, το ραδιόφωνο,
ο κινηματογράφος, η τηλεόραση αυτοαποκα-λούνται και
πράγματι συνιστούν πολιτιστικές βιομηχανίες, καθώς «οι
διάφοροι προϋπολογισμοί των δαπανών στη βιομηχανία της
κουλτούρας δεν έχουν καμία σχέση με τις πραγματικές αξίες, με το
νόημα των ίδιων των προϊόντων»19.

Ν ιστορικός και επίσης θεμελιωτής των πολιτιστικών
σπουδών E. P. Thompson διαφώνησε με τον περιεκτικό
ορισμό της κουλτούρας από τους Williams και Hoggart,
επιχειρώντας μέσω μίας διαφορετικής ανάλυσης για τις ταξικές
σχέσεις και τους αγώνες και την ιστορική συνείδηση των
εργατικών τάξεων να καθορίσει τι είναι και τι δεν είναι
κουλτούρα, ώστε να την περιορίσει εννοιολογικά και να τη
διαφοροποιήσει από άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Νι εκπρόσωποι της Πχολής της Σραγκφούρτης
επισήμαναν ότι η βιομηχανία της κουλτούρας 20 κατάφερε να
‗συμφιλιώσει‘ τα ασυμφιλίωτα στοιχεία της κουλτούρας, την
τέχνη και τη διασκέδαση, υπάγοντάς τα σε έναν μοναδικό
σκοπό και σε μία κοινή φόρμουλα: «την ολότητα της βιομηχανίας
της κουλτούρας». Ε βιομηχανία της κουλτούρας, χάρη στην
εκβιομηχανισμένη, μαζική, τυποποιημένη και επαναλαμβανόμενη παραγωγή που τη χαρακτηρίζει, αποκτά κοινωνική
επιρροή, κυρίως μέσω της διασκέδασης που διεισδύει στη ζωή
του κοινού. Ν εκμηχανισμός καθορίζει την παραγωγή
προϊόντων που χρησιμεύουν στην ψυχαγωγία και με αυτό τον
τρόπο ασκεί τεράστια δύναμη πάνω στον ελεύθερο χρόνο και
στην ευτυχία του ανθρώπου21. Ραυτόχρονα, η καλλιτεχνική
και η πνευματική δημιουργία «εργαλειοποιούνται», καθώς
αναδεικνύεται η χρησιμότητά τους για την ψυχαγωγία και την
ευχαρίστηση του καταναλωτή με οικονομικό αντίτιμο. Έτσι
χάνουν το κύριο εσωτερικό γνώρισμα που κατείχαν στο
παρελθόν, δηλαδή την απουσία σκοπιμότητας που
χαρακτήριζε όλη την πολιτιστική σφαίρα.

Πταδιακά, οι πολιτιστικές σπουδές ως διεπιστημονικό
αντικείμενο ενσωμάτωσαν πιο σύνθετες και νεότερες
θεωρητικές συμβολές από άλλους χώρους, όπως το
στρουκτουραλισμό, το φεμινισμό και το σύγχρονο μαρξισμό
των Louis Althusser και Lucien Goldmann, καθώς και
μαρξιστικές φιλοσοφικές θεωρίες των αρχών του 20ου αιώνα,
ιδιαίτερα των Antonio Gramsci και Georg Lucács. Ώκόμη,
η Πχολή της Σραγκφούρτης (Max Horkheimer, Theodor
Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen
Habermas, Leo Löwenthal), που ανέπτυξε για την ερμηνεία
κοινωνικών φαινομένων την Θριτική Ζεωρία, συνδυάζοντας
στοιχεία του γερμανικού ιδεαλισμού και της μαρξιστικής
προσέγγισης. Γξάλλου, στοχαστές, όπως ο Jean-Paul Sartre
και ο Roland Barthes, έστρεψαν τις πολιτιστικές σπουδές σε
πιο σύνθετες πραγματεύσεις των επίμαχων θεμάτων.
Ξιο αναλυτικά, οι ιδρυτές της Πχολής της
Σραγκφούρτης, Max Horkheimer και Theodor Adorno, που
εμπνεύστηκαν την Θριτική Ζεωρία κατά την περίοδο του
Κεσο-πολέμου και αργότερα τη μεταλαμπάδευσαν στην
Ώμερική, χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά τον όρο
«πολιτιστική βιομηχανία» στο έργο τους Η διαλεκτική του
διαφωτισμού (Άμστερνταμ, 1947). Ν όρος βιομηχανία στο
χώρο του πολιτισμού χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να
εκφράσει την τυποποίηση και τον εξορθολογισμό στις
τεχνικές διανομής των πολιτιστικών προϊόντων. Κέσα σε μία
δύσκολη ιστορική περίοδο, οι θεμελιωτές της Πχολής της
Σραγκφούρτης κατασκεύασαν μία θεωρία για να επικρίνουν

Ε πολιτιστική βιομηχανία έχει τη δική της οντολογία,
όπως υπογραμμίζει ο Adorno, με κύρια γνωρίσματα που
μπορούν να ανιχνευθούν με σαφήνεια, σε ένα πρώιμο στάδιο,
στα ευπώλητα αγγλικά μυθιστορήματα των τελών του 17ου με

18

Μαμ Υνξθράτκεξ θαη Σένληνξ Αληφξλν, Ζ δηαιεθηηθή ηνπ δηαθσηηζκνύ,
Αζήλα, Όςηινλ, 1986, ζζ. 141-142.
19
. π., ζ. 145.
20
Οη έιιελεο κεηαθξαζηέο ησλ έξγσλ ησλ ζεσξεηηθψλ ηεο θξηηηθήο ζεσξίαο
έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ζε ειεχζεξε επηινγή θαη ηνπο δχν φξνπο, «πνιηηηζηηθή
βηνκεραλία» θαη «βηνκεραλία ηεο θνπιηνχξαο» γηα λα απνδψζνπλ ην
γεξκαληθφ φξν ―Kulturindustrie‖.
21
Μαμ Υνξθράτκεξ θαη Σένληνξ Αληφξλν, φ. π., ζ. 160.
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Richard Hoggard, The uses of literacy: Aspects of working-class life with
special reference to publications and entertainments, Harmondsworth,
Penguin Books in association with Chatto & Windus, 1986, ζ. 207.
17
. π., ζ. 209.
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αρχές του 18ου αιώνα22. Πτο ίδιο πνεύμα με την προσέγγιση
του άγγλου κοινωνιολόγου Ian Watt, οι θεωρητικοί της
κριτικής θεωρίας, επισήμαναν ότι εκείνη την περίοδο τα
αγγλικά μυθιστορήματα σηματοδότησαν την έναρξη μίας
συγκεκριμένης αντίληψης στη λογοτεχνική παραγωγή, η οποία
συνειδητά δημιούργησε, υπηρέτησε και τελικά έθεσε υπό
έλεγχο μία «αγορά». Νι εξελίξεις οδήγησαν ώστε, κατά το
πρώτο ήμισυ του 19ου αιώνα, η λογοτεχνία να καταστεί πλέον
μία μεγάλης κλίμακας επιχείρηση23. Ε ‗συνταγή επιτυχίας‘ του
αγγλικού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα παραμένει στο
βασικό της σκελετό πανομοιότυπη με αυτή της σύγχρονης
εύπεπτης-ευπώλητης λογοτεχνίας.
ΐέβαια, η ευπώλητη
μυθοπλαστική παραγωγή προσαρμόστηκε σταδιακά στις
ανάγκες της υπερκαπιταλιστικής αγοράς, που προωθεί τη
διαρκή εμφάνιση νέων προϊόντων με σύντομη διάρκεια ζωής
και κατανάλωσης.

κατασκευή την πολιτιστική βιομηχανία μαζί με την
καπιταλιστική οικονομία και τον καταναλωτισμό26, όπως αυτή
διαμορφώθηκε αρχικά από τους Horkheimer και Adorno. Νι
δημιουργοί αυτής της θεωρητικής προσέγγισης της κοινωνίας
εμφορούνταν από ένα έντονο επικριτικό πνεύμα για τις
μεταπολεμικές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές
εξελίξεις. Ε αρχική γερμανική κριτική θεωρία - αναφέρεται
στη διεθνή βιβλιογραφία ως κριτική θεωρία Η - γνώρισε
μεγάλη διάδοση στις ΕΞΏ, κατά τις δεκαετίες του 1940 και
1950, και συνέβαλε ουσιαστικά στη μελέτη των ΚΚΓ και
στην εξέλιξη των πολιτιστικών σπουδών. Φστόσο, αυτή η
προσέγγιση επικρίθηκε για τη μονομέρεια και ιδιαίτερα για
την ερμηνεία της πολιτιστικής βιομηχανίας. Ώμφισβητήθηκαν από πολλούς θεωρητικούς άλλων σχολών σε Γυρώπη
και ΕΞΏ τόσο η υποτιθέμενη ομοιομορφία των πολιτιστικών
προϊόντων και η πανομοιότυπη λογική πολιτισμού και
οικονομίας, όσο η θέση σχετικά με το ‗τέλος του ατόμου‘.
Ώκόμη, άλλοι θεωρητικοί αξιοποίησαν βασικά σημεία της
κριτικής θεωρίας, ώστε να αναπτύξουν
πιο σύνθετα
ερμηνευτικά σχήματα της κοινωνίας, της ταυτότητας του
ατόμου, του ρόλου των ΚΚΓ και ευρύτερα της πολιτιστικής
βιομηχανίας.

Ν Adorno ανέλυσε ακόμη το φαινόμενο της
λεγόμενης «ημιμόρφωσης» (γερμ. Halbbildung), όπως ονομάζει
την επιφανειακή και ελλιπή εκπαίδευση και την ημιμάθεια
μεγάλου τμήματος των πολιτών στο σύγχρονο δυτικό κόσμο.
ποστήριξε ότι μετά που εξέλιπαν τα αρχικά κοινωνικά
στοιχεία της διαφοροποίησης, στα οποία συνίστατο η
μόρφωση, στη θέση τους αναπτύχθηκε προοδευτικά ένα
υποκατάστατο, η «ημιμόρφωση». Γξηγεί πως «ημιμόρφωση
είναι το πνεύμα που έχει καταληφθεί από τον φετιχιστικό χαρακτήρα
του εμπορεύματος24. Ε σταδιακή επικράτηση του αποκλειστικού
ωφελιμιστικού σκοπού και του εμπορευματικού χαρακτήρα
πάνω στη διαδικασία και στο αποτέλεσμα της «μόρφωσης»
των σημερινών πολιτών προκαλεί την «ημιμόρφωση». Ε
αληθινή «μόρφωση» ή «παιδεία» μπορεί, σύμφωνα πάντα με
τον Adorno, να αναβιώσει μέσω του «κριτικού αυτοστοχασμού
πάνω στην ημιμόρφωση» 25 . Ε ανάλυση της «ημιμόρφωσης»
εντάσσεται σαφώς στο ευρύτερο πλαίσιο επίκρισης της
σύγχρονης μαζικής κουλτούρας.

Ν Herbert Marcuse, μέλος επίσης της Πχολής της
Σραγκφούρτης, διαφοροποιήθηκε από τους δύο δημιουργούς
της κλασικής κριτικής θεωρίας και επικεντρώθηκε στην
ανάπτυξη μίας πρωτότυπης πολιτιστικής θεωρίας,
δανειζόμενος πολλά στοιχεία από τη φροϋδική ψυχανάλυση,
σε συνδυασμό με τις μαρξιστικές αρχές 27 . Κε αυτό το
εμπλουτισμένο θεωρητικό σχήμα επιχείρησε να ερμηνεύσει
επίκαιρα ζητήματα της αισθητικής και της τέχνης.
Ν Jürgen Habermas, γνωστός ως εκπρόσωπος της
δεύτερης γενιάς της κριτικής κοινωνικής θεωρίας
αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως κριτική θεωρία ΗΗ και ομότιμος καθηγητής σήμερα στο Ξανεπιστήμιο της
Σραγκφούρτης, διαφοροποιείται σε αρκετά σημεία από τους
θεμελιωτές της Πχολής της Σραγκφούρτης, και αναπτύσσει
ήδη στη διδακτορική του διατριβή, με τίτλο Δομική μεταβολή
της δημοσιότητας (Strukturwandel der Öffentlichkeit, 1962), μία
καινοτόμα θεωρία για την ερμηνεία της ιστορικής εξέλιξης της
σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας. Πημαντική υπήρξε η
ανάλυσή του για το σχηματισμό, τη λειτουργία και την εξέλιξη
της ‗δημόσιας σφαίρας‘, όπως ονομάζει τη φαντασιακή
κοινότητα που σχηματίζεται από τους ιδιώτες που ενώνονται
σε μία ομάδα. Ε δημόσια σφαίρα συνενώνει ουσιαστικά τις
ανάγκες της κοινωνίας με το κράτος, υποστηρίζει ο γερμανός

Αενικά, η Θριτική Ζεωρία της Πχολής της
Σραγκφούρτης συγχώνευσε σε μία μεγάλη ιδεολογική
22

Theodor W. Adorno, ed. by J. M. Bernstein, The culture industry: Selected
essays on mass culture, London, Routledge, 1991, ζ. 87.
23
. π., ζ. 137.
24
Theodor Adorno, Θεσξία ηεο εκηκόξθσζεο, γ΄ έθδ., Αζήλα, Αιεμάλδξεηα,
2000, ζ. 57. εκεηψλεηαη φηη ε κεηάθξαζε ηνπ πξσηφηππνπ γεξκαληθνχ φξνπ
‗Halbbildung‘είλαη δχζθνιε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο φξνο ‗Bildung‘, πνπ
πξνέξρεηαη απφ ην ‗bildunga‘, ζπλψλπκν ηεο δεκηνπξγίαο, ηεο απεηθφληζεο
θαη ηεο κνξθήο (Schöpfung, Bildnis, Gestalt), ζεκαίλεη ηφζν ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Prozess) γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ φζν θαη ηελ
θαηάζηαζε (Zustand), δειαδή ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Οπφηε, ν φξνο
‗Halbbildung‘ πνπ εηζάγεη ν Adorno ζεκαίλεη ηελ ‗έθπησζε‘, ιφγσ
εκπνξεπκαηνπνίζεο θαη σθειηκηζκνχ, ηφζν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
φζν θαη ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηεο παηδείαο, ζεκαληηθήο κεξίδαο ησλ
πνιηηψλ.
25
. π., ζ. 84.
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Ulrich Gmünder, Kritische Theorie: Horkheimer, Adorno, Marcuse,
Habermas, Stuttgart, Metzler, 1985, ζ. 84.
27
. π., ζ. 103.
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στοχαστής. Ώκόμη η δημόσια σφαίρα (θα πρέπει να) αποτελεί
την πηγή της κοινής γνώμης, η οποία είναι απαραίτητη για τη
νομιμοποίηση της εξουσίας σε κάθε λειτουργούσα
δημοκρατία. Λέες οργανωτικές αρχές της κοινωνίας σήμαιναν
και νέες μορφές κοινωνικής ενσωμάτωσης στο δυτικό
πολιτισμό.

σημερινή οικονομία και κοινωνία, χωρίς να ακολουθοούν
πιστά το θεωρητικό οικοδόμημα μίας συγκεκριμένης σχολής
σκέψης. Αια παράδειγμα, ο έλληνας στοχαστής που έζησε και
δίδαξε στο Ξαρίσι, Θορνήλιος Θαστοριάδης, επέκρινε σε
διάφορα έργα του την εμπορευματοποίηση των έργων τέχνης
και λόγου, με αποτέλεσμα την απώλεια της ουσίας τους, της
βασικής ιδιότητάς τους να μην υπόκεινται στη φθορά του
χρόνου. Πυνέδεε την απαξίωση αυτή με βαθύτερες πολιτικές
και κοινωνικές μεταβολές, ειδικά με το σύγχρονο τρόπο ζωής,
την εύκολη ψυχαγωγία της παθητικής παρακολούθησης
τηλεόρασης και την έκπτωση της γνήσιας δημοκρατίας.
Γπισήμανε σχετικά με την πνευματική δημιουργία που
κυκλοφορεί πως «η σύγχρονη χυδαιότητα είναι το αποτέλεσμα της
γενικότερης εμπορευματοποίησης και το τρίγωνο συγγραφέαςκριτικός-κοινό βρίσκεται ολοένα και περισσότερο βυθισμένο σε αυτή
την εμπορευματοποίηση, με μια αμοιβαία συνενοχή, ανομολόγητη από
την πλευρά του κοινού, ομολογημένη μεταξύ συγγραφέων και
κριτικών, χάρη στη διαμεσολάβηση των εκδοτικών οίκων»31. Ν ίδιος
επέκρινε με δριμύτητα τη ‗συνέργεια‘ και τις ‗κομπίνες‘
εκδοτικών οίκων με κριτικούς βιβλίου που γράφουν στον
Ρύπο για την προβολή συγκεκριμένων συγγραφέων, για την
απονομή λογοτεχνικών βραβείων σε έναν κλειστό κύκλο
ανθρώπων και γενικά για τη δημοσίευση και πώληση βιβλίων
«όπως άλλοι πουλάνε μακαρόνια Misco ή χαρτί υγείας»32.

Ν Habermas απομακρύνθηκε από τον πεσιμισμό που
απέπνεε η κλασική κριτική θεωρία, επιχειρώντας, με τη νέα
θεωρητική προσέγγιση που εισήγαγε στις κοινωνικές
επιστήμες, να συμβάλει στη συζήτηση για τη δημοκρατία, το
διαφωτισμό και τον κριτικό ορθολογισμό, επηρεασμένος από
τη ‗γλωσσολογική στροφή‘ στη φιλοσοφία και την κοινωνία28.
Ξαρόλο που επικρίνει την κυριαρχία της τεχνολογίας και του
εργαλειακού λόγου στον καπιταλισμό, εντοπίζει και θετικά
στοιχεία που υπήρχαν ήδη στον πρώιμο καπιταλισμό της
Βύσης. ποστηρίζει ότι η ‗κοινή γνώμη‘ γεννήθηκε στον
πρώιμο καπιταλισμό (18ο αιώνα), τόσο μέσα από τους
δημόσιους χώρους όσο και μέσα από τη συγκριτικά μεγάλη
για την εποχή έντυπη παραγωγή -κυρίως εφημερίδων και
περιοδικών-, ώστε δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά οι
προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή ενός ελεύθερου δημόσιου
διαλόγου, έστω και σε ένα μικρό αρχικά κύκλο πολιτών29.
Ν Habermas σε πιο πρόσφατα έργα του ασχολείται
με τη σχέση της οικουμενικότητας των ανθρώπινων
δικαιωμάτων και της πολιτισμικότητας, με την
παγκοσμιοποίηση και με την κρίση του κράτους-έθνους,
καθώς και με επίκαιρα πολιτικοκοινωνικά προβλήματα της
βιοηθικής, του ρατσισμού, της μετανάστευσης και της
διαδικασίας ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Ώπό μία άλλη οπτική γωνία, ο γάλλος στοχαστής
Jean-Paul Sartre -που ανέπτυξε περαιτέρω την υπαρξιστική
προσέγγιση για την ερμηνεία της ανθρώπινης κατάστασης και
της κοινωνίας, τονίζοντας ότι η φιλοσοφία είναι αναπόσπαστα
συνδεδεμένη με την ανθρώπινη ύπαρξη- προβάλλει επίσης την
αξία, την ‗ιερότητα‘ του βιβλίου. Πυγκεκριμένα, ο Sartre, σε
αυτοαναλυτικά κείμενα αναφέρεται στη σημασία των βιβλίων
ως φορέων ανθρώπινης σοφίας και διαμόρφωσης κοσμοαντίληψης, όπως και της βιβλιοθήκης στην οικογενειακή εστία.
Ρονίζει ότι τα βιβλία που ανέγνωσε, δηλαδή η
αποθησαυρισμένη μνήμη και γνώση του δυτικού πολιτισμού,
είχαν καθοριστική σημασία στην παιδεία και τη μετέπειτα
διαμόρφωση της φιλοσοφικής του θεωρίας. Γνδεικτικά,
αναφερόμενος στην εκμάθηση της αναγνωστικής πρακτικής
στην παιδική του ηλικία, γράφει: «τα βιβλία συνάντησα τον
κόσμο: αφομοιωμένο, ταξινομημένο, κάθε τι με την ετικέττα του,
στοχασμένο, κι‘ ακόμα τρομερό˙ αποτέλεσμα: έκανα σύγχυση
ανάμεσα στην αταξία των βιβλικών μου εμπειριών και την
ακατάστατη πορεία των πραγματικών γεγονότων. Από κει προήλθε

Ε ανάπτυξη της δημόσιας σφαίρας ή του δημόσιου
χώρου στη δυτική κοινωνία, και η αλληλεπίδρασή της με τα
νεωτερικά ΚΚΓ, τις διαπροσωπικές σχέσεις και την ανάπτυξη
της δημοκρατίας, έχουν απασχολήσει πολλούς σύγχρονους
στοχαστές. Γνδεικτικά, ο κοινωνιολόγος Richard Sennett
έχει αναλύσει την επίδραση του βιομηχανικού καπιταλισμού
στην αστική συγκέντρωση, τη μεταβολή της εσωτερικής
οικονομίας των αστικών κέντρων, την ανάδυση νέων
οικονομικών ασχολιών και γενικά στη μεταβολή της
ιδιωτικότητας και του δημόσιου χώρου30.
Γπίσης, αρκετοί δυτικοί διανοητές επικεντρώθηκαν
στις θεωρητικές και εμπειρικές παρατηρήσεις τους, στο ρόλο
και την ιδιομορφία της πνευματικής δημιουργίας μέσα στη
28

Ian Craib, ύγρξνλε θνηλσληθή ζεσξία: Από ηνλ Πάξζνλο ζηνλ Υάκπεξκαο,
Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 1998, ζ. 475.
29
. π., ζ. 490.
30
Ρίηζαξλη έλεη, Ζ ηπξαλλία ηεο νηθεηόηεηαο: Ο δεκόζηνο θαη ν ηδησηηθόο
ρώξνο ζηνλ δπηηθό πνιηηηζκό, Αζήλα, Νεθέιε, 1999, ζζ. 171-195.
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ο ιδεαλισμός μου, που χρειάστηκα τριάντα χρόνια για να τον πετάξω
από πάνω μου».33

Ζεωρίας της Πχολής της Σραγκφούρτης, η βιομηχανία της
ψυχαγωγίας απορροφά σταδιακά όλο και μεγαλύτερο μέρος
της ‗κουλτούρας‘ -με την έννοια της καλλιτεχνικής
δημιουργίας- και ‗μεταμφιέζει‘ το πολιτιστικό υλικό για να το
καταστήσει μαζικά εύπεπτο και ελκυστικό. Κάλιστα, η
βιομηχανία της ψυχαγωγίας είναι αναγκασμένη να ανανεώνει
συνεχώς το μεταμφιεσμένο πολιτιστικό υλικό, ώστε να το
διαθέσει προς ανάλωση, προσδίδοντάς του όχι μόνο μία
ομοιόμορφη αλλά και μία βραχύχρονη ζωή. Κε τον
εμπορευματοποιημένο χαρακτήρα που αποκτά, το γνήσιο
πολιτιστικό αντικείμενο στερείται των δύο βασικών γνωρισμάτων
του, της ανθεκτικότητας στο χρόνο και της μη λειτουργικότητάς του
ως μέρος της βιοτικής διαδικασίας του ανθρώπου.

Θατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990, στο μεταίχμιο
υπέρβασης του κλασικού καπιταλισμού, του υπαρκτού
κομμουνισμού και της διαδικασίας απο-αποικιοποίησης προς
την κατεύθυνση της ραγδαίας παγκοσμιοποίησης, η ίδια
πραγματικότητα συχνά φαίνεται να προπορεύεται των
επιστημονικών, θεωρητικών και εμπειρικών, προσεγγίσεων. Νι
παραγωγοί μαζικής ενημέρωσης, ‗κουλτούρας‘ και
ψυχαγωγίας, που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως στην
εκδοτική βιομηχανία (βιβλίο, εφημερίδα, περιοδικό), στην
τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, στον κινηματογράφο, στη
μουσική και -από τα τέλη της δεκαετίας του 1990- στον
παγκόσμιο ιστό που δημιουργεί ένα εντελώς νέο φαντασιακό
δημόσιο χώρο, αναδείχθηκαν σε εθνικές και υπερεθνικές
επιχειρήσεις με τεράστια οικονομική, πολιτικοκοινωνική και
πολιτιστική ισχύ.

μως πιο πρόσφατες και σύνθετες θεωρίες της ίδιας
σχολής σκέψης διαφοροποιούνται για να τονίσουν τη βαθύτερη
και πιο περίπλοκη σχέση οικονομίας-κοινωνίας-πολιτισμού, μέσα στο
πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου στο πεδίο των
πολιτιστικών σπουδών. Ε αντίθεση μεταξύ πολιτισμού (culture)
και εμπορίου (commerce) συνεχίζει να απασχολεί την
επιστημονική συζήτηση.

Νι μελετητές παρατηρούσαν ότι στο πλαίσιο της
ριζικής ιδιωτικοποίησης και της απορρύθμισης των μέσων
μαζικής επικοινωνίας στο δυτικό κόσμο, ένας μικρός αριθμός
υπερεθνικών ουσιαστικά εταιρικών συνασπισμών, όπως οι
Sony, News Corp, Disney, AOL-Time Warner, Viacom και
Bertelsmann 34 , άρχισαν να κυριαρχούν στην παγκόσμια
αγορά, συμβάλλοντας στην σταδιακή περιθωριοποίηση των
«εθνικών πολιτιστικών κανόνων» στην τέχνη, τον
κινηματογράφο, τη μουσική και τη λογοτεχνία και
υλοποιώντας την ιδέα ενός «παγκόσμιου πολιτιστικού
κανόνα» 35. Γίναι ενδεικτική η επισήμανση στη βιβλιογραφία
εκ μέρους θεωρητικών των πολιτιστικών σπουδών ότι δεν ήταν
καθόλου τυχαία η παγκόσμια επιτυχία του ρεύματος του
μαγικού ρεαλισμού στο δυτικό μυθιστόρημα, με αφετηρία τα
Εκατό χρόνια μοναξιάς του Gabriel García Márquez το 1967,
μέσα στην καρδιά της ψυχροπολεμικής περιόδου 36. Ώρκετοί
παρατηρητές υποστήριξαν ότι η μυθοπλαστική γραφή του
μαγικού ρεαλισμού αντικατόπτρισε την αισθητική και λογική
της παγκοσμιοποίησης.

Πτα τέλη του 20ου με αρχές του 21ου αιώνα,
παρατηρείται στη βιβλιογραφία ότι οι πολιτιστικές σπουδές
και η έννοια του πολιτισμού/κουλτούρας -όπως
αναπτύχθηκαν από τη Πχολή της Σραγκφούρτης και
διαδόθηκαν ευρύτατα από τον Raymond Williams- αποκτούν
νέα σημασία και αναδεικνύονται σε σύνθημα του αριστερού
στοχασμού, της μετανεωτερικότητας και της πρωτοπορίας37.
Ρα εργαλεία του μαρξισμού και της κριτικής κοινωνικής
θεωρίας αποδεικνύονται συχνά χρήσιμα, παρά τις ατέλειες
που έχουν επισημάνει πολλοί στοχαστές, για τη βασική
ερμηνεία του σύγχρονου καπιταλιστικού πολιτισμού. Ένας
πολιτισμός που εμφανίζεται ως τεράστια συσσώρευση
προϊόντων και υπηρεσιών, με χαρακτηριστικά παραδείγματα
τα τεράστια εμπορικά κέντρα (malls), τα θεματικά πάρκα
ψυχαγωγίας, τους κολοσσούς ΚΚΓ ή τα πολυκαταστήματα
πολιτιστικών προϊόντων και εκδηλώσεων. Ώρκετοί σύγχρονοι
αναλυτές διαπιστώνουν ένα παράδοξο: Σαίνεται ότι η
μαρξιστική πολιτιστική προσέγγιση επιβιώνει ακόμη στη
μεταβιομηχανική κυβερνο-οικονομία, με αντικείμενο την
ανάλυση του πολιτισμού και της ψυχαγωγίας στον ελεύθερο
χρόνο και όχι την εργασία και τους τρόπους παραγωγής.

Νι τάσεις οικονομικής συγκέντρωσης/γιγαντισμού,
σύγκλισης των πολιτιστικών μέσων και των υπηρεσιών και
παγκόσμιας δικτύωσης συνεχίζονται στις αρχές του 21ου
αιώνα. Πύμφωνα με τους πιστούς υποστηρικτές της Θριτικής

Γργασία και πολιτισμός φαίνονταν ως δύο αντιθετικά
δίπολα στη σημερινή κοινωνία και οικονομία. Ν αυστριακός
κοινωνιολόγος Heinz Steinert επισημαίνει ότι πολιτιστική
βιομηχανία και ψυχαγωγία συνδέθηκαν μέσω της εμπορευματοποιημένης διασκέδασης και ότι η ψυχαγωγία έχει
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αναδειχθεί πλέον στο κοινό χαρακτηριστικό όλων των
πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών38.

των ίδιων των πολιτιστικών σπουδών: Αντί για διακριτός
επιστημονικός κλάδος καθίστανται κριτική αντανάκλαση των
πραγματικών πολιτιστικών βιομηχανιών και μηχανισμών41.

Άλλοι σύγχρονοι μελετητές ανέπτυξαν διαφορετικά
θεωρητικά σχήματα, απομακρυνόμενοι από την αριστερή
προσέγγιση περί ‗εγγενούς‘ αντίθεσης μεταξύ της σφαίρας της
οικονομίας και της σφαίρας του πολιτισμού. Νι Fredrik
Jameson (Reification and utopia in mass culture, 1979) και Stuart
Hall (Notes on deconstructing ‗the popular‘, 1979) υποστηρίζουν
ότι η έννοια του πολιτισμού ή της κουλτούρας ως ελεύθερου
χρόνου, διασκέδασης και διαφυγής οδηγεί μέλλον σε παρερμηνεία
της σημερινής κοινωνικής πραγματικότητας. Ν πολιτισμός,
πέρα από την ευκαιριακή ανάγνωση ενός βιβλίου ή μιας
εφήμερης επίσκεψης σε ένα θεματικό πάρκο ψυχαγωγίας, είναι
το συστατικό στοιχείο της ίδιας της καταναλωτικής κοινωνίας. Σα
πάντα, από την πολιτική ως την ιδεολογία –αν αποσπαστούν ως
έννοιες από την πολιτιστική σφαίρα- μεσολαβούνται από τον
πολιτισμό 39 , σύμφωνα με τους παραπάνω θεωρητικούς των
πολιτιστικών σπουδών.

Γμπειρικοί παρατηρητές αναπτύσσουν διεπιστημονικές προσεγγίσεις για την ερμηνεία της λειτουργίας των
πολιτιστικών βιομηχανιών και της σχέσης τους με την παγκόσμια οικονομία. Ταρακτηριστικά, ο αμερικανός οικονομολόγος Jeremy Rifkin, αναλύει τις δομικές μεταβολές σε κοινωνικό, οικονομικό-εμπορικό και πολιτιστικό επίπεδο. ποστηρίζει ότι έχει ήδη ανατείλει η εποχή της ‗πρόσβασης‘ σε
αγαθά και υπηρεσίες -αντί για την προηγούμενη μορφή της
‗αγοράς‘ αγαθών και υπηρεσιών που χαρακτήριζε το
νεωτερικό καπιταλιστικό κόσμο- και κυριαρχεί σταδιακά το
μοντέλο του ‗υπερκαπιταλισμού‘42.
Ξιο αναλυτικά, ο Rifkin παρατηρεί πως, χάρη στις
τεχνολογικές καινοτομίες και τις οικονομικές εξελίξεις,
αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς μία γιγαντιαία
‗βιομηχανία‘ ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπου μεγάλο τμήμα
της ανθρώπινης ζωής μετατρέπεται σε μία ‗επί πληρωμή εμπειρία‘.
Πτη μετανεωτερική εποχή ο θεσμός της ιδιοκτησίας
μεταβάλλεται ριζικά, επιφέροντας καταλυτικές, πολυεπίπεδες
μεταβολές στην ανθρωπότητα. Ένας «νέος αστερισμός
οικονομικών πραγματικοτήτων» 43 αναδύεται και ωθεί την
κοινωνία να αναστοχαστεί και να επανακαθορίσει το είδος των
δεσμεύσεων και των ορίων για τις ανθρώπινες σχέσεις, δηλαδή
για τα θεμέλιά της. Ε αγορά ως οικονομική διαδικασία
αγοραπωλησίας αγαθών που κυριάρχησε επί αιώνες στη
λειτουργία και τον αξιακό προσδιορισμό της ανθρώπινης
διαβίωσης έχει αρχίσει να παραχωρεί τη θέση της στα δίκτυα,
οπότε η κλασική μορφή της ιδιοκτησίας αντικαθίσταται με
συνεχή και αυξανόμενο ρυθμό από την πρόσβαση.

Νι κοινωνιολόγοι Mark Granovetter, Sharon Zukin
και Paul DiMaggio προχώρησαν ακόμη περισ-σότερο την
ιδέα της συμπόρευσης κοινωνίας, οικονομίας και πολιτισμού,
υποστηρίζοντας ότι η οικονομική συμπεριφορά και όλοι οι
οικονομικοί-εμπορικοί θεσμοί είναι ουσιαστικά ‗ριζωμένοι‘ μέσα σε
δίκτυα κοινωνικών σχέσεων και σε συλλογικά οικοδομήματα
ιδεολογίας και κατανόησης (θεωρία «πολιτιστικού ριζώματος», αγγλ.
‗cultural embeddedness‘)40. ποστηρίζουν πως η οικονομική και
επιχειρηματική δράση δεν τροποποιείται από τις πολιτιστικές
αντιλήψεις, αλλά μάλλον εν μέρει συνίσταται από αυτές. Ε
οργάνωση και η λειτουργία της οικονομίας επηρεάζει μεν την
ανάπτυξη πολιτιστικών ιδεών και συμπεριφορών της κοινωνίας,
αλλά ουσιαστικά αυτή η συνεχής διαδικασία ακολουθεί έναν
ανατροφο-δοτούμενο κύκλο.
Βηλαδή, ο πολιτισμός
διαμορφώνει οικονομικές σχέσεις και διαμορφώνεται εν
συνεχεία από αυτές κοκ.

Ν αναλυτής εξηγεί ότι στην εξελισσόμενη εποχή της
πρόσβασης, η ιδιοκτησία δεν εξαφανίζεται, αλλά
μεταλλάσσεται στην ‗εκμίσθωση‘, την ενοικίαση και τη
χρέωσή της με αμοιβή εισόδου, συνδρομή ή εισφορά
ιδιότητας μέλους για βραχυπρόθεσμη χρήση. Ε ανταλλαγή
ιδιοκτησίας μετατρέπεται σε μία βραχύχρονη, υπό όρια
πρόσβαση μεταξύ παρεχόντων υπηρεσιών και πελατών στο
πλαίσιο ενός δικτύου σχέσεων44.

Αενικά, φαίνεται πως η μετανεωτερική έννοια του
πολιτισμού/ κουλτούρας, όπως χρησιμοποιείται σήμερα στο
χώρο των πολιτιστικών σπουδών, απομακρύνεται από τον
στενό χώρο των τεχνών, των γραμμάτων, των εθίμων, των
συνηθειών και των ηθικών αξιών και αντανακλά τις
πολιτιστικές βιομηχανίες και τους κρατικούς πολιτιστικούς
‗μηχανισμούς‘, ό,τι ο Gramsci αποκαλούσε «πολιτιστικό
μέτωπο». Έτσι, σηματοδοτείται μία στροφή στην κατεύθυνση

Πύμφωνα πάντα με τον Rifkin, αντί του φυσικού
κεφαλαίου, στη νέα εποχή της πρόσβασης, η οποία
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εγκαινιάσθηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, κυριαρχεί, τις
τελευταίες δεκαετίες του αιώνα, ολοένα περισσότερο το
πνευματικό κεφάλαιο, το οποίο εκχωρείται προς χρήση μέσω
εμπρόθεσμων αδειών εκχώρησης, ενοικίασης και άλλων
συμφωνιών παροχής υπηρεσιών.
Ώυτή η ριζική μεταβολή
στη διάρθρωση των οικονομικών σχέσεων εντάσσεται στην
ευρύτερη, μακροπρόθεσμη μετάβαση από τη βιομηχανική στην
πολιτιστική παραγωγή. Ρο εμπόριο προϊόντων αιχμής σταδιακά
θα συνεπάγεται, με αυξητική τάση, την κυκλοφορία στην
αγορά μίας ανεξάντλητης σειράς ‗πολιτισμικών εμπειριών‘, στη θέση των παραδοσιακών αγαθών και υπηρεσιών της βιομηχανικής αλυσίδας παραγωγής.

περιορίζεται μόνο στην αγορά προσφοράς εμπορικών
προϊόντων και υπηρεσιών.
Βιαμορφώνεται, σύμφωνα πάντα με τον Schulze, μία
κοινωνία που δείχνει την προτίμησή της σε έντονες, αλλά
επιφανειακές εμπειρίες, προσανατολισμένες στη στιγμιαία
ευτυχία στο παρόν και στη γρήγορη κατανάλωση προϊόντων.
Πε αυτά τα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες,
συμπεριλαμβάνονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις και θεσμοί.
Ώυτή η κοινωνία λειτουργεί με ένα σύνολο συμπεριφορών, που
έχουν ως πρότυπο ένα συγκεκριμένο ‗μοντέλο‘ ζωής
(‗lifestyle‘), ικανό να καταναλώνει τα προϊόντα και υπηρεσίες
που παράγονται μαζικά. Ν μελετητής, μέσα από την
επεξεργασία της μεταπολεμικής εξέλιξης παραδειγμάτων από
τις πολιτιστικές βιομηχανίες στη Αερμανία, συμπεραίνει ότι η
ίδια η ανθρώπινη ζωή έχει μεταβληθεί σε ένα «πρόγραμμα βίωσης»
(Erlebnisprojekt), σε μία «εμπειρία»46.

Ε τηλεόραση, ο κινηματογράφος, η μουσική, οι
εικονικοί κόσμοι του κυβερνοχώρου, η ηλεκτρονικά
διαμεσολαβημένη ψυχαγωγία κάθε είδους, ο τουρισμός ανά
τον κόσμο, οι θεματικές πόλεις και πάρκα, τα εμπορικάψυχαγωγικά κέντρα, οι χώροι σωματικής εξάσκησης και
φροντίδας η μόδα, η κουζίνα, τα επαγγελματικά αθλήματα και
τα παιχνίδια, ο τζόγος, όλα τα παραπάνω, όπως τονίζει ο
Rifkin, συναποτελούν τον πυρήνα ενός ‗υπερ-καπιταλισμού‘
που «εμπορεύεται την πρόσβαση σε πολιτισμικές εμπειρίες»45.

Γπισημαίνεται, στο σημείο αυτό, ότι τόσο ο Rifkin
όσο και ο Schulze χρησιμοποιούν τους όρους «εμπειρία»,
«βίωση» και «βίωμα», μέσα στο πλαίσιο της ερμηνείας της
μετανεωτερικής οικονομίας και κοινωνίας. Νι δύο μελετητές
καταλήγουν στη διατύπωση ερμηνειών για τη σύγχρονη
οικονομία,, κοινωνία και πολιτισμό, μέσα από την εμπειρική,
σε βάθος χρόνου, παρατήρηση παραδειγμάτων από τις
πολιτιστικές βιομηχανίες. Ε ορολογία των Rifkin και Schulze
δεν συνδέεται με τις αυστηρές παραμέτρους κατηγοριοποίησης που θέτει ο Pierre Bourdieu ή με τη φιλοσοφική
θεώρηση του Walter Benjamin για τη διάσταση «βιώματος»
και «εμπειρίας», ως αντίθεση μεταξύ εφήμερης, επιφανειακής
από τη μια και αυθεντικής, βαθειάς εμπειρίας από την άλλη.
Πτην εργασία υιοθετούνται οι όροι «εμπειρία», «βίωση» και
«βίωμα» σε συσχέτιση με την εμπειρική παρατήρηση και
ερμηνεία των πολιτιστικών βιομηχανιών εκ μέρους των Rifkin
και Schulze.

Πτο ίδιο συμπέρασμα με την ανάλυση του Jeremy
Rifkin, αλλά από μία διαφορετική προσέγγιση, αυτή της
εμπειρικής κοινωνιολογίας, καταλήγει ο γερμανός καθηγητής
εμπειρικής κοινωνικής έρευνας στο Ξανεπιστήμιο της πόλης
Bamberg, Gerhard Schulze, στις αρχές της δεκαετίας του
1990.
Ν γερμανός κοινωνιολόγος επισημαίνει ότι η σχέση
των ανθρώπων προς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες
μεταβάλλεται συνεχώς, κατά τη διάρκεια της μεταπολεμικής
περιόδου στη Βύση. Ε μεταβολή του περιεχομένου της
διαφήμισης είναι ενδεικτική των εξελίξεων. Ώρχικά, η αξία
χρήσης των εμπορικών προϊόντων -όπως η διάρκεια ζωής, η
αποτελεσματικότητα και η τεχνική αρτιότητα- αποτελούσε το
επίκεντρο της διαφημιστικής προβολής, ενώ με το πέρασμα
των ετών, όλο και περισσότερο, αναδεικνύεται η αξία της
εμπειρίας ή βίωσης των προσφορών (προϊόντων και υπηρεσιών) εκ
μέρους του καταναλωτή. Ρα βιομηχανικά, μαζικά προϊόντα
δεν προσφέρονται πλέον ως μέσα εκπλήρωσης ενός
συγκεκριμένου σκοπού σε κάθε περίπτωση, παρά ως
αυτοσκοπός. ποτίθεται ότι έχουν την «εγγενή ιδιότητα» να
ικανοποιούν τον αγοραστή/χρήστη τους, ανεξάρτητα της
χρησιμότητάς τους σε κάτι. Ώυτή η βαθιά μεταβολή στην
προβολή εμπορικών προϊόντων δεν είναι τυχαία, παρά
αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης μετεξέλιξης, που δεν

Ώκόμη, στη σύγχρονη βιβλιογραφία των πολιτιστικών
σπουδών γίνεται παραδεκτό πως οι πολιτιστικοί θεσμοί και
οργανισμοί αγωνίζονται να επιζήσουν σε μία ιδιαίτερα
ανταγωνιστική, παγκοσμιοποιημένη αγορά. Κέσα σε αυτή την
οικονομική αγορά οι πολιτιστικές επιχειρήσεις καλούνται να
αξιοποιήσουν την εικόνα (image) και το θεατρικό στοιχείο
(theatricality), μέσω της χρήσης τεχνικών ‗marketing‘ των
πολιτιστικών προϊόντων και του ‗store design‘ για την
ελκυστική προσφορά υπηρεσιών. Κόνο έτσι, με όρους του
γενικού επιχειρηματικού παραδείγματος και της μεταλλαγής
του δημόσιου χώρου, μπορούν οι πολιτιστικοί θεσμοί και
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οργανισμοί να επιβιώσουν οικονομικά και να συνεχίσουν να
αποτελούν ζωντανά ‗πολιτιστικά κύτταρα‘ της κοινωνίας.

Ώκόμη, η «καταναλωτική κουλτούρα» χρησιμοποιείται
σε πολλές πολιτιστικές θεωρίες για να εκφράσει την κυρίαρχη
μόδα πολιτιστικής αναπαραγωγής που αναπτύχθηκε στη Βύση
κατά τη νεωτερική εποχή, ενώ σε σύγχρονες θεωρίες αποκτά
τη σημασία του ίδιου του πολιτισμού/κουλτούρας της μετανεωτερικής κοινωνίας49.

Σαίνεται πως σήμερα, την εποχή της ‗πρόσβασης‘ σε
προϊόντα και υπηρεσίες και του ‗υπερκαπιταλισμού‘, καθίσταται
επίκαιρη μία προγενέστερη χρονικά θεωρητική ανάλυση από
τις δύο τελευταίες εμπειρικές προσεγγίσεις. Ε πολιτική
φιλόσοφος Hannah Arendt είχε επισημάνει ότι η
«κατανάλωση» των πολιτιστικών πραγμάτων από τη μαζική
κοινωνία, για την υποτιθέμενη πλήρωση του ελεύθερου
χρόνου, ‗παρασύρει‘ με καταλυτικό και καταστροφικό τρόπο
την πολιτιστική σφαίρα εντός της εμπορικής σφαίρας.
Κεταξύ άλλων, είχε επικρίνει την στροφή της δυτικής
κοινωνίας προς την περίφημη κουλτούρα της ψυχαγωγίας.
Γίχε επισημάνει πως «η μαζική κοινωνία…δεν θέλει κουλτούρα
αλλά διασκέδαση, και τα εμπορεύματα που προσφέρονται από τη
βιομηχανία της διασκέδασης καταναλώνονται πράγματι από την
κοινωνία όπως ακριβώς και οποιαδήποτε άλλα καταναλωτικά
αγαθά»47.

Ν έλληνας στοχαστής που έζησε και δίδαξε στη
Αερμανία, Ξαναγιώτης Θονδύλης, παρατηρεί ότι το κεντρικό
γνώρισμα της νεωτερικής μαζικής δημοκρατίας είναι ένα
ιστορικά καινοφανές σε σύγκριση με όλους τους
προγενέστερους κοινωνικούς σχηματισμούς, η υπέρβαση της
σπανιότητας των αγαθών 50 . Ε μαζική δημοκρατία που
αναπτύχθηκε στη νεότερη δυτική ιστορία συνδέεται άρρηκτα
με την περίσσεια των υλικών αγαθών, που είχε ως συνέπεια τη
σύνδεση της έννοιας του πολίτη (citoyen) με την έννοια του
καταναλωτή. Κε άλλα λόγια, μία κοινωνία που ξεπερνά τη
σπανιότητα των αγαθών και θέτει στη διάθεση των μελών της
καταναλωτικά προϊόντα σε όλο και μεγαλύτερες ποσότητες
αναγκαστικά αποκτά τη δομή της μαζικής δημοκρατίας.
Νργάνωση εργασίας, κοινωνικές συνέπειες, πολιτική
διακυβέρνηση, ιδεολογικές και ψυχολογικές στάσεις και
θεσμικές και προσωπικές σχέσεις των νεωτερικών πολιτώνκαταναλωτών συνδέονται στενά.

Πύγχρονοι μελετητές της βιομηχανίας του βιβλίου,
όπως οι Coser, Kadushin και Powell θεωρούν επίσης
δεδομένη την αντιθετική σχέση μεταξύ πολιτισμού και
εμπορίου και αναλύουν τη διαφοροποίηση μεταξύ ‗άξιου‘ και
‗ανάξιου‘, ‗σοβαρού‘ και ‗ελαφριού‘ βιβλίου 48 . Πτο πλαίσιο
αυτής της θεώρησης, υπάρχουν, από τη μια, τα ‗σοβαρά‘
βιβλιοπωλεία, όπου ο ιδιοκτήτης και οι υπάλληλοι κατέχουν
το ρόλο του «πνευματικού καθοδηγητή» των πελατών και,
από την άλλη, τα βιβλιοπωλεία-‗σουπερμάρκετ‘ που
επιδιώκουν όσο το δυνατόν περισσότερες πωλήσεις σε όσο το
δυνατόν λιγότερο χρόνο.

Ν αυστριακός κοινωνιολόγος Steinert τονίζει, από την
πλευρά του, μία άλλη διάσταση του φαινομένου της αφθονίας
των διαθέσιμων αγαθών προς αγοραπωλησία σε κοινωνικό
επίπεδο. Ε ανάδυση της μαζικής κατανάλωσης και της
συσχέτισής της με το νεωτερικό ελεύθερο χρόνο ήταν οι δύο
παράγοντες που προσέδωσαν στις πολιτιστικές βιομηχανίες
μία μεγάλη ποικιλία λειτουργιών51.

μως ο ορισμός της ‗ποιότητας‘ του βιβλίου ως
πνευματικού προϊόντος και της ‗ηθικής ευθύνης‘ του
βιβλιοπώλη φαίνεται να συνιστά μία συνεχή και μεταβαλλόμενη
κοινωνική και πολιτιστική διαδικασία. Ε κλασική ανάλυση
αρκετών θεωρητικών των πολιτιστικών σπουδών για τη
διάσταση πολιτιστικής-οικονομικής σφαίρας φαίνεται ακατάλληλη
για να ερμηνεύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των
βιβλιοπωλείων, καθώς αγνοείται η πολύπλοκη και
πολυεπίπεδη διάσταση της εμπορικής σφαίρας στη σχέση
αυτή. Η ίδια η εμπορική δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από
κοινωνικο-πολιτιστικούς όρους. Ν τρόπος που αυτή σχεδιάζεται,
κατανοείται και ασκείται εξαρτάται από τις εκάστοτε ιστορικές
και πολιτιστικές συνθήκες.

Ν σύγχρονος κοινωνιολόγος Zygmunt Baumann
προχωρεί βαθύτερα στην ανάλυση της σημασίας της μαζικής
κατανάλωσης στον 21ο αιώνα, υποστηρίζοντας ότι ενώ η
νεωτερική κοινωνία των παραγωγών πόνταρε στην
ανθεκτικότητα και στην ασφάλεια, η ρευστή κοινωνία των
καταναλωτών μετατρέπει την ανθρώπινη επιθυμία για
σταθερότητα, από συστημική αρετή σε μεγάλο ελάττωμα. Ρο
μετανεωτερικό ρευστό περιβάλλον φαίνεται να είναι εχθρικό
απέναντι στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, στην επένδυση και
στην αποθήκευση. Ο καταναλωτισμός είναι μια ζωή που βιώνεται
στο «τώρα», μια ζωή «βεβιασμένη». Νι ευκαιρίες του είναι
μοναδικές και ο χρόνος του διακεκομμένος.

47
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Πε αυτόν τον κόσμο ο παραμικρός δισταγμός
τιμωρείται με ‗πέταγμα στα σκουπίδια‘, σύμφωνα πάντα με
τον Baumann. Έτσι, η οικονομία του καταναλωτισμού, για να
υπηρετήσει τις νέες «ανάγκες» δεν μπορεί να σταματά στην
παρόρμηση της απλής απόκτησης και κατοχής, αλλά
επεκτείνεται και συμπληρώνεται από την παρόρμηση της
απαλλαγής και του ‗ξεσκαρταρίσματος‘ των γρήγορα
αντικαταστάσιμων προϊόντων 52 , μεταξύ άλλων και των
πολιτιστικών προϊόντων.

κριτική ασκεί ο Baumann. Γπισημαίνει πως οι «διαφημιστικοί
πυρετοί», οι οποίοι αποτελούν προϊόντα της βιομηχανίας
δημοσίων σχέσεων, προορίζονται να διαχωρίσουν τα
επιθυμητά -δηλαδή, επικερδή- αντικείμενα της προσοχής από
τον μη παραγωγικό -δηλαδή, μη επικερδή- ‗θόρυβο‘. Ώυτό το
ρόλο ασκούν οι ολοσέλιδες καταχωρίσεις για την πρεμιέρα
μιας νέας ταινίας ή μιας θεατρικής παράστασης, η καμπάνια
προώθησης ενός νέου βιβλίου, η προβολή μιας τηλεοπτικής
σειράς ή τα εγκαίνια μιας νέας έκθεσης. λες αυτές οι
επαγγελματικές προωθητικές ενέργειες εστιάζουν την
προσοχή για ένα εφήμερο διάστημα, μερικών λεπτών ή
μερικών ημερών, πάνω σε ένα επιλεγμένο αντικείμενο
καταναλωτικής επιθυμίας, μέσα στον κατακλυσμό
πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που δέχεται ο
μετανεωτερικός άνθρωπος55.

Ώκόμη, αξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση του
Baumann αναφορικά με την πολιτική σημασία του κόσμου του
καταναλωτισμού, ότι στις μετανεωτερικές κοινωνίες το ρόλο του
ρυθμιστή που εκφέρει «ετυμηγορίες αποκλεισμού»
αναλαμβάνει η αγορά αντί του κράτους, η οποία αποκτά
πολιτικές εξουσίες σε βάρος του κράτους. Ώυτή η
παρατήρηση φαίνεται να συμβαδίζει με την ανάλυση του
σύγχρονου υπερκαπιταλιστικού συστήματος οικονομίαςπολιτισμού από τον αμερικανό οικονομολόγο Rifkin.

Πτο πλαίσιο της ανάλυσης του Baumann, το εφήμερο
είναι το κύριο γνώρισμα του πολιτισμικού συνδρόμου του
καταναλωτισμού. Γυρύτερα, η εφήμερη προσοχή σε προϊόντα
και εμπειρίες με βραχεία διάρκεια ζωής και ο συνεχής
καταναλωτισμός για την πλήρωση ενός αχανή και ρευστού
«ελεύθερου χρόνου» και χώρου είναι κύρια γνωρίσματα της
μετανεωτερικής πραγματικότητας. Κε αυτό το δεδομένο
αγωνίζονται να κερδίσουν την προσοχή του καταναλωτή σε
προϊόντα και υπηρεσίες οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και
στρατηγικών στις πολιτιστικές βιομηχανίες.

Κία ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση της προσέγγισης
του Baumann επικεντρώνεται στην κριτική που ασκεί στο
παγκοσμιοποιημένο δικτυακό, άυλο κόσμο. Πυγκεκριμένα,
επικρίνει τον εθισμό και την «κοινωνική ζωή» της νεότερης
κυρίως γενιάς στον κυβερνοχώρο, ο οποίος σταδιακά
καθίσταται η μετανεωτερική δημόσια σκηνή.
Ν
κοινωνιολόγος αναφέρει ενδεικτικά την περίπτωση της
κυριαρχίας του εικονικού κόσμου με την επωνυμία ‗Cyworld‘
στη Λότια Θορέα. Πτο πλαίσιο της εξάπλωσης μίας
«κουλτούρας επίδειξης και εκμυστήρευσης» σε αυτό το
διαδικτυακό κόσμο, υπάρχει ο κίνδυνος του «κοινωνικού
θανάτου» για όσους χρήστες δεν έχουν συνδεθεί ακόμη με το
‗Cyworld‘53.

ΐαθειές είναι οι μεταβολές και στη δημόσια σφαίρα (βλ.
Habermas) της μετανεωτερικής εποχής. Κέσα στο
δικτυωμένο, εφήμερο κόσμο δημιουργούνται «κοινότητες
γκαρνταρόμπα», σύμφωνα με τον Baumann, δηλαδή
κοινότητες-φαντάσματα, κοινότητες ad hoc 56 , που ζουν για
ορισμένο χρόνο και διαλύονται γρήγορα και αθόρυβα με την
αποχώρηση των μελών τους. Ν Baumann, όπως ο Rifkin,
τονίζει πως η άκρατη εμπορευματοποίηση αγγίζει πλέον όχι μόνο
‗ιερά‘ -κατά το παρελθόν- πολιτιστικά αγαθά όπως το βιβλίο,
αλλά και το ίδιο το άτομο και τις εμπειρίες του. λα τίθενται
στο παιχνίδι της κατάκτησης της προσοχής των άλλων και της
αγοραπωλησίας. Ώυτή η διαπίστωση ανάγει τον
προβληματισμό πολλών σύγχρονων μελετητών στις κοινωνικές
και πολιτικές επιστήμες σε ανησυχία για την ίδια την πολιτική
οργάνωση και τη λειτουργία της δημοκρατίας στο μετανεωτερικό δυτικό κόσμο.

Ε συζήτηση στο χώρο των πολιτιστικών σπουδών για
τη λειτουργία της σύγχρονης καταναλωτικής συμπεριφοράς
επεκτείνεται και στον κόσμο του βιβλίου. Ν θεωρητικός των
πολιτιστικών σπουδών David Hesmondhalgh έχει επιχειρήσει
να εξηγήσει τη λειτουργία της εμπορικής παραγωγής και
κατανάλωσης βιβλίου σε σχέση με την ‗αισθητική ποιότητα‘
της δημοφιλούς λογοτεχνίας54.
Γπίσης, ως προς τις τεχνικές προώθησης των
βιομηχανιών
ενημέρωσης
και
ψυχαγωγίας,
συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανίας του βιβλίου, δριμεία

Ώπό αυτή τη σύντομη επισκόπηση των θεωρητικών
και εμπειρικών ερμηνειών στις πολιτιστικές σπουδές δεν θα
μπορούσε να απουσιάζει η προσέγγιση του καναδού επικοινω-
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νιολόγου Marshall McLuhan, η οποία αφορά τη σημασία του
έντυπου κώδικα, του βιβλίου, στο δυτικό πολιτισμό.

Πτη μετανεωτερική εποχή, φαίνεται, σύμφωνα πάντα
με το μελετητή, πως το σύστημα επεξεργασίας της
πληροφορίας του βιβλίου δεν μπορεί να εκφράσει την
πολυπλοκότητα των κοινωνικών συστημάτων 58 . Ρα
ηλεκτρονικά ΚΚΓ και η προϊούσα σύγκλισή τους οδηγούν
στο τέλος του γουτεμβέργιου «γαλαξία» που περιέγραψε ο
McLuhan. Πτη θεωρητική ερμηνεία που συνθέτει, αντλώντας
στοιχεία από την κριτική θεωρία Η και ΗΗ και από τη σύγχρονη
προσέγγιση του Niklas Luhmann για την κατασκευή της
πραγματικότητας από τα ΚΚΓ, ο Bolz εξηγεί πώς τα
«υπερμέσα» χρησιμοποιούν κύριες ιδιότητες παλαιότερων
μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, ως μεταφορικά
βοηθήματα πλοήγησης στο δυνητικά άπειρο χώρο
πληροφοριών και γνώσης. Ξρόκειται για ιδιότητες –όπως λ.χ.
αυτές της κινηματογραφικής μεταφοράς στην υπερκάρτα της
Apple– που σηματοδοτούν «τον αποχωρισμό από τις γραμμικές
πληροφοριακές δομές του έντυπου πολιτισμού» 59 . Ν σύγχρονος
γερμανός θεωρητικός καταλήγει πως ο ηλεκτρονικός
υπολογιστής ανάγεται, κατά τη μετανεωτερική εποχή, στο
κορυφαίο μέσο έκφρασης και πραγμάτωσης της
επιταχυνόμενης σύγκλισης όλων των ΚΚΓ.

Πτις αρχές της δεκαετίας του 1960, σε ένα έργοσταθμό για τις πολιτιστικές σπουδές, ο McLuhan έκανε λόγο
για το «γαλαξία του Γουτεμβέργιου», επιδιώκοντας να τονίσει τις
βαθιές αλλαγές μεταξύ του πολιτισμού του χειρογράφου και
της αναγνωστικής συμπεριφοράς σε παλαιότερες εποχές, από
τη μια, και του πολιτισμού του έντυπου βιβλίου, που
εγκαινιάστηκε με τη γουτεμβέργια εφεύρεση της τυπογραφίας,
από την άλλη. Ε αλλαγή παραδείγματος το 15ο αιώνα με το
έντυπο βιβλίο ήταν καταλυτική για την εξέλιξη του δυτικού
κόσμου. Ε τυπογραφία αποτέλεσε τη ‗μητέρα‘ όλων των
ανατροπών που ακολούθησαν, σε κοινωνικό, πολιτικό,
οικονομικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο,
συνιστώντας από μόνη της ένα σύνολο ή «γαλαξία» όλων των
παλαιότερα επιτευχθέντων τεχνολογικών επιτευγ-μάτων. Ν
κόσμος του χειρογράφου δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να έχει
τους συγγραφείς και το κοινό που δημιούργσε η τυπογραφία.
πως εξηγεί ο καναδός επικοινωνιολόγος, «η διαφορά μεταξύ
του ανθρώπου της τυπογραφίας και του ανθρώπου της χειρόγραφης
κουλτούρας είναι τόσο μεγάλη όσο μεταξύ του εγγράμματου και του
αναλφάβητου. Σα συστατικά στοιχεία της γουτεμβέργιας τεχνολογίας
δεν ήταν καινούρια. Αλλά όταν συνενώθηκαν το 15ο αιώνα
σημειώθηκε μία επιτάχυνση της κοινωνικής και της ατομικής δράσης
που ισοδυναμούσε με ‗απογείωση‘, με την έννοια που χρησιμοποιεί
τον όρο ο W.W. Rostow στα ‗τάδια της Οικονομικής Ανάπτυξης‘,
‗ως εκείνο τι αποφασιστικό διάστημα στην ιστορία της κοινωνίας,
όταν η ανάπτυξη καθίσταται η κανονική της κατάσταση» 57 . Ξέρα
από την αναμβισβήτητη επίδραση της γουτεμβέργιας
εφεύρεσης στη διακίνηση ιδεών, ανακατάταξη κοινωνικών
ομάδων, εδραίωση ή πτώση πολιτικών κινημάτων,
τεχνολογικών ανακαλύψεων για ομοιόμορφη, μαζική
παραγωγή άλλων προϊόντων, ένα αξιοσημείωτο στοιχείο είναι
οι αλλαγές στο τρόπο σκέψης και ζωής του ανθρώπου.
Ώναφέρει ενδεικτικά ο McLuhan ότι η χρηστικότητα του
φορητού έντυπου κώδικα συνέβαλε καθοριστικά, μεταξύ
πολλών άλλων, στην ανάπτυξη του ατομικισμού στις δυτικές
κοινωνίες.

Πυνοψίζοντας, σήμερα, στο πνεύμα της Πχολής της
Σραγκφούρτης, έχει καθιερωθεί ο όρος «πολιτιστική
βιομηχανία» ή «βιομηχανίες», εξαιτίας της αναγνώρισης ότι
πολλά από τα μέσα παραγωγής και διακίνησης πληροφοριών
έχουν χαρακτηριστικά τόσο της βιομηχανικής παραγωγής
όσο και χαρακτηριστικά της ανθρώπινης τέχνης και
δημιουργικότητας.
Ώπό τη μια, η τυποποιημένη βιομηχανική παραγωγή
αφορά πλέον σχεδόν όλες τις εκφράνσεις πολιτισμικών
δραστηριοτήτων και, από την άλλη, η ανθρώπινη
δημιουργικότητα και η καλλιτεχνική έκφραση εξετάζονται στο
πλαίσιο βιομηχανικών παραγωγικών διαδικασιών, με κύριο
σκοπό τη μεγιστοποίηση του καταναλωτικού κοινού και του
κέρδους, όπως επισημαίνουν οι καθηγητές του Ρμήματος
Ξολιτισμικής
Ρεχνολογίας
και
Γπικοινωνίας
του
Ξανεπιστημίου του Ώιγαίου, Σ. Κπαντιμαρούδης και Γιρήνη
Ξιτσάκη.

Πτην αυγή του 21ου αιώνα, αυτός ο «γαλαξίας» του
έντυπου πολιτισμού μοιάζει να φθάνει στο τέλος του, σύμφωνα
με αρκετούς παρατηρητές. Γνδεικτικά, ο γερμανός
θεωρητικός των ΚΚΓ και της επικοινωνίας Norbert Bolz
υποστηρίζει ότι ζούμε σε νέες επικοινωνιακές συνθήκες που
έχουν ‗αποσπαστεί‘ πλέον από το κύριο ΚΚΓ της
νεωτερικότητας, το βιβλίο.

ιοθετείται σε αυτή την μελέτη η παραδοχή των
παραπάνω μελετητών πως η «βιομηχανία του βιβλίου»
αποτελεί ένα θεσμό «κερδοσκοπικών ή μη οργανισμών και
κρατικών φορέων που παράγουν, διαχειρίζονται και κυκλοφορούν
βιβλία, η οικονομική αξία των οποίων μεταβάλλεται ανάλογα με τη
δημιουργικότητα, την ποιότητα, την πρωτοτυπία, τις
58
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συμβολικές/πολιτισμικές αξίες και την κοινωνική σημασία των
περιεχομένων τους»60.
Ξαρατίθεται μία σχηματική απεικόνιση
λειτουργίας της βιομηχανίας του βιβλίου61.

την προσέλκυση εξειδικευμένου και αναγνωστικού κοινού, με
συνέπεια οι διοργανωτές να στρέφονται προς το θεατρικό και
ψυχαγωγικό προσανατολισμό της Έκθεσης, με άλλα λόγια σε
«ένα διαρκώς διευρυνόμενο ‗άνοιγμα‘ στο infotainment» 62 . Ε
Έκθεση ΐιβλίου της Σραγκφούρτης, ακολουθώντας το ρεύμα
του εύπεπτου τηλεοπτικού υπερθεάματος, μετατρέπεται σε ένα
ψυχαγωγικό ‗show‘, με ‗life‘ εμφανίσεις συγγραφέων‗celebrities‘, ‗glamour parties‘ των μεγάλων εκδοτικών οίκων,
σκηνοθετημένα ενσταντανέ και ανάλαφρες συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Κε αυτή τη ‗μετάλλαξη‘, υποτάσσονται όλοι
οι ενεργοί δρώντες στην αλυσίδα του βιβλίου, από το
συγγραφέα μέχρι τον εκδότη και από το βιβλιοπώλη μέχρι
τον αναγνώστη, σε ρυθμούς εργοταξίου παραγωγήςκατανάλωσης.
Ώκόμη, ο διευθυντής της Έκθεσης
Σραγκφούρτης, Jürgen Boos, διαπιστώνει ότι «η ψηφιοποίηση
είναι αυτή που προσελκύει τον κόσμο στη Υραγκφούρτη» και ότι
στο πλαίσιο της 60ής διοργάνωσης σημειώθηκαν αριθμοίρεκόρ, καθώς εκπροσωπήθηκαν 7.373 εκθέτες από 100 χώρες
με 402.282 προϊόντα, πραγματο-ποιήθηκαν 2.500
‗εκδηλώσεις‘, από τις οποίες οι 400 αφορούσαν την τιμώμενη
χώρα (Ρουρκία) και άλλες 400 συναντήσεις επαγγελματιών
του χώρου του βιβλίου, από τις οποίες οι 200 είχαν
αντικείμενο συζήτησης την ψηφιοποίηση 63 . Ρα δύο αυτά
στοιχεία που εισάγονται στη Βιεθνή Έκθεση ΐιβλίου της
Σραγκφούρτης αφορούν ουσιαστικά όλη τη σύγχρονη
βιομηχανία του βιβλίου: (α) ο „ψυχαγωγικός‟ και „θεατρικός‟
χαρακτήρας του κόσμου του βιβλίου, με κέντρο έκφρασης το
χώρο του βιβλιοπωλείου, και (β) η ψηφιοποίηση
περιεχομένου και παραγωγής-διακίνησης-κατανάλωσης
του βιβλίου.

της

Βημιουργία

Η ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΑ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ

Έκδοση
Ξαραγωγή
Βιανομή/Ξώληση
Θατανάλωση

Βιαφήμιση,
προώθηση,
κριτική /
Κέσα
Γνημέρωσης

Πημειώνεται ότι στο σώμα της αφήγησης, κατά την
παράθεση πρωτογενών μαρτυριών και δευτερογενών πηγών θα
γίνεται χρήση των όρων «βιομηχανία», «αλυσίδα», «κύκλος του
βιβλίου» και «αγορά του βιβλίου», με κοινή σημασία.
Ώκόμη, πολλοί ξένοι και έλληνες παρατηρητές
επισημαίνουν πως η πολιτιστική βιομηχανία του βιβλίου
μπορεί να γνωρίζει μεταπολεμικά πιο καθυστερημένη χρονικά
μετεξέλιξη, σε σύγκριση με άλλες πολιτιστικές βιομηχανίες
και θεσμούς, όπως την τηλεόραση ή τον κινηματογράφο, αλλά
οι παγκόσμιες τάσεις είναι πανίσχυρες και αργά ή γρήγορα
συμπαρασύρουν και αυτή την πολιτιστική βιομηχανία. Ένα
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο χαρακτήρας που
προσλαμβάνει τα τελευταία έτη η Έκθεση ΐιβλίου της
Σρανκφούρτης, με τη συνεχή αύξηση των ενημερωτικών και
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων-συζητήσεων-πάρτυ, που αφιερώνονται
τόσο στην τιμώμενη χώρα όσο και σε ποικίλα θέματα και σε
‗επώνυμους‘ συγγραφείς από όλο τον κόσμο, και με την
ανάδειξη του ηλεκτρονικού βιβλίου. Κάλιστα, η 60η Έκθεση το
2008 έδειξε ότι η παρουσία αναγνωρίσιμων από το ευρύ κοινό
συγγραφέων και η προσφορά βιβλίων δεν επαρκούν πλέον για

Ώρκετοί σύγχρονοι παρατηρητές υποστηρίζουν
ένθερμα το στοιχείο της ανάδειξης του βιβλιοπωλείου σε
χώρο κοινωνικής συνάντησης, ανάγνωσης και πολιτιστικών
εκδηλώσεων, επισημαίνοντας πως «μια δημοκρατική πολιτική
προσφοράς ανάγνωσης δεν θα έπρεπε να φοβάται να χρησιμοποιήσει
και άλλους χώρους εκτός από τους θεσμικούς χώρους της
βιβλιοθήκης» και πως «οφείλουμε να χαιρόμαστε, να ενθαρρύνουμε
κάθε ανάγνωση, όποια κι αν είναι, γιατί τίποτα ικανό να εντατικοποιεί
την επαφή με το γραπτό λόγο δεν είναι ανώφελο»64. Φς προς τη
62

Κψζηαο Θ. Καιθφπνπινο, «Σν Play Time ηεο ινγνηερλίαο», Ζ
Καζεκεξηλή, 24.10.2008, ζ. 17.
63
Jürgen Boos, ―Digitalisation draws the industry to Frankfurt: Book Fair
closes with record numbers‖, Frankfurt, 19/10/2008. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν ηεο Γηεζλνχο Έθζεζεο Βηβιίνπ ηεο Φξαγθθνχξηεο:
https://en.book-fair.com/company/press_pr/press_releases/detail.aspx?
c20f0587-85d5-44d3-a9a4-eb75d0c6143b=4b4867bd-1748-4432-9ed71a08cc3710f (19.12.2008).
64
Jean-Claude Passeron, «Ο πνιηηηζηηθόο πνιπκνξθηζκόο ηεο αλάγλσζεο.
ρεηηθά κε ηνλ αλαιθαβεηηζκό» ζην Μαίξε Λενληζίλε (επηκ.), ςεηο ηεο
αλάγλσζεο, Αζήλα, Νήζνο, 2000, 103-118, ζζ. 113-115.

60

Φηιήκσλ Μπαληηκαξνχδεο θαη Δηξήλε Πηηζάθε, «Ζ ειιεληθή βηνκεραλία
ηνπ βηβιίνπ» ζην Βεξλίθνο, Νηθφιαο θ. ά. (επηκ.), Πνιηηηζηηθέο Βηνκεραλίεο:
Γηαδηθαζίεο, Τπεξεζίεο, Αγαζά, Αζήλα, Κξηηηθή, 2005, 109-125, ζ. 111.
61
.π., ζ. 117.
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διαδικασία ψηφιοποίησης περιεχομένου και παραγωγήςδιακίνησης-κατανάλωσης του βιβλίου, αρκετοί θεωρητικοί και
εμπειρικοί αναλυτές ανιχνεύουν στοιχεία ενός νέου
παραδείγματος στον κόσμο του βιβλίου.

καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής παραγωγής μέσα στο πλαίσιο
του ιστορικού υλισμού, και η οποία εξελίχθηκε από
σύγχρονους θεωρητικούς, με την στροφή στον „εμποτισμό‟
της οικονομίας από τον πολιτισμό, φαίνεται να περιέχει
χρήσιμα στοιχεία για την ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης και
λειτουργίας πολιτιστικών θεσμών, όπως το βιβλιοπωλείο. Ρο
βιβλιοπωλείο αποτελεί μία εμπορική επιχείρηση και
ταυτόχρονα χάρη στους ισχυρούς συμβολισμούς του αγαθού
που διακινεί ένα πολιτιστικό κύτταρο, που συνδυάζει σήμερα
τη μαζική προσφορά γνώσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας και
επαγγελματοποιεί τον ελεύθερο χρόνο ως πολιτιστική και
κοινωνικοποιητική πρακτική. Ν συνδυασμός ποικίλων
πολιτιστικών προϊόντων έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής στα
σύγχρονα πολυκαταστήματα, οι τεχνικές μάρκετινγκ και
διαφήμισης, η στρατηγική διοργάνωσης ποικίλων
ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και η λειτουργία αναγνωστηρίων,
καφετεριών και εστιατορίων -ως χώρων κοινωνικής
συνάντησης και μαζικής ψυχαγωγίας- είναι βασικά
χαρακτηριστικά
του
σύγχρονου
βιβλιοπωλικού
παραδείγματος.

Βύο ακόμη κεντρικά ζητήματα απασχολούν τη
δημόσια συζήτηση στο χώρο των πολιτιστικών σπουδών για
τη βιομηχανία του βιβλίου: (γ) η ελευθερία και η ισότητα
στην „πρόσβαση‟ στο έντυπο και ηλεκτρονικό βιβλίο. Νι
επονομαζόμενοι ‗φύλακες των πυλών‘ (gate-keepers) 65 στην
παγκοσμιο-ποιημένη υπερκαπιταλιστική αγορά είναι όσοι
‗μεσολαβούν‘ για τη διακίνηση της γνώσης και του πολιτισμού
μεταξύ του παραγωγού και του καταναλωτικού κοινού και
ελέγχουν τι θα κυκλοφορήσει ή όχι. Σο ρόλο αυτό επιτελεί ένας
ολοένα πιο περιορισμένος αριθμός γιγαντιαίων υπερεθνικών
επιχειρήσεων μαζικής επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Πτο χώρο του
βιβλίου, το ρόλο των ‗φυλάκων των πυλών‘ κατέχουν οι
μεγάλοι λογοτεχνικοί πράκτορες, οι ισχυροί εκδότες, οι
μεγάλοι χονδρικοί διανομείς και οι μεγάλοι βιβλιοπώλες.
Γίναι όλοι οι ισχυροί διαμεσολαβητές του βιβλίου, από την
αρχική μορφή του χειρογράφου μέχρι την προθήκη του
βιβλιοπωλείου66. Ώυτοί οι ‗φύλακες των πυλών‘ επιλέγουν με
κριτήριο το μέγιστο εμπορικό κέρδος ποιοι συγγραφείς και
ποια έργα 1) θα εκδοθούν, 2) θα προβληθούν ευρύτατα -από
τα υπόλοιπα μέσα μαζικής επικοινωνίας μέχρι τις βιτρίνες και
τους προνομιακούς πάγκους των βιβλιοπωλείων- και 3) θα
διατεθούν μαζικά στο βιβλιόφιλο κοινό.

Φστόσο, η ιδιαιτερότητα του βιβλίου και της
διαδικασίας δημιουργίας, έκδοσης, προώθησης, διακίνησης
και πώλησής του δημιουργεί την ανάγκη προσεκτικής μελέτης
των ποικίλων διαστάσεων αλληλοδιείσδυσης εμπορικήςπολιτιστικής σφαίρας. Ε κοινωνιολόγος Laura Miller,
αναλύοντας την ιστορία και τη λειτουργία της
βορειομαερικανικής αγοράς βιβλίου, μέσω δευτερογενούς και
πρωτογενούς προφορικού υλικού, κάνει λόγο για
διαφοροποιούμενη από την αγοραπωλησία άλλων
καπιταλιστικών προϊόντων «κουλτούρα της λιανικής
πώλησης και κατανάλωσης» του βιβλίου68. Ζεωρητικοί των

Ώκόμη ένα καίριο ζήτημα για τους σύγχρονους
μελετητές είναι (δ) η μαζική παραγωγή και κατανάλωση της
εύπεπτης μυθοπλαστικής παραγωγής στο δυτικό κόσμο.
πως θα εκτεθεί αναλυτικά στο Θεφάλαιο της εργασίας για το
‗φαύλο‘ κύκλο της ευπώλητης, μαζικής λογοτεχνίας, δεν είναι
άμοιροι ευθύνης τόσο οι συγγραφείς-δημιουργοί όσο και οι
καταναλωτές-αναγνώστες, οι οποίοι ‗επικοινωνούν‘ μεταξύ
τους μέσω μίας κοινής κοσμο-εικόνας και συμβάλλουν ενεργά
στο ‗παιχνίδι‘ των ‗φυλάκων των πυλών‘. Ν θεωρητικός της
λογοτεχνίας, Harold Bloom επισημαίνει σχετικά με τη
σημασία της λογοτεχνικής ανάγνωσης για το σύγχρονο
πολίτη, ότι όπως οι σωκρατικές ερωτήσεις στην αρχαία
ελληνική αγορά, έτσι και τα λογοτεχνικά έργα μάς αφυπνίζουν
από τον ‗ύπνο του θανάτου‘ -φράση του Άμλετ στο ομώνυμο
έργο του Παίξπηρ- σε μία πιο πολυδύναμη αίσθηση της ζωής67.

πολιτιστικών σπουδών, όπως ο Michael Denning, προχωρούν
παραπέρα. ποστηρίζουν ότι α) παρατηρείται έντονη τάση αυτοοργάνωσης και δράσης των επαγγελματιών στις πολιτιστικές
βιομηχανίες (ενώσεις συγγραφέων, ομάδες διανοουμένων, θεατρικές
ομάδες ή ενώσεις καλλιτεχνών), β) υπάρχουν δυνατότητες
αντίστασης ενάντια στη μαζική κουλτούρα και ψυχαγωγία από
άτομα και ομάδες που απασχολούνται μέσα στις ίδιες τις
πολιτιστικές βιομηχανίες και το κρατικό πολιτιστικό σύστημα, και
γ) προσφέρονται πολιτιστικοί θεσμοί, όπως τα βιβλιοπωλεία, τα
νυχτερινά σχολεία ή μικρά θέατρα, για την κινητοποίηση ενάντια
στην κυρίαρχη κουλτούρα ομάδων που έχουν σχηματιστεί από
μέλη κοινωνικών κινημάτων και πολιτιστικών ομάδων 69 . Ρο

στοιχείο της ιδιαιτερότητας της βιομηχανίας του βιβλίου στη
σημερινή υπερκαπιταλιστική οικονομία επιβεβαιώνουν μέσα
από την πολυετή εμπειρία τους επαγγελματίες βιβλιοπώλες
και βιβλιοϋπάλληλοι της βορειο-αμερικανικής αγοράς.
Πυγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εμπειρικής παρακολούθησης

Ε θεωρία του πολιτιστικού υλισμού, την οποία
ανέπτυξε αρχικά ο Williams για τις ιδιαιτερότητες της
65

Βι. Jeremy Rifkin, Ζ λέα επνρή ηεο πξόζβαζεο: Ζ λέα θνπιηνύξα ηνπ
ππεξθαπηηαιηζκνύ, όπνπ όιε ε δσή είλαη κηα επί πιεξσκή εκπεηξία, φ.π..
66
Richard E. Caves., Creative Industries: Contracts between art and
commerce, Cambridge, Mass., Harvard Univ. Press, 2000, ζζ. 52-60.
67
Harold Bloom, Πώο θαη γηαηί δηαβάδνπκε, Αζήλα, Σππσζήησ, 2004, ζ. 33.
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και καταγραφής εξελίξεων, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν
οι μαρτυρίες του Lewis Buzbee70 και του Andrew Laties71. Νι
δύο επαγγελματίες του βιβλίου εξέδωσαν πρόσφατα ‗οδηγούς‘
για επιτυχή ενασχόληση με τη βιβλιοπωλική δραστηριότητα,
εκθέτοντας προκλήσεις και ιδιαιτερότητες της βιομηχανίας
του βιβλίου και εκφράζοντας ταυτόχρονα μία δυνατή σχέση
αγάπης με το αγαθό που ασχολούνται, το βιβλίο.

→ Παρατηρήσεις ελλήνων βιβλιοπωλών κ.ά. για τις
μεταβολές της μεταπολιτευτικής βιβλιαγοράς έως το 2009

Κε δεδομένο το ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο που
περιγράφηκε, ακολουθεί η κατάθεση της υπόθεσης εργασίας
που υιοθετείται για την πραγμάτευση του κύριου θέματος.

→ υμπόρευση ή μη του ελληνικού παραδείγματος με το
υπόλοιπο δυτικό παράδειγμα βιβλιοπωλείου

→ Οραματισμός ελλήνων βιβλιοπωλών κ.ά. για το
βιβλιοπωλείο στο μέλλον (εμπεριέχονται η αυτοεικόνα, η
αντίληψη αναγκών/επιθυμιών κοινού και η στάση έναντι
των διεθνών εξελίξεων)

→ Ιδιαιτερότητα ή μη του βιβλιοπωλείου μέσα στη
σύγχρονη υπερκαπιταλιστική αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών.

Πτην περίπτωση της πορείας του βιβλιοπωλείου στην
Ελλάδα από το 1974 έως το 2009: Η αντοχή της
παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος επιδιώκεται να
διευκρινιστούν συγκεκριμένα ζητήματα, που θεωρούνται
σημαντικά για τη λειτουργία της εγχώριας αγοράς βιβλίου:
→ Αυτο-εικόνα ελλήνων βιβλιοπωλών για την κοινωνική
τους ευθύνη
→ Αντίληψη ελλήνων βιβλιοπωλών κ.ά. για τις επιθυμίες/
ανάγκες του κοινού. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην
ανάλυση, εκ μέρους τους, του „φαύλου‟ κύκλου της
σύγχρονης εύπεπτης-ευπώλητης λογοτεχνίας
→ Επιχειρηματική συμπεριφορά ελλήνων βιβλιοπωλών
(εκσυγχρονισμός, συνεργασίες, συγχωνεύσεις, επέκταση,
νομικός χαρακτήρας επιχείρησης, ανάπτυξη παράλληλης
δραστηριότητας, όπως εκδόσεις και χονδρεμπόριο σε μία
προσπάθεια καθετοποίησης)
→ τάση ελλήνων βιβλιοπωλών κ.ά. έναντι της πολιτικής
βιβλίου του κράτους. Εξετάζεται επίσης η σκοπιμότητα
ύπαρξης κρατικής πολιτικής βιβλίου. Δίνεται έμφαση στην
στάση τους απέναντι στην ενιαία τιμή βιβλίου και την
παιδεία/αναγνωστική συμπεριφορά στην Ελλάδα
→ τάση ελλήνων βιβλιοπωλών κ.ά. απέναντι στις διεθνείς
εξελίξεις και τάσεις στη βιβλιαγορά. Ιδιαίτερα εξετάζεται η
στάση τους απέναντι στην αλλαγή παραδείγματος
βιβλιοπωλείου και στις νέες τεχνολογίες (κυρίως
ψηφιοποίηση, διαδίκτυο)
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Βι. Lewis Buzbee, The yellow-lighted bookshop: A memoir, a history,
Saint Paul, Minnesota, Graywolf Press, 2006.
71
Βι. Andrew Laties, Rebel bookseller, New York, Seven Stories Press,
2011.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΟ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΕΙΟΤ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΦΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

1989 – 1999

2011 – Βιβλιοπωλικές Αλυσίδες

ΕΚΕΒΙ/1997: 2.014 βιβλιοπωλεία στην ελληνική επικράτεια
ΙΟΒΕ/1998: 2.000 βιβλιοπωλεία στην ελληνική επικράτεια
1992
- Ελευθερουδάκης: Άνοιγμα πρώτου υποκαταστήματος (Υυχικό)
- Βιβλιοπωλείον της Εστίας: Πύσταση γενικού βιβλιοπωλείου

1993
- Παπασωτηρίου: ύσταση Α.Ε. με μετοχικό κεφάλαιο130 εκ. δρχ.

1995
- Ελευθερουδάκης: Κεταφορά έδρας στην Ξαν/μίου 17
(8ώροφο κτίριο)
- Kauffmann: Ώγορά του Librairie française (Πίνα 60)

1998
-Βιβλιοπωλείον της Εστίας: Κεταφορά Γκδόσεων σε ιδιόκτητο κτίριο (Γυριπίδου 84)
-Παπασωτηρίου: Γγκαινίαση ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου
- Αμιγώς ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Greekbooks.gr: Ίδρυση
- Ελευθερουδάκης: Έναρξη συστηματικής διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων

• Παπασωτηρίου: 29
υποκαταστήματα (16 πόλεις)
• Ελευθερουδάκης: 29
υποκαταστήματα (7 πόλεις)
• Public: 9 υποκαταστήματα
(Γλλάδα, Θύπρος)
• Ιανός: 7 υποκαταστήματα
(Ώθήνα, Ζεσ/κη)
• Πρωτοπορία: 4
υποκαταστήματα (3 πόλεις)
• Metropolis: 7 υποκαταστήματα
(από αυτά, σε 2 λειτουργεί τμήμα
βιβλίου)
• Κόσμος/Υλωράς: 7
υποκαταστήματα (2 πολεις)
• Newwstand/
Ελευθερουδάκης: Ξάνω από 40
σημεία πώλησης

ΜΕΣΑΒΑΗ

2000-2010

ΕΚΕΒΙ/2007: 2.000 βιβλιοπωλεία & 3.500 λοιπά σημεία διανομής στην ελληνική επικράτεια
ΕΚΕΒΙ/2011: 1.900 βιβλιοπωλεία (250 αμιγή) % πάνω από 3.500 λοιπά σημεία διανομής στην ελληνική επικράτεια
2000
- Newwstand/ Ελευθερουδάκης: Ιειτουργία πρώτου καταστήματος
2001
- Παπασωτηρίου: υμμετοχή στη σύσταση καταστημάτων Presspoint S.A.
2005
-Public: Ίδρυση αλυσίδας πολυκαταστημάτων
- Fnac Ελλάδας: Γγκαίνια καταστήματος αλυσίδας πολυκαταστημάτων ( Καρούσι)
- Ιανός: Θάθοδος στην Ώθήνα – Βημιουργία πολυχώρου (Πταδίου 24)
2007
- Public: Γγκαίνια καταστήματος στην πλατεία Πυντάγματος, Ώθήνα (Κέγαρο Ξάλλη)

2009
- Fnac Ελλάδας: Άνοιγμα καταστήματος στη Κητροπόλεως και Ώιόλου
- Metropolis: Γγκαίνια πολυκαταστήματος (τμ. ΐιβλίου) στην Ξαν/μίου 54

2008
- Ελευθερουδάκης: Γγκαινίαση ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου
- Fnac Ελλάδας: Άνοιγμα καταστήματος στη Αλυφάδα
- Βιβλιοπωλείον Μόλχο: Θλείσιμο
- Greekbooks.gr: Πυγχώνευση με εταιρεία ΚΚΓ ΗΚΏΘΝ

2010
- Fnac Ελλάδας: Θλείσιμο – Γξαγορά δύο καταστημάτων από Public
- "Metropolis powered by MAD": Γγκαίνια (The Mall Athens)
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Α. Περί γραφής, βιβλίου και πρώιμου βιβλιεμπορίου

◘ Πρώτο Κεφάλαιο
Σο βιβλίο, η διανομή του και η εμφάνιση του σύγχρονου
βιβλιοπωλείου: Μία ιστορική αναδρομή
ΤΝΟΧΗ

Μορφή καθιστού γραφέα – 5η Δυναστεία (περ. 2450 π.Φ.)
/ Αιγυπτιακό Μουσείου Καΐρου (αίθ. 42) – (Πηγή: Προσωπική συλλογή
cartes postales)

Βασικά στάδια εξέλιξης ή αλλαγής παραδείγματος στην
„εγγράμματη‟ ιστορία της δυτικής ανθρωπότητας ήταν η
εφεύρεση της γραφής, η χρήση διαφόρων „φορητών‟
υποβάθρων και υλικών γραφής, η εφεύρεση του
χειρόγραφου κώδικα και η γουτεμβέργια ανακάλυψη της
τυπογραφίας. Οι αλλαγές παραδείγματος προϋπόθεταν και
με τη σειρά τους προκαλούσαν καταλυτικές αλλαγές σε όλη
την αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης του βιβλίου.
Δίνεται έμφαση στην εξέλιξη του βιβλιοπωλικού
παραδείγματος, ενταγμένης μέσα στο ευρύτερο ιστορικό
πλαίσιο. Επίσης, γίνεται αναφορά στις παράλληλες
εξελίξεις
στην
αναγνωστική
συμπεριφορά,
την
εγγραμματοσύνη και τη χρήση του ελεύθερου χρόνου για
ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Ε γραφή υπήρξε το καθοριστικό βήμα για τη
μετάβαση από την αποκλειστικά προφορική κοινωνία στον
εγγράμματο πολιτισμό. Ε ρήξη που επέφερε η ανακάλυψη της
γραφής στο μέχρι τότε προφορικό ανθρώπινο πολιτισμό
αντανακλάται πρώιμα στην αρχαία ελληνική γραμματεία, στον
περίφημο μύθο της ανακάλυψης της γραφής από τον αιγύπτιο
θεό Ζευθ και τη γνωστοποίηση της νέας ‗τέχνης‘ στο βασιλιά
Ζαμούς, μύθο που επικαλείται ο Πωκράτης για να εκφράσει
την πίστη του στην υπεροχή του προφορικού έναντι του
‗γραμμένου‘ λόγου.
Και μόλις φτάσανε στο ζήτημα των γραμμάτων, είπε ο Θευθ: «Αυτό,
βασιλιά μου, το μάθημα θα καταστήσει τους Αιγυπτίους σοφότερους και
καλύτερους στη μνήμη˙ βρέθηκε δηλαδή φάρμακο για τη μνήμη αλλά και
για τη σοφία βέβαια». Κι εκείνος απάντησε: «…τούτο θα προσφέρει τη
λησμονιά στις ψυχές αυτών που θα το μάθουν, από παραμέληση της
μνήμης, διότι, εξαιτίας του ότι εμπιστεύονται τη γραφή αναθυμούνται
πράγματα προερχόμενα εκτός των ίδιων και με ξένους προς τους ίδιους
χαρακτήρες, όχι προερχόμενα από μέσα τους και από τους ίδιους τους
εαυτούς τους. Δεν ανακάλυψες λοιπόν το γιατρικό της μνήμης αλλά της
υπενθύμισης»72.

Ιδιαίτερα, η ανακάλυψη της τυπογραφίας στα μέσα του 15ου
αιώνα, ανέδειξε το βιβλίο ουσιαστικά στο πρώτο μέσο
μαζικής κουλτούρας και επικοινωνίας (ΜΜΕ). Γίνεται
παραδεκτή η θεώρηση του McLuhan για μία βαθειά
αλλαγή παραδείγματος το 15ο αιώνα, που επηρέασε
καταλυτικά όλες τις διαστάσεις σκέψης και ζωής του
δυτικού κόσμου, δικαιολογώντας τον όρο «γαλαξίας» του
γουτεμβέργιου ανθρώπου.
Η εκβιομηχάνιση του 18ου-19ου αιώνα ήταν η επόμενη
αλλαγή παραδείγματος σε όλο τον κύκλο παραγωγής και
κατανάλωσης του βιβλίου. Οι καινοτομίες της αλυσίδας του
βιβλίου αποτέλεσαν πρότυπο μίμησης για τον ευρύτερο
επιχειρηματικό κόσμο, πέρα από τις πολιτικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές εξελίξεις που υποστήριξαν.

Έκτοτε, μύθος, λογοτεχνία και φιλοσοφία φαίνονται
να συμπλέκονται για να εκφράσουν τη γέννηση, τη λειτουργία
και την εξέλιξη της γραφής στην ανθρώπινη κοινωνία.
Ε
γέννηση της γραφής και η δημιουργία και διακίνηση των
χειρόγραφων βιβλίων στον αρχαίο κόσμο μέχρι τον 15ο
αιώνα, η εφεύρεση της τυπογραφίας και η σταδιακή διάδοση
των έντυπων βιβλίων αποτελούν σημαντικούς σταθμούς στην
ιστορία του βιβλίου και της ανθρωπότητας, μέχρι το 18ο
αιώνα, όταν δημιουργούνται οι συνθήκες για τη μαζική μορφή
της παραγωγής, διάθεσης, αγοράς και ανάγνωσης των
βιβλίων.
Ε μακρά πορεία της ‗τέχνης των γραμμάτων‘
χαρακτηρίζεται από προκλήσεις, σκοπέλους, εκπλήξεις και
διαφορετικές εξωτερικές μορφές ανά τους αιώνες,
διαποτίζοντας όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης οργάνωσης και
ζωής, από την άσκηση της πολιτικής και τη λειτουργία της
οικονομίας μέχρι τη διάρθρωση του κοινωνικού ιστού και τις
πολιτιστικές αξίες και συνήθειες των πολιτών. Ε γραφή είναι

ε όλο το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, η βιομηχανία του
βιβλίου φαίνεται να ακολούθησε το νέο επιχειρηματικό
παράδειγμα των πολιτιστικών βιομηχανιών, μέσα στις
συνθήκες ενός „υπερ-καπιταλιστικού‟ κόσμου πρόσβασης
στη γνώση και την ψυχαγωγία και ανάδειξης της βίωσης
εμπειριών ως ύψιστης εμπορικής-πολιτιστικής αξίας.
Η επαγγελματική οργάνωση παλαιών „οικοτεχνικών‟
εκδοτικών και βιβλιοπωλικών μονάδων με την αξιοποίηση
νέων επαγγελματικών εργαλείων διοίκησης (management)
και προώθησης του βιβλίου και της εικόνας της επιχείρησης
(marketing), όπως και ο γιγαντισμός μέσω της ένταξης του
βιβλίου σε μιντιακά πολυεθνικά συγκροτήματα, είναι τα
κύρια χαρακτηριστικά του νέου δυτικού παραδείγματος.

72

Πιάησλ, Φαίδξνο (ή πεξί έξσηνο), Αξραία Διιεληθή Γξακκαηεία «Οη
Έιιελεο», αξηζκ. 170, Αζήλα, Κάθηνο, 1993, ζ. 191.
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ανακάλυψη της τυπογραφίας το 15ο αι., προσπάθησε και
κατάφερε να υπερβεί τους χωροχρονικούς περιορισμούς και
να συνδέσει ανθρώπους, κοινωνίες, πολιτισμούς.

το ορατό νήμα που συνδέει γερά το παρελθόν, το παρόν και
πιθανότατα και το μέλλον του ανθρώπινου πολιτισμού.
Ε εφεύρεση της γραφής αποτελεί μία καταλυτική
αλλαγή παραδείγματος στην ανθρώπινη ιστορία, αν επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί ο σύγχρονος επιστημονικός όρος για τις
βαθειές μεταβολές στην κοινωνική και την πολιτική
οργάνωση, την οικονομία και την πολιτιστική εξέλιξη του
ανθρώπου. Ρο γράφειν περί της γραφής, δηλαδή η
παρακολούθηση των ιχνών, των σημείων-τύπων αυτού που
έχει γραφεί, μπορεί να θεωρηθεί καθαυτό ως «ένα είδος
μεταστοχασμού», όπως σχολιάζει ο θεωρητικός της επικοινωνίας
και φιλόσοφος Vilém Flusser, επιλέγοντας τον όρο «περιγραφή» στην ανάλυση που επιχειρεί για την εξέλιξη και το
μέλλον της γραφής73.

Ε οργάνωση πιο πολύπλοκων κοινωνιών με αυξημένες
διοικητικές και οικονομικές ανάγκες, που για να καλυφθούν
χρειαζόταν η ύπαρξη και χρήση τεκμηρίων με δυνατότητα
εκτενέστερης διάρκειας στο χρόνο από αυτή της ομιλίας, είναι
στενά συνδεδεμένη με την εφεύρεση της γραφής77. Ρο ταξίδι
για τη γέννηση του συστήματος της γραφής, σύμφωνα με την
αρχαιολογική έρευνα, ξεκινάει από τη Κέση Ώνατολή, όχι
πολύ μακριά από την περιοχή του μύθου της ανακάλυψης της
γραφής που διηγείται ο πλατωνικός Πωκράτης. Νι απαρχές
του βιβλίου – αν θεωρηθεί πως τα λογιστικά βιβλία αποτελούν
βιβλία – συμπίπτουν με τη γέννηση της γραφής, όταν το 3300
π.Τ. οι ουμέριοι αρχίζουν να καταγράφουν με τη χρήση
«σφηνών» γραφήματα πάνω σε πήλινες πινακίδες που
αφορούν ποσότητες παραγόμενων αγαθών για να
αρχειοθετήσουν οικονομικές συναλλαγές ναών ή βασιλικών
ανακτόρων78. Ρο περιεχόμενο των πρώτων γραπτών μνημείων
της ανθρωπότητας, των αρχαϊκών σουμεριακών πινακίδων,
που σώζονται δεν είναι ποιητικό-λογοτεχνικό, αλλά
διοικητικό-λογιστικό: διακίνηση αγαθών και ανθρώπων με
καταγραφές κυρίως τροφίμων και γεωργικών, κτηνοτροφικών
και υφαντουργικών προϊόντων. Κε τη σύγχρονη ορολογία,
αυτές οι πινακίδες αποτελούν αποδείξεις συναλλαγών, δελτία
αποστολής και καταγραφές αγαθών που φυλάσσονταν σε
αποθήκες. λοι οι ερευνητές συμφωνούν πως η γραφή
εμφανίσθηκε και αρχικά αναπτύχθηκε για να εξυπηρετήσει τις
διαχειριστικές ανάγκες των ανεπτυγμένων διοικητικά-οικονομικά
πόλεων της Μεσοποταμίας. Ε αξιοποίηση της σφηνοειδούς
γραφής για κείμενα θρησκευτικής ή λογοτεχνικής φύσης θα
αρχίσει οκτακόσια χρόνια αργότερα, γύρω στο 2600 π. Τ.
Ώπό το 2500 π. Τ. τα σφηνοειδή σημεία της σουμεριακής
γραφής χρησιμοποιήθηκαν για να «καταγράψουν» και μία
άλλη γλώσσα σημιτικής προέλευσης, την ακκαδική
(ασσυροβαβυλωνιακή), οπότε, τόσο εξαιτίας της πολιτισμικής
ανάπτυξης των κοινωνιών όσο και της παράλληλης σήμανσης
δύο διαφορετικών γλωσσών, η ίδια η γραφή εξελίχθηκε σε ένα
συμπίλημα λογογραμμάτων, συλλαβικών φωνογραμμάτων και
προσδιορι-στικών σημείων79, ώστε να αποτυπώσει πλήρως με
γραφήματα τον προφορικό λόγο.
Νι αρχαϊκές πήλινες
πινακίδες του σουμερο-ακκαδικού πολιτισμού δεν
καταστρέφονταν ή πετάγονταν μετά τη δημιουργία και τη
χρήση τους, παρά αρχειοθετούνταν σε κλειστά σφραγισμένα
δωμάτια, μέσα σε πιθάρια, ξύλινα κιβώτια ή καλάθια με
πινακίδες απέξω, στα οποία είχαν πρόσβαση μόνο οι

Κε
την
παραδοχή
της
έννοιας
του
μεταστοχασμού,που
χαρακτηρίζει
κάθε
απόπειρα
εξιστόρησης και εξήγησης των ‗γραμμένων λόγων‘, η ιστορική
αναδρομή στην έγγραφη ιστορία της ανθρωπότητας θα
αρχίσει με την καταγραφή της
σημασίας του
αρχαιοελληνικού ρήματος ‗γράφειν‘, από όπου και το λατινικό
―scribere‖. Πημαίνει «γλύφω, σκαλίζω», δηλαδή μία πράξη
χάραξης εντός κάποιου αντικειμένου με τη χρήση ενός
σφηνοειδούς εργαλείου 74 , γραμμάτων με σκοπό τη
διανθρώπινη επικοινωνία. Ξότε και γιατί προκύπτει αυτή η
ανάγκη που οδηγεί στην εφεύρεση και τη χρήση της νέας
‗τέχνης‘; Κέχρι την εφεύρεσή της, ο απλός προφορικός λόγος
συνιστούσε ένα εξέχον μέσο επικοινωνίας, χάρη στο οποίο
οργανώνονταν και αναπτύσσονταν μορφές κοινωνικοποίησης,
διανόησης και πολιτικής πράξης75. ΐέβαια, αρκετοί ερευνητές
σημειώνουν πως ο διαχωρισμός μεταξύ μίας «ιστορικής»
εποχής με τη χρήση της γραφής και μίας «προϊστορικής»
εποχής χωρίς γραφή δεν είναι τόσο ξεκάθαρη, καθώς η
μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο ήταν πολύπλοκη
και η διάδοχη κατάσταση δεν σημαίνει πως αντικαταστάθηκε
πλήρως η προηγούμενη. Ών ως μέσο επικοινωνίας ορίσουμε
κάθε σύστημα που επιτρέπει σε μία κοινωνία να επιτελέσει
ολικά μερικά τρεις λειτουργίες: την καταγραφή πληροφοριών,
την ανταλλαγή μηνυμάτων εξ αποστάσεως και τον
εκσυγχρονισμό πολιτισμικών και πολιτικών πρακτικών,
συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην προώθηση της γνώσης
και στην επαναδιοργάνωση πρακτικών και προτύπων που
συνδέονται με αυτή76, η γραφή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως
ένα πλήρες σύστημα επικοινωνίας που, ήδη πριν την
73

Vilém Flusser, Ζ Γξαθή: Έρεη κέιινλ ην γξάθεηλ;, Αζήλα, Πνηακφο, 2003,
ζ. 16.
74
. π., ζ. 23.
75
Φξεληεξίθ Μπαξκπηέ θαη Καηξίλ Λαβελίξ, Ηζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο από ηνλ Νηηληεξό ζην Ίληεξλεη, Αζήλα, Γξνκέαο, 1999, ζ. 11.
76
. π.

77

Frédéric Barbier, Ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ, Αζήλα, Μεηαίρκην, 2002, ζ. 25.
Γεκήηξεο Κ. Φπρνγηφο, Σα έληππα κέζα επηθνηλσλίαο: Από ηνλ πειό ζην
Γίθηπν, β΄ έθδ., Αζήλα: Καζηαληψηεο, 2004, ζ. 159.
79
. π., ζ. 47.
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αρμόδιοι γραφείς. Ξρόκειται για τις πρώτες ‗βιβλιοθήκες‘
της ανθρωπότητας. Ε αρχαιολογική σκαπάνη έχει ανεύρει
ακόμη και πήλινους βιβλιογραφικούς καταλόγους των
βιβλιοθηκών αυτών, όπου τα έργα ονοματίζονται με τις
πρώτες λέξεις τους, μία παράδοση που θα συνεχισθεί μέχρι
και τις βιβλιοθήκες της ελληνορωμαϊκής περιόδου. Βιάφοροι
λαοί της ευρύτερης περιοχής, όπως οι Τιττίτες (σημερινή
Ρουρκία), οι Νυράρτιοι (Ώρμενία), Γλαμίτες (Ξερσία),
χρησιμοποίησαν τη σφηνοειδή γραφή για να αποτυπώσουν τις
γλώσσες τους. Ρα τελευταία κείμενα με σφηνοειδή γραφή που
ανευρέθηκαν στη Κεσοποταμία ανάγονται στον 1ο αιιώνα μ.Τ.

κρατήθηκε ‗κλεισμένη‘ σε μία μικρή κάστα ιερέων και
διοικητών των θρησκευτικοπολιτικών κέντρων αυτής της
διευρυμένης περιοχής. Κάλιστα, αρκετοί μελετητές της
εξέλιξης της γραφής και της οργάνωσης των αρχαίων
κοινωνιών, όπως ο καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο
Ξανεπιστήμιο του Cambridge Jack Goody, ο R. M. Adams
και ο A. L. Oppenheim, εικάζουν πως τα βιβλία-λογιστικά
αρχεία των ναών παραπέμπουν στην ευρύτερη οικονομική και
όχι στενά θρησκευτική λειτουργία αυτών των ιδρυμάτων. Πε
πρώτη πάντως φάση, οι ναοί αποτελούσαν τα κέντρα
εκμάθησης και άσκησης των διοικητικών δεξιοτήτων της
γραφής και της αρχειακής καταγραφής. Γπρόκειτο για
διοικητικά - ιεροποιημένα κέντρα εξουσίας που ασκούσαν
συγκεντρωτικό οργανωτικό-διαχειριστικό έλεγχο 81 .
Ώργότερα, η γραφή διδασκόταν σε ειδικά εργαστήρια και
χρησιμοποιήθηκε για τη διατήρηση θρησκευτικών και
λογοτεχνικών έργων. Ρα αρχαιότερα κείμενα σε ιερογλυφική
μορφή χρονολογούνται από το 3150 π. Τ., και σε σύγκριση
με τα σουμεριακά γραπτά μνημεία διαφέρουν ως προς την
υστερότερη χρονική τους εμφάνιση (100-200 έτη αργότερα)
και ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς είναι θρησκευτικής και
μνημειακής φύσης. Φς υλικό, ο πάπυρος υπερείχε των
αργιλωδών πινακίδων των Πουμερίων λόγω της επεξεργασίας
του σε ταινία μήκους 5-10 μέτρων, που επέτρεπε τη συγγραφή
μεγαλύτερης έκτασης κειμένων, και το τύλιγμά της σε
κύλινδρο, ονομαζόμενο χάρτη. Ώπό το χάρτη μπορούσαν να
αποκοπούν τμήματα για άλλες χρήσεις ή να γραφεί όλος ο
κύλινδρος και να σχηματίσει τον τόμο ενός βιβλίου. Ε μορφή
αυτή του βιβλίου άντεξε στο χρόνο μέχρι τον 6ο αιώνα μ. Τ.,
παράλληλα με την ξύλινη πλάκα-δέλτο (επικηρωμένα και
συνδεόμενα με νήμα δύο ή περισσότερα τμήματα ξύλου που
αποτελούν φθηνό υλικό γραφής), η ύπαρξη της οποίας
βεβαιώνεται τουλάχιστον από τον 14ο αι. π. Τ82.

Φς προς την κοινωνική οργάνωση, οι μαρτυρίες
φανερώνουν την εξής διαβάθμιση σε ένα πατριαρχικό
σύστημα: την ανώτερη τάξη των ευγενών, ιερέων,
κυβερνητικών αξιωματούχων και πολεμιστών, στην οποία
εντάσσονται και οι γραφείς, τη μεσαία τάξη των ελεύθερων
εμπόρων και καλλιτεχνών και μία πολυάριθμη τάξη σκλάβων.
Μέσα σε αυτά τα κοινωνικο-οικονομικά και πολιτισμικά
πλαίσια, η δραστηριότητα της βιβλιεμπορίας δεν φαίνεται
να αναπτύχθηκε στη σουμερο-ακκαδική κοινωνία, υπόθεση
που βασίζεται στη ‗δυσκίνητη‘ φύση του υλικού καταγραφής,
στον περιορισμένο κύκλο εγγραμμάτων-γραφέων και στη
συγκεκριμένη χρήση των κειμένων. Ρο περιεχόμενο των
πινακίδων ήταν χρήσιμο για τους ίδιους τους γραφείς
(εκπαίδευση), τους ιερείς των ναών και τους άρχοντες και
αξιωματούχους των ανακτόρων. Κε αυτό τον τρόπο,
συγκροτήθηκαν τότε οι συλλογές και όχι με αγορές, οπότε οι
ιστορικοί συμπεραίνουν ότι δεν υπήρξε στην Γγγύς Ώνατολή
εμπόριο βιβλίου80.
Ρο σημερινό κινητό βιβλίο έγινε πραγματικότητα
χάρη στη χρήση του παπύρου στη φαραωνική Αίγυπτο.
Ιόγω της φθαρτότητας του επεξεργασμένου φυτού, δεν
κατόρθωσαν να διασωθούν στο χρόνο παρά ελάχιστα φύλλα
παπύρου, οπότε η αιγυπτιακή ιερογλυφική γραφή μελετήθηκε
κυρίως από τις εγχαράξεις στις πυραμίδες, στις σαρκοφάγους
και στις μνημειακές αναθηματικές στήλες, στα αγάλματα και
τους ναούς. Νι αυξανόμενες ανάγκες καταγραφής και
εμπορικής διακίνησης των παραγόμενων αγροτικών αγαθών
στα εύφορα εδάφη του Λείλου και άσκησης κεντρικού
ελέγχου πάνω στον αγροτικό πλούτο οδήγησαν στην
ανάπτυξη της γραφής περίπου το 3300 π.Τ.. Αια αρκετούς
αιώνες, η γραφή εξυπηρέτησε αποκλειστικά την ανεπτυγμένη
αγροτική οικονομία και την κεντρική εξουσία. πως ακριβώς
και στους μεσοποταμιακούς πολιτισμούς, η ανακάλυψη της
γραφής κάλυψε λογιστικές, αρχειακές, διοικητικές ανάγκες και

Φς προς την ίδια τη γραφή, η ονομασία ιερογλυφικά
οφείλεται στους αρχαίους Έλληνες και αποδίδει ακριβώς το
θρησκευτικό χαρακτήρα των κειμένων, καθώς οι Ώιγύπτιοι τα
ονόμαζαν «θεϊκές λέξεις» και θεωρούσαν πως παραδόθηκαν
στο βασίλειο των ανθρώπων από το θεό της σοφίας Ζευθ (ή
Ροθ), που απεικονίζεται ως θεός-Πελήνη με κεφάλι ίβιδος και
με καθήκοντα γραφέα στον κόσμο των θεών. Ώυτό το θεό
επικαλούνται για να μαγέψουν ή να θεραπεύσουν με τη
βοήθεια των ιερογλυφικών. Έτσι, διαδόθηκε ευρύτατα η
μαγική διάσταση της γραφής 83 . Αια τις μη μνημειακές
χρήσεις, κυρίως για γραφειοκρατικά, ιδιωτικά, θρησκευτικά
και επιστημονικά κείμενα πάνω σε πάπυρο και όστρακα
81

Jack Goody, The logic of writing and the organization of society,
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82
Frederic G. Kilgour., The Evolution of the Book, New York, Oxford
University Press, 1998, ζ. 5.
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Frédéric Barbier, Ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ, φ. π., ζ. 27.
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αναπτύχθηκε, παράλληλα με τα ιερογλυφικά, η ιερατική γραφή
(επισεσυρμένη ή κοινή), που επιβίωσε για 2.500 χιλιάδες έτη,
και η δημοτική ( ή λαϊκή), που χρησιμοποιήθηκε από τον 8ο αι.
π. Τ. ως τον 5ο αι. μ. Τ. για όλες τις μη θρησκευτικές χρήσεις.
Νι Ώιγύπτιοι της ύστερης εποχής (από τον 1ο αι. μ. Τ.)
χρησιμοποίησαν επίσης και το ελληνικό αλφάβητο (κοπτική
γραφή).
Ε δημοτική χαρασσόταν και σε μνημειακές
επιγραφές, με γνωστότερο παράδειγμα τη διάσημη Πτήλη της
Οοζέτας που καταγράφει ψήφισμα για τις ευεργεσίες του
Ξτολεμαίου Γ΄ του Γπιφανούς (περ. 200 π. Τ.) και επέτρεψε
την αποκρυπτογράφηση των αιγυπτιακών συστημάτων
γραφής84. Ξέρα από τα θρησκευτικά-μαγικά κείμενα, έχουν
ανευρεθεί παπύρινα βιβλία διδακτικού περιεχομένου
(συμμόρφωσης των υπηκόων στο φαραώ), επιστημονικού
(μαθηματικού, ιατρικού, γεωγραφικού) και λογοτεχνικού
(ηθικοπλαστικά μυθιστορήματα, μύθοι με χαρακτήρες ζώα
και ερωτικά ποιήματα και τραγούδια).

π. Τ. χιλιετίας και σε 5.000.000 στις αρχές της ρωμαϊκής
κυριαρχίας, δηλαδή από 10.000 έως το μέγιστο 50.000 άτομα
σε όλη τη διάρκεια της αιγυπτιακής ιστορίας 87 - και δ) την
έλλειψη αρχαιολογικών ευρημάτων και έμμεσων ιστορικών
μαρτυριών δεν μπορεί να τεκμηριωθεί η ύπαρξη
επαγγελματικού βιβλιεμπορίου. σο για τη λειτουργία
ανοιχτών, δημόσιων βιβλιοθηκών, επίσης δεν υπάρχουν
τεκμήρια. Κόνο ο Βιόδωρος σε μία περιγραφή του κτιριακού
συγκροτήματος του «Νσυμανδύα», όπως αποκαλούσε το
φαραώ Οαμσή ΐ΄ (1279-1213 π. Τ.), αναφέρει ότι
περιλάμβανε ιερή βιβλιοθήκη, με την εξωτερική επιγραφή
«Χυχής ιατρείον»88.
Πτους Ώκκάδιους (Ώσσύριους και ΐαβυλώνιους)
οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα η επινόηση της
συλλαβογραφίας, δηλαδή της χρήσης σημείων που
αναπαριστούν τη φωνητική αξία χωριστών συλλαβών της
γλώσσας. Κετά το 2000 π.Τ. θα εμφανιστούν στον αιγαιακό
και ελλαδικό χώρο οι γραμμικές γραφές, που διαφέρουν από τις
προγενέστερες σφηνοειδή και ιερογλυφική στη χρήση
καμπύλων και ευθειών γραμμών. Ώυτές δημιουργούνται με το
‗σύρσιμο‘ της γραφίδας πάνω στο πήλινο συνήθως
υπόστρωμα. Ξρόκειται για τη Αραμμική Ώ των Κινωϊτών, τη
Αραμμική ΐ των Κυκηναίων και την κυπρομινωϊκή της
Θύπρου, που θα επιζήσουν ως το 1200 π. Τ. Ξινακίδες και
πήλινες σφαίρες με σημεία όμοια σχεδόν με αυτά της
Αραμμικής Ώ΄ ανευρέθηκαν στην Θύπρο και σε διάφορα
νησιά του Ώιγαίου, προφανώς μέσω της κινητικότητας των
μινωϊτών εμπόρων και ναυτικών. Πυνυπήρξαν αυτή την
περίοδο τόσο η μινωϊκή ιερογλυφική γραφή (όπως την ονόμασε
ο Sir Arthur Evans που ανέσκαψε την Θνωσό), ο Δίσκος της
Υαιστού και η κυπρομινωϊκή Γραμμική Α, γραφές που δεν έχουν
ακόμη αποκρυπτογραφηθεί από τους επιστήμονες. Ώντίθετα,
οι πινακίδες με τη Αραμμική ΐ΄, που ανευρέθηκαν κυρίως
στην Θνωσό και την Ξύλο, καθώς και αγγεία με γραπτά στις
Ζήβες, αποκρυπτογραφήθηκαν από τον αρχιτέκτονα Michael
Ventris, τη δεκαετία του 1950, και αποδείχθηκε πως το
σύστημα των 190 σημείων αποδίδει την ελληνική γλώσσα και
όχι κάποιον προ-ελληνικό πολιτισμό, όπως υποστήριζαν ως
τότε οι περισσότεροι αρχαιολόγοι και γλωσσολόγοι.

Ρην τέχνη της γραφής κατέχει στην αιγυπτιακή όπως
και στη μεσοποταμιακή κοινωνία η προνομιούχα τάξη των
σοφών γραφέων, οι οποίοι τη διδάσκονταν και την
εξασκούσαν στο Per Ankh (Νίκο της Δωής), ένα ειδικό
σχολείο και εργαστήρι γραφής με τη σημερινή ορολογία.
Σαίνεται πως στην αρχαία αιγυπτιακή κοινωνία
λειτουργούσαν ‗βιβλιοθήκες‘ για τη φύλαξη και αρχειοθέτηση
διοικητικών εγγράφων, ιερών ή και επιστημονικών κειμένων,
όχι όμως με την έννοια αυτόνομων κτιριακών εγκαταστάσεων,
αλλά ως θηκών για τους παπυρικούς κυλίνδρους σε
διαδρόμους και σε αίθουσες που είχαν κι άλλη χρήση, όπως
στο ναό-ταφικό μνημείο του Οαμσή ΗΗ στις Ζήβες και του
ρου στο Γντφού. Νι μελετητές θεωρούν πως οι αιγυπτιακές
βιβλιοθήκες αποτέλεσαν το πρότυπο για τη μεταγενέστερη
δημιουργία της περίφημης ΐιβλιοθήκης της Ώλεξάνδρειας85.
Ξέρα όμως από την αρχειοθέτηση και τη διατήρηση
κειμένων σε θήκες από τη διοίκηση (ιερατείο-φαραώ), τίθεται
το ερώτημα αν θρησκευτικά και μη κείμενα, γραμμένα μέσα
στους παπυρικούς κυλίνδρους, αναπαράγονταν με τη
διαδικασία της αντιγραφής και διακινούνταν σε ένα ικανό
βιβλιόφιλο-αναγνωστικό κοινό, ώστε να διαπιστωθεί η
δραστηριότητα της βιβλιεμπορίας. Κε δεδομένα α) την
σπανιότητα του φυτού που το είχε καταστήσει ουσιαστικά
βασιλική ιδιοκτησία-μονοπώλιο86, β) τη γνώση και εφαρμογή
της γραφής μόνο από μία κλειστή τάξη γραφέων, γ) την
ύπαρξη ενός περιορισμένου εγγράμματου κοινού – σύμφωνα
με τους μελετητές περιοριζόταν σε ένα 1-5% του γενικού
πληθυσμού, που υπολογίζεται σε 1.000.000 στις αρχές της 3ης

Ε πολιτική, οικονομική και θρησκευτική ζωή στη
μινωϊκή και τη μυκηναϊκή κοινωνία είναι οργανωμένη γύρω
από τα ισχυρά εξουσιαστικά κέντρα, επονομαζόμενα
ανάκτορα και η χρήση των προαναφερόμενων γραφών έρχεται
να καλύψει τις αυξημένες διοικητικές-διαχειριστικές ανάγκες
τους. Ρο περιεχόμενο των πινακίδων είναι λογιστικήςοικονομικής φύσης. Ξροφανώς, υπήρχε κι εδώ ένας κύκλος
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γραφέων που υπηρετούσε τον άνακτα-ιερέα για την
καταγραφή των αγαθών και δοσοληψιών και τη φύλαξη των
πήλινων πινακίδων με τη μορφή αρχείων σε ειδικούς χώρους.
Βεν έχουν ανευρεθεί λογοτεχνικά κείμενα καταγεγραμμένα σε
πινακίδες με αυτή τη γραφή.

στην ελληνική γλώσσα, με την πρόσθεση των φωνηέντων και
την προσπάθεια πιστής απόδοσης του προφορικού λόγου με
ένα μικρό, σταθερό αριθμό συμφώνων και φωνηέντων.
Σαίνεται – σύμφωνα με την αρχαιολογική-ιστορική έρευνα –
πως η αλφαβητική γραφή ‗εισέβαλε‘ στην Γλλάδα της
προφορικής παράδοσης κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού
της 1ης χιλιετίας π. Τ. (αρχές 8ου αιώνα) 90 . Ξαραμένει
μυστήριο για τους μελετητές πού και πότε ακριβώς έλαβε
χώρα η μεταφορά του φοινικικού αλφαβήτου στον ελληνικό
κόσμο. Κάλλον, οι Έλληνες ενθάρρυναν μικρές ομάδες
Σοινίκων να εγκαθίστανται στα μέρη τους και να διατηρούν
σταθερές εμπορικές σχέσεις μαζί τους, ώστε να διδαχθούν
φοινικικές τεχνικές κοσμηματοποιΎας και κοσμετολογίας.
Ξιθανός τόπος εισδοχής των φοινικίων (τα ψηφία του
φοινικικού συμφωναρίου) είναι ένας εποικισμός των Γλλήνων
εμπόρων του 8ου αιώνα π.χ. στις ακτές της Πυρίας, γνωστός
σήμερα με την επωνυμία El Mina. Γπίσης, η Θρήτη και η
Οόδος λόγω των ανευρεθέντων τεκμηρίων εμφανίζονται ως
κέντρα εισαγωγής φοινικικών και συριακών προϊόντων κατά
τον 9ο αιώνα π.Τ.. Νι αρχαιολόγοι έχουν εντοπίσει ίχνη
Πημιτών κοσμηματοποιών εγκατεστημένων στη Οόδο περίπου
το 1.000 π.Τ. Πτην Θύπρο έχει ανευρεθεί ένα φοινικικό
εγχάρακτο σκεύος που χρονολογείται στον 9ο αιώνα π.Τ.,
ενώ, την ίδια εποχή, σημιτικής προέλευσης προϊόντα
πολυτελείας φαίνεται να έφθαναν στην ηπειρωτική Γλλάδα
μέσω της Γύβοιας91.

Ε αυστηρή και συγκεντρωτική ανακτορική δομή της
κοινωνίας και σε αυτούς τους πολιτισμικούς κύκλους,
συγγενείς με το σουμερο-ακκαδικό και αιγυπτιακό, όπως και
το υλικό υπόστρωμα των γραπτών κειμένων, δεν αφήνει
περιθώρια για την υπόθεση ύπαρξης ευρέως εγγράμματου
κοινού, της λειτουργίας της δημόσιας ανάγνωσης και εν
τέλει της διακίνησης της γνώσης μέσω αναπαραγωγής και
έναντι αντιτίμου, δηλαδή επαγγελματιτκής βιβλιεμπορίας.
Άλλωστε, τα μέχρι τώρα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν
μία καθαρά πληροφοριακή-αρχειακή λειτουργία των
εγγράμματων πινακίδων στην υπηρεσία του ανακτορικού
πολιτικοθρησκευτικού κέντρου. Πημειώνεται πως και στους
τρεις πολιτισμικούς κύκλους που περιγράφηκαν ως τώρα, οι
«αποθήκες
πληροφοριών»
διοικητικού,
οικονομικού,
θρησκευτικού, επιστημονικού και σε μικρό ποσοστό
λογοτεχνικού περιεχομένου αποτελούσαν δημόσιες, αλλά όχι
ανοιχτές στο κοινό, ‗βιβλιοθήκες‘, οπότε δεν γίνεται λόγος για
πρακτικές συστηματικής αντιγραφής και διάδοσης κειμένων,
δανεισμού, οργάνωσης δημόσιων αναγνώσεων και άλλων
πολιτιστικών πρακτικών που να δείχνουν ότι η χρήση της
γραφής είχε διεισδύσει σε ευρεία στρώματα του πληθυσμού,
πέρα από τις ανώτερες κάστες των ανάκτων-ιερατείων και των
δημόσιων αξιωματούχων.

Ε τροποποιημένη, ελληνική εκδοχή των φοινικίων
έλυσε το παλαιό πρόβλημα πώς να παράγονται σχήματα που
αυτόματα να προκαλούν μία ακουστική μνήμη. Ρο ελληνικό
αλφάβητο χρησιμοποιήθηκε στην αρχή ως βοήθημα της
μνήμης (aide-mémoire), καθώς στον προφορικό, προ γραφής
πολιτισμό η μνήμη έπαιζε καθοριστικό ρόλο, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι η ελληνική κοινωνία πριν την ανάπτυξη του
αλφαβήτου δεν ήταν ήδη ανεπτυγμένη (ομηρικά έπη,
φιλοσοφία, μουσική, εκπαίδευση, γεωμετρία, αρχιτεκτονική,
κ.ά.). Ώπό τον 5ο αιώνα κι εξής επικράτησε το ιωνικό
αλφάβητο των 27 σημείων –που αντιστοιχούσε στα ψηφία του
μιλήσιου συστήματος αρίθμησης - για την κοινή χρήση από
όλες τις ελληνικές πόλεις. Νι ιστορικοί επισημαίνουν, δε,
σχετικά με τη χρησιμότητα της αλφαβητικής γραφής, ότι η
Γλλάδα της αρχαϊκής εποχής χρησιμοποιούσε μόνο τον
ομιλούμενο λόγο, ως «κλέος», ως φήμη που οι αοιδοί της
ομηρικής εποχής την αποδίδουν στους επικούς ήρωες, οπότε
η γραφή εξυπηρετούσε ακριβώς την παραγωγή μεγαλύτερου
«κλέους», την παραμονή στο χρόνο, την εξασφάλιση της
υστεροφημίας. Νι Έλληνες, εισάγοντας τα φωνήεντα, πέτυχαν

Ρο φοινικικό συμφωνάριο προέκυψε μάλλον από τις
πρωτοχαναναϊκές γραφές γύρω στο 1100 π. Τ. και
αποδείχθηκε το γονιμότερο σύστημα γραφής στην ανθρώπινη
ιστορία, καθώς οι σημερινές εν χρήσει γραφές προέρχονται
είτε από αυτό είτε από την κινεζική ιδεογραμματική γραφή.
Πύμφωνα με τους περισσότερους ειδικούς, από τη φοινικική
γραφή προήλθαν κατά σειρά η αραμαϊκή (περ. 1000 π.Τ.), η
παλαιοεβραϊκή (περ. 900 π.Τ.), η ελληνική (περ. 800 π. Τ.), η
καρχηδονική και άλλες γραφές στην ευρύτερη περιοχή της
αραβικής και της ιβηρικής χερσονήσου89. σον αφορά τον
ελληνικό πολιτισμό, τα νεότερα δείγματα Αραμμικής ΐ
χρονολογούνται γύρω στο 1150 π. Τ., ενώ η συνέχεια
καταγράφεται ως μία «σκοτεινή περίοδος» διάρκειας 4
περίπου αιώνων, χωρίς την ανεύρεση δειγμάτων γραφής στην
ελληνική γλώσσα.
Ε αρχαιολογική έρευνα ανακάλυψε
επιγραφές που τοποθετούνται χρονικά στο 750 π.Τ. και είναι
πλέον γραμμένες με το ελληνικό αλφάβητο. Η μεγάλη
προσφορά των Ελλήνων στον πολιτισμό της γραφής
έγκειται στην προσαρμογή του σημιτικού συμφωναρίου
89
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την οπτική κωδικοποίηση του άυλου και εφήμερου ηχητικού
σύμπαντος και την εξέλιξη σε ένα πρωτόγνωρο αναλυτικό και
αφαιρετικό επίπεδο. Ώπό πολλούς μελετητές, η ελληνική
φωνητική ή φθογγική γραφή έχει χαρακτηριστεί ένα ‗είδος
επαναστατικής καινοτομίας‘ ως προς τις επιπτώσεις της στον
πολιτισμό. Ταρακτηριστικά, έχει ειπωθεί ότι η προσθήκη των
τεσσάρων καθαρών φωνηέντων (α, ε, ι, ο) στα φοινικικά
σύμβολα και η παγίωση των είκοσι τεσσάρων γραμμάτων στο
ελληνικό αλφάβητο αποδίδονται σε εγκεφαλική διεργασία των
ανθρώπων του Ώιγαίου, που ισοδυναμεί με μία ‗μορφή
νευροφυσιολογικής μετάλλαξης‘92.

Γνδιαφέρουσα είναι και η ετυμολογία της ελληνικής
λέξης βιβλίο, καθώς συνδέεται με την αιγυπτιακή πόλη Βύβλο
στις ακτές της Ξαλαιστίνης, σημαντικό διαμετακομιστικό
λιμάνι για την εμπορία του παπύρου 94 . ποκοριστικό του
ελληνικού ουσιαστικού βίβλος είναι η νεότερη λέξη βιβλίο. Κε
την πάροδο του χρόνου, χάθηκε η έννοια του υποκορισμού
και με τον όρο δηλώθηκε κάθε βιβλίο (σύγγραμμα),
ανεξάρτητα από την έκταση, τον όγκο, το περιεχόμενο κλπ.95
Η γραφή θα αναδειχθεί σε πραγματικό μέσο
εκκοσμικευμένης επικοινωνίας, στην κοινωνία της
αρχαϊκής και κυρίως της κλασικής Ελλάδας, υπερβαίνοντας
τον ιερατικό, νομικό και οικονομικό χαρακτήρα που είχε στη
Κεσοποταμία, την Ώίγυπτο και τη μινωϊκή και μυκηναϊκή
Γλλάδα. Πε αντίθεση με τα πρώιμα συστήματα γραφής σε
Κεσοποταμία και Ώίγυπτο, το ελληνικό αλφάβητο προκάλεσε
μία άμεση επανάσταση σε όλο τον τρόπο δομής της κοινωνίας
λόγω της ευχέρειας εκμάθησής του από μεγάλη μερίδα
ανθρώπων. Ξολλοί πολιτισμοί ανά τον κόσμο έχουν πετύχει
ένα καλό βαθμό διαχείρισης με τα πικτογραφικά και άλλα
συστήματα γραφής που ανακάλυψαν ή μιμήθηκαν, αλλά η
εξάπλωση της εγγραμματοσύνης, η λογοτεχνία, η σύλληψη
της ιστορίας, η φιλοσοφία και η δημοκρατία -που
χαρακτηρίζουν
το
δυτικό
κόσμογεννήθηκαν,
καλλιεργήθηκαν και εδραιώθηκαν χάρη στην ευχέρεια του
ελληνικού αλφαβήτου96. Ε εξελισσόμενη πολιτική οργάνωση
των πόλεων-κρατών και η διαφορετική κοσμοθεωρία και
φιλοσοφία στον αρχαιοελληνικό πολιτισμικό κύκλο έφεραν τη
μεγάλη τομή στο ρόλο της γραφής μέσα στα κοινωνικά
πλαίσια. Ε αυτοθέσμιση της ελληνικής κοινωνίας, ήδη από
την αρχαϊκή εποχή, είχε καταλυτική επίδραση σε όλα τα
επίπεδα δια- και συμβίωσης των ανθρώπων. Ε διάκριση
μεταξύ νόμου και εθιμικού δικαίου βασίσθηκε αντίστοιχα στο
(καταγε-)γραμμένο και μη κείμενο. Ε κωδικοποίηση των
προφορικών εθίμων και αξιών σήμαινε την ‗καταγραφή‘ τους
και την αυτόματη αναγωγή τους σε νομοθεσία97. Ε ανάγκη
καταγραφής και δημοσιοποίησης βασικών νόμων οργάνωσης
της κοινωνίας των πολιτών και όχι απλά διαχειριστικές και
αρχειακές ανάγκες, όπως στα προγενέστερα πολιτικά-ιερατικά
εξουσιαστικά κέντρα, ήταν καθοριστική για τη χρήση, την
εκμάθηση και τη διάδοση των δεξιοτήτων της γραφής και της
ανάγνωσης. μως αυτές οι δεξιότητες αφορούσαν μόνο
άτομα σε θέσεις εξουσίας. Ε εμφάνιση του ελληνικού

Ήδη στα πρώτα κείμενα που είναι καταγεγραμμένα
πάνω σε αγγεία και τοίχους σε ελληνική αλφαβητική γραφή
των μέσων του 8ου αιώνα π. Τ. φαίνεται η διαφορά στις νέες
ανάγκες της κοινωνίας που υπηρετεί αυτό το σύστημα γραφής
σε σύγκριση με τη σουμεριακή σφηνοειδή, την αιγυπτιακή
ιερογλυφική, τη μινωϊκή ιερογλυφική και τις γραμμικές γραφές
στα αρχαϊκά πολιτισμικά συστήματα. Βεν αφορούν ούτε
λογιστικές-οικονομικές κατά-γραφές ούτε λατρευτικές-μαγικές
επικλήσεις και προσευχές. Ξρόκειται για επιγραφές σε αγγεία
κυρίως με αφιερώσεις, ευχές, στίχους, το όνομα του
δημιουργού και άλλες φράσεις. Φς τα τέλη του 7ου αι. τα
μέχρι σήμερα αρχαιολογικά ευρήματα τεκμηριώνουν πως
εκτός από τα πρόχειρα χαράγματα σε αγγεία και όστρακα
(θραύσματα πήλινων αγγείων), καταγράφονταν κείμενα
νομικού, μνημειακού, αναθηματικού και ημερολογιακού
περιεχομένου σε δημόσια έκθεση-ανάγνωση.
Γκτός από τις αγγειακές και τις επιτύμβιες επιγραφές,
μεγάλο μέρος ξένων και ελλήνων φιλολόγων κλίνει προς την
υπόθεση ότι η σύνταξη των ομηρικών επών, της Ηλιάδας και
της Νδύσσειας, είχε καταστήσει αναγκαία τη γραπτή
καταγραφή του κειμένου και ότι οι ραψωδοί που διέδιδαν τα
άσματα, απαγγέλλοντας και τραγουδώντας, έφεραν στον
ταξιδιωτικό σάκο τους το χειρόγραφο ‗αντίτυπό‘ τους, ώστε να
το συμβουλεύονται για να ανταποκριθούν στο έργο τους.
Γπίσης, τα έργα του Εσιόδου, οι Νμηρικοί Όμνοι και η
λυρική ποίηση του 7ου αιώνα π.Τ. μάλλον διαδόθηκαν σε
ευρείες περιοχές του ελληνικού κόσμου μέσω χειρόγραφων
βιβλίων93. Ξαρά τη διάσταση απόψεων μεταξύ ιστορικών για
τη λειτουργία της προφορικότητας και τη διάδοση της
εγγραμματοσύνης στον αρχαϊκό ελληνικό κόσμο, φαίνεται
πως η λογοτεχνική παραγωγή αυτής της περιόδου καταγράφηκε
σε μία πρώιμη περίοδο, όπου η γραφή ήταν ελάχιστα
διαδεδομένη στην κοινωνία και δεν είχε μπορέσει ακόμη να
ασκήσει κάποια σοβαρή επιρροή στον προφορικό πολιτισμό.
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αλφαβήτου κατόρθωσε να μεταβάλει το χαρακτήρα του
ανθρώπινου πολιτισμού και να διαφοροποιήσει τις
εναλφάβητες κοινωνίες από τις σύγχρονές τους προφορικές.
Θατέστησε δυνατή μία δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης
και ένα ταχύτερο και αποτελεσματικότερο εκπαιδευτικό
σύστημα 98 . Πυγκεκριμένα, η διάδοση της εγγραμματοσύνης
σε ευρεία στρώματα του ελληνικού πληθυσμού χάρη στην
ευκολία εκμάθησης του αλφαβήτου κατέστησε δυνατή τη
δημοκρατική μορφή διακυβέρνησης και την εισαγωγή ενός
αποτελεσματικού εκπαιδευτικού συστήματος. Ε δημόσια
ανάγνωση της νομοθεσίας φαίνεται ότι ξεκίνησε στις αποικίες
της Θάτω Ηταλίας (Ιοκρούς, Οήγιο, Θατάνη), καθώς είναι οι
πρώτες πόλεις που απέκτησαν γραπτούς νόμους στο πρώτο
μισό του 7ου αιώνα π.Τ. Ε Ώθήνα ακολούθησε το 620 π.Τ.,
με την καταγραφή της δρακόντειας νομοθεσίας και γύρω στο
595 π.Τ. με τους νόμους του Πόλωνα. Ώυτοί γράφηκαν από
το ίδιο το χέρι του νομοθέτη στο Ξρυτανείο της Ώθήνας,
πάνω σε όρθιες, ξύλινες, τρίπλευρες πρισματικές και
περιστρεφόμενες κύρβεις, που προσφέρονταν για ανοιχτή,
δημόσια ανάγνωση 99 . Γκατό χρόνια μετά τα δημόσια
νομοθετικά κείμενα, χαράχθηκαν οι επιγραφές με ονόματα
ολυμπιονικών, αρχόντων και ιερέων, δηλαδή εμφανίσθηκαν τα
πρώτα «χρονολόγια».

ελληνικό αλφάβητο, αποτελώντας τις πρώτες μεγάλες
συνθέσεις που γράφτηκαν σε αυτό102.
Φς προς το υλικό και τα εργαλεία της ελληνικής
αλφαβητικής γραφής, που αποτελούν σημαντικά γνωρίσματα
για την έναρξη και εγκαθίδρυσης λειτουργίας του
βιβλιεμπορίου στην αρχαιότητα, η σπανιότητα του
αιγυπτιακού παπύρου οδήγησε στην εμφάνιση ενός νέου και
ανθεκτικότερου στο χρόνο προϊόντος, της περγαμηνής, που
εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα ως υλικό υπόστρωμα των γραπτών
κειμένων.
Ε περγαμηνή κατασκευαζόταν από ειδικά
κατεργασμένα δέρματα ζώων (κατσικιών, αρνιών, προβάτων,
μοσχαριών). Ε γραφή σε δέρματα ονομαζόταν από τους
αρχαίους Έλληνες, όπως αναφέρει και ο Ερόδοτος, διφθέρα,
αλλά σώζονται και οι ονομασίες δέρμα, σωμάτιον και μεμβράνα
(λατ. membrane).

Θατά τον 6ο αιώνα π.Τ., αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο
Υευδο-Ξλάτων και ο Βιογένης Ιαέρτιος, αναφέρουν ότι επί
Πόλωνος ή επί Ηππάρχου, γιού και διαδόχου του τυράννου
Ξεισίστρατου, είχε διαταχθεί από την πολιτική ηγεσία η
δημόσια απαγγελία του συνολικού σώματος των ομηρικών
επών, στο πλαίσιο των εορτασμών των Ώθηναϊκών
Ξαναθηναίων 100 . Νι μελετητές υποθέτουν πως αφού οι
ραψωδοί απήγγειλαν με τη σειρά τα τμήματα των ομηρικών
επών, θα πρέπει να προϋπήρχε μία υποχρεωτική διάταξη του
γραπτού κειμένου, η αποτύπωσή του σε βιβλίο. Αενικά,
φαίνεται πως σε όλη την αρχαϊκή περίοδο (700-500 π.Τ.) η
χρήση της γραφής αφορούσε πρώτιστα ιδιωτικές επιγραφές,
τις πρώτες γραπτές νομοθεσίες και διάφορους θρησκευτικούς
σκοπούς. Πε μία κατά βάση προφορική κοινωνία, η έμμετρη
λογοτεχνική παραγωγή καταγραφόταν, απαγγελλόταν και
αναπαραγόταν συχνά από τους ίδιους τους δημιουργούς 101 .
Κελετητές της ιστορίας της προφορικότητας και της γραφής,
όπως οι Parry , Havelock και Ong, τονίζουν ότι τα δύο
ομηρικά έπη διαμορφώνονταν και επαναδιαμορφώνονταν για
αιώνες, ώσπου καταγράφηκαν γύρω στο 700-650 π.Τ. στο νέο

ΦΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΙΣΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΨΝ
ΤΠΟΒΑΘΡΨΝ ΣΗ ΓΡΑΥΗ
(Παλαιά γερμανική carte postal – Αρχείο Γ. Λάμπρου)

Ε επεξεργασία και κατασκευή αυτού του
υποστρώματος γραφής εφευρέθηκε ή τελειοποιήθηκε στην
περιοχή της Ξεργάμου, από όπου και προέρχεται η μέχρι
σήμερα διαδεδομένη ονομασία. Ρα κομμάτια της γραμμένης
περγαμηνής ράβονταν και βιβλιοδετούνταν σε κυλίνδρους,
όπως ο πάπυρος. Ώυτά τα δύο υλικά, πάπυρος και
περγαμηνή, θα χρησιμοποιηθούν ευρέως για πολλούς αιώνες
ως υπόστρωμα γραφής, ενώ από το 640 μ.Τ., όταν τον έλεγχο
της Ώιγύπτου και του παπύρου που φυόταν μόνο στο Λείλο
αναλαμβάνουν πλέον οι Άραβες, η περγαμηνή είναι αυτή που
θα κυριαρχήσει μέχρι τη χρήση του χαρτιού το 13ο αιώνα
μ.Τ.. Γρευνητές εικάζουν πως ίσως πάνω σε διφθέρες
έγραψαν τα έργα τους όχι μόνο οι λυρικοί ποιητές αλλά και οι
πρώτοι ίωνες φιλόσοφοι. Ρα παλαιότερα τεκμήρια για την
ύπαρξη και τη χρήση βιβλίων στην Γλλάδα εικονίζονται σε
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αττικές αγγειογραφίες ακριβώς κατά τη μετάβαση από τον 6ο
στον 5ο αι. π.Τ., ‗συλλαμβάνοντας‘ τη σχέση του ανθρώπου με
το βιβλίο-κύλινδρο. Φς προς την ιδιωτική και δημόσια
χρήση της γραφής, εκτός από τη δημόσια εκτεθειμένη
νομοθεσία στην αγορά των αρχαίων ελληνικών πόλεων,
αρχικά τα έπη και η ιωνική λυρική ποίηση ήταν αυτά που
λειτουργούσαν ως αναγνώσματα, δηλαδή ως καταγεγραμμένα
κείμενα που μπορούσαν τόσο να αναγνωσθούν κατά μόνας
όσο και να απαγγέλλονται δημόσια. Ε δημόσια ανάγνωση
συνιστούσε ήδη από την αρχαϊκή περίοδο σημαντική
κοινωνική δραστηριότητα στις ελληνικές πόλεις, η οποία
αναπτυσσόταν με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη του
πολιτεύματος και της αυτοθέσμισης των κοινωνιών, της
φιλοσοφίας, της επιστήμης και της άνθισης γενικά των
γραμμάτων και των τεχνών, υπηρετώντας τόσο τους σκοπούς
της ηγεσίας-διοίκησης όσο και τις ανάγκες συμμετοχής στα
κοινά, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των πολιτών.
Βιχογνωμία επικρατεί μεταξύ των ιστορικών για τη συχνότητα
της σιωπηλής, ιδιωτικής ανάγνωσης στην αρχαία Γλλάδα και
αργότερα στη Οώμη, με απόψεις περί άγνωστης (R.Thomas)
ή σπάνιας πρακτικής (J.Svenbro) μέχρι τετριμμένης συνήθειας
(B.Knox).

ανάγνωσης. Νι μαθητές του Πωκράτη Ξλάτωνας και
Μενοφώντας αποτύπωσαν αργότερα στα κείμενά τους την
υποτιμητική γνώμη που έτρεφε για το βιβλίο. Ν Πωκράτης
ανήκει σε μία μακρά αλυσίδα διδασκάλων που δίδασκαν διά
ζώσης, η οποία περιλαμβάνει τον Κωυσή, τον ΐούδα και τον
Ηησού Τριστό 104 . Ν πρώτος από τους αρχαίους έλληνες
διδασκάλους που δημιούργησε μια σημαντική συλλογή
χειρογράφων για προσωπική χρήση ήταν ο Ώριστοτέλης, έναν
αιώνα αργότερα. Ξέρα από τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες, που
σύμφωνα με τον ερευνητή Θωνσταντίνο Πτάικο, από τα μέσα
του 5ου αιώνα ήταν όσες και οι Ώθηναίοι 105 , λειτουργούσαν
παράλληλα σημαντικές δημόσιες βιβλιοθήκες, τόσο
‗πανεπιστημιακές‘ με τη σημερινή ορολογία, όπως πιθανότατα
αυτή της Ώκαδημίας του Ξλάτωνα και αυτή του Ιυκείου του
Ώριστοτέλη, όσο και από τους ηγέτες για το ευρύ κοινό. Ν
Ώθήναιος αναφέρει τους τυράννους Ξεισίστρατο της Ώθήνας
και Ξολυκράτη της Πάμου ως προσωπικότητες που είχαν
γίνει γνωστές λόγω και των αξιόλογων ως προς τον αριθμό και
την ποικιλία τίτλων σε κυλίνδρους (παπύρων ή/και
περγαμηνών) των ανοιχτών στο κοινό βιβλιοθηκών τους106.
Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία,
δημιουργήθηκαν διάφορες βιβλιοθήκες, με τη σημερινή
έννοια, που δεν είχαν προϋπάρξει στους ανεπτυγμένους
πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν στην Εγγύς Ανατολή και
στην ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο. Ε συγκρότηση και
λειτουργία ατομικών συλλογών και δημοσίων-ανοιχτών
βιβλιοθηκών στις αρχαίες ελληνικές πόλεις προϋποθέτει α)
αντίστοιχες δεξιότητες γραφής και ανάγνωσης από έναν ικανό
αριθμό πολιτών, β) αυξημένο ενδιαφέρον για πνευματική
αναζήτηση και πολυμάθεια και γ) την
ύπαρξη μίας
‗βιοτεχνίας‘ παραγωγής χειρογράφων με τη μέθοδο της
αντιγραφής
και τη διάθεσή τους, με ενδιάμεσο τον
αντιγραφέα-βιβλιοπώλη, στον ενδιαφερόμενο αγοραστήσυλλέκτη με οικονομικό αντίτιμο, σίγουρα κατά τον 5ο αι.
π.Τ..

Για τη λειτουργία του πρώιμου επαγγελματικού
βιβλιεμπορίου
και
την
ύπαρξη
βιβλιοπωλικών
καταστημάτων-αντιγραφείων η γραπτή παράδοση δεν
άφησε πολλά τεκμήρια. Νι μελετητές έχουν αγωνιστεί να
συγκεντρώσουν μεμονωμένα και αποσπασματικά στοιχεία από
ποικίλα γραπτά μνημεία που έχουν σωθεί, επιγραφές ή κινητά
κείμενα, για να συναγάγουν μερικά ασφαλή συμπεράσματα.
Πίγουρα, πάντως, η εικόνα είναι ελλιπής. Ώυτό ισχύει για όλη
την ελληνορωμαϊκή γραμματεία, από την οποία έχουν ληφθεί
άμεσες και έμμεσες αναφορά για το βιβλιεμπόριο. Θατά τον
5ου αιώνα π.Τ., από τις μαρτυρίες αττικών συγγραφέων και των
τραγικών και κωμικών ποιητών, συνάγεται πως για τον πολίτη
της κλασικής Ώθήνας το βιβλίο ήταν πλέον ένα σύνηθες αγαθό
και πως, μέσω της αντιγραφής, λειτουργούσε ήδη η κατοχή
ιδιωτικών και δημοσίων βιβλιοθηκών και ένα πρώιμο
βιβλιεμπόριο. Ν ίδιος ο Πωκράτης, παρά την επικριτική
στάση του έναντι της γραφής, όπως εμφανίζεται στο «Υαίδρο»
του Ξλάτωνα, διατηρούσε «προσωπική βιβλιοθήκη», ενώ και
ο Ξλάτωνας είχε συγκροτήσει «αξιοσημείωτη» βιβλιοθήκη για
να υποστηρίξει τη διδασκαλία του και τη λειτουργία της
περίφημης Ώκαδημίας103. Ε δυσπιστία του Πωκράτη απέναντι
στο γραπτό κείμενο εξηγείται από τη σχετικά πρώιμη ακόμη
περίοδο της καθημερινής χρήσης της γραφής, της ανάπτυξης
της βιβλιεμπορίας και της
συνήθειας της ιδιωτικής

Ώκόμη, φαίνεται ότι στην ελληνική κοινωνία, για
πρώτη φορά, χάρη στις συγκεκριμένες πολιτικές,
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές δομές κατέστη
δυνατή η γέννηση στοιχειώδους βιβλιεμπορίου: Ώπό τη
στιγμή που δημιουργήθηκε μία ευμεγέθης τάξη εγγραμμάτων,
χάρη στην εύχρηστη αλφαβητική γραφή, ως ‗εν δυνάμει‘
αναγνωστική αγορά και αυξήθηκε η ζήτηση για βιβλία
προέκυψε το εμπόριο του βιβλίου, δηλαδή η αντιγραφή,
διακίνηση και αγοραπωλησία του. Γφόσον διατίθεντο βιβλία
στην αγορά, ήταν σε θέση οι βιβλιόφιλοι να προμηθευτούν

103

104

Γεψξγηνο Μπακπηληψηεο, «ηελ αξραία Διιάδα: Ο ξφινο ηνπ βηβιίνπ θαη
ηεο βηβιηνζήθεο, ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο, ζηνπο θιαζηθνχο ρξφλνπο», ζην
Κσζηήο Ληφληεο (επηκ), «Ζ Βηβιηνζήθε δηακέζνπ ησλ αηψλσλ», Δπηά
Ζκέξεο (Ζ Καζεκεξηλή), 24.11.1996, 3-4, ζ. 3.

Alberto Manguel, Ζ ηζηνξία ηεο αλάγλσζεο, Αζήλα, Νέα χλνξα-Ληβάλε,
1997, ζ. 110.
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ό,τι τους ενδιέφερε και να συγκροτήσουν ιδιωτικές και κατόπιν
δημόσιες συλλογές107. Ταρακτηριστικές είναι οι φιλολογικές
μαρτυρίες για τη βιβλιεμπορία στην κλασική Γλλάδα. Κετά
από μία πρώιμη φάση άτυπης και περιστασιακής παραγωγής
βιβλίων, όπου ο συγγραφέας απλά παρήγγειλε αντίγραφα του
χειρογράφου του για να τα διανείμει σε φίλους και άλλους
ενδιαφερόμενους, η μεγάλη αλλαγή πρέπει να σημειώθηκε
κατά τα τέλη του 5ου αιώνα με την ανάδυση μίας πιο
συστηματικής βιβλιοπωλικής δραστηριότητας. Κάλιστα,
υπάρχουν αναφορές για ένα μέρος στην Ώθήνα «όπου
πωλούνται βιβλία». Νι μελετητές υποθέτουν πως αυτή η
βιβλιοπωλική δραστηριότητα συνδυαζόταν με την
ταυτόχρονη λειτουργία βιβλιογραφικών εργαστηρίων, όπου οι
γραφείς παρήγαν αντίγραφα 108 . Ώκόμη και σε αυτή τη
βρεφική ηλικία για το βιβλίο και τη διακίνησή του,
διαπιστώνεται από τις πηγές, όπως από περιγραφές του
Μενοφώντα («Ώνάβασις»), και του Δηνοβίου, ότι το
βιβλιεμπόριο ελληνικών κειμένων ποικίλου περιεχομένου –
κυρίως δραματουργίας (τραγωδίες και κωμωδίες), ποίησης,
σοφιστικών και ρητορικών λόγων- αναπτυσσόταν σταθερά και
σίγουρα ξεπερνούσε τα όρια της Ώθήνας, φθάνοντας σε όλα τα
μέρη του τότε ελληνικού κόσμου και όχι μόνο. Νι
βιβλιοπώλες της Ώθήνας μπορούσαν, με άλλα λόγια, να
υπολογίζουν και σε πελάτες στο εξωτερικό 109 . Ρα βιβλία
μεταφέρονταν τόσο με τα επίγεια όσο και τα θαλάσσια μέσα
μεταφοράς της εποχής. Ν Μενοφώντας στο έργο Ανάβασις
αναφέρει το ναυάγιο ενός πλοίου με φορτίο βιβλίων, γεγονός
που αποδεικνύει την ανάπτυξη του βιβλιεμπορίου στα τέλη
του 5ου με αρχές του 4ου αι. π. Τ. 110 Ν Βιονύσιος ο
Ώλικαρνασσεύς (Ισοκράτης 18), στηριζόμενος στον
Ώριστοτέλη, αναφέρει πως βιβλιοπώλες τριγυρνούσαν με
ολόκληρα δέματα από δικανικούς λόγους του ρήτορα
Ησοκράτη σε άλλες ελληνικές πόλεις, όπως τη Ππάρτη. Πτην
αττική κωμωδία των τελευταίων τριών ή τεσσάρων δεκαετιών
του 5ο αι. εμφανίζονταν αστεία για παπύρινους κυλίνδρους και
πληροφορίες για μια ‗γωνιά του βιβλίου‘ και βιβλιοπωλεία.
Ξάντως, η μαρτυρία στους ρνιθες του Ώριστοφάνη για τη
‗γωνιά του βιβλίου‘ είναι γεμάτη λογοπαίγνια και ενδείξεις ότι
‗βιβλία‘ δεν ήταν μόνο τα βιβλία111.

φιλοσόφου Δήνωνα, σύμφωνα με την καταγραφή του Βιογένη
Ιαέρτιου (ΐίος Δήνωνος). Ν Δήνων, ασκώντας το επάγγελμα
του εμπόρου μέχρι εκείνη τη στιγμή, σε κάποιο ταξίδι του
προς Ώθήνα έπαθε ναυάγιο και απώλεσε όλα του τα
εμπορεύματα, οπότε περιπλανώμενος στο κέντρο μπήκε σε
ένα βιβλιοπωλείο κι εκεί άκουσε το βιβλιοπώλη να απαγγέλει
το δεύτερο βιβλίο του Μενοφώντα Απομνημονεύματα
ωκράτους. Ε εντύπωσή του από αυτή τη δημόσια ανάγνωση
ήταν τόσο έντονη, ώστε στράφηκε στη μελέτη της φιλοσοφίας
και αναδείχθηκε αργότερα σε θεμελιωτή του Πτωϊκισμού 112.
Ώυτή η μαρτυρία είναι σημαντική για το ρόλο και τη
λειτουργία του αρχαίου βιβλιοπώλη, που δεν εμφανίζεται ως
ένας απλός, ‗αδιάφορος‘ έμπορος, αλλά ως ένας ένθερμος
δημόσιος αναγνώστης και σύμβουλος κειμένων. Σαίνεται
λογική μέσω των διαθέσιμων πηγών μία εικόνα συγκέντρωσης
του βιβλιόφιλου κοινού και συγχρωτισμού διανοουμένων που
παρέμεναν για ώρα στο ‗κατάστημα‘, συζητούσαν τόσο με το
βιβλιοπώλη όσο και μεταξύ τους για επίκαιρα γεγονότα,
θεωρίες, επιστημονικές ανακαλύψεις και απόψεις που
κυκλοφορούσαν, προτού παραγγείλουν την αντιγραφή ή
αγοράσουν ένα ήδη έτοιμο αντίγραφο του κειμένου ήθελαν να
αποκτήσουν. Ν βιβλιοπώλης ενεργούσε για την προώθηση
των χειρογράφων του, ασκώντας μία μορφή άμεσης και
αποτελεσματικής ζωντανής διαφήμισης των προϊόντων, με
σκοπό το οικονομικό κέρδος, αλλά ταυτόχρονα
αναδεικνυόταν σε ενεργό δράστη της πνευματικής ζωής και
της διακίνησης των ιδεών. Άλλωστε, όποιος είχε επιλέξει αυτό
το είδος εμπορίου εκείνη την εποχή ήταν σίγουρα
εγγράμματος, δηλαδή γνώριζε γραφή και ανάγνωση, ήταν
βιβλιόφιλος και θα έπρεπε να έχει μελετήσει ο ίδιος δημοφιλή
κείμενα, αλλά και να φροντίζει να είναι συνεχώς ενήμερος για
τη συγγραφή νέων χειρογράφων, των οποίων την αγορά από
το δημιουργό και κατόπιν την αντιγραφή στο εργαστήριο από
γραφείς έπρεπε να εξασφαλίσει και να οργανώσει. Ν αρχαίος
βιβλιοπώλης εξελίχθηκε σε οργανωμένο ‗εκδότη‘, καθώς
αναλάμβανε να αντιγράψει σε πολλά αντίτυπα ένα πρωτότυπο
έργο στο εργαστήριο, χρησιμοποιώντας κυρίως δούλουςγραφείς, και κατόπιν έπρεπε να εξασφαλίσει την πώλησή τους
σε συγκεκριμένη πελατεία. Ώς σημειωθεί ότι η εργασία της
αντιγραφής χειρόγραφων βιβλίων, πριν την ανακάλυψη της
τυπογραφίας το 15ο αι., παρέμεινε μία ιδιαίτερα επίπονη και
δύσκολη διαδικασία. Νι πλέον προνομιούχοι λάτρες των
βιβλίων διέθεταν τους προσωπικούς τους βιβλιογράφους,
δηλαδή σκλάβους αντιγραφείς που ασχολούνταν με το
καθαρογράψιμο των έργων των κυρίων τους ή την αντιγραφή
άλλων βιβλίων για τις ιδιωτικές βιβλιοθήκες των κυρίων τους.

Ώπό τις αρχές του 4ου αι. π. Τ. , πληθαίνουν οι
ενδείξεις στις αρχαίες πηγές για το βιβλιεμπόριο και την
ύπαρξη του βιβλιοπωλείου ως ανθηρού εμπορικού και
πολιτιστικού θεσμού στην κοινωνία, όπως εκείνο που
επηρέασε καθοριστικά την επιλογή ζωής του γνωστού
107

Lionel Casson, φ. π., ζ. 37.
. π., ζζ. 49-50.
109
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Φς προς την εμπορική αξία των αρχαίων βιβλίων, ο
Πωκράτης εμφανίζεται στην Απολογία του Ξλάτωνα να
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παρατηρεί κατά τη δίκη του το 399 π.Τ. ότι τα βιβλία του
φιλοσόφου Ώναξαγόρα (ένας κύλινδρος) ήταν δυνατόν να
αγοραστούν με 1 δραχμή στην Νρχήστρα της Ώγοράς της
Ώθήνας. Ε τιμή αρκετών χειρόγραφων βιβλίων ήταν μέτρια
προς υψηλή, λογική πάντως σε σύγκριση με τις τιμές του
ΐυζαντίου και την ανταλλακτική αξία άλλων αγαθών, όπως λ.χ.
με την τιμή των 12-17 δραχμών που κόστιζε ένα πρόβατο στα
τέλη του 5ου αι. π. Τ. 113 ή με το ημερομίσθιο ενός τεχνίτη της
εποχής, που ανερχόταν ακριβώς σε 1 δραχμή114. Φστόσο,
υπήρχαν και τα σπάνια βιβλία, για τα οποία δεν δίσταζαν να
πληρώσουν διανοούμενοι βιβλιόφιλοι αστρονομικά για την
εποχή ποσά. Ν Βιογένης Ιαέρτιος αναφέρει πως ο Ξλάτων
κατέβαλε το ποσό των 100 μνων, ήτοι 10.000 δραχμών, για να
αποκτήσει από τη Πικελία τα συγγράμματα του φιλοσόφου
Σιλολάου, ή πως ο Ώριστοτέλης είχε καταβάλει το ποσόρεκόρ για εκείνη την εποχή, 3 τάλαντα, ήτοι 18.000 δραχμές,
που αντιστοιχούσαν σε 77 κιλά ασήμι, για να αγοράσει τα
έργα του φιλοσόφου Ππευσίππου μετά το θάνατό του 115 .
Ταρακτηριστικό είναι το σατυρικό κείμενο του Ιουκιανού
Προς απαίδευτον και πολλά βιβλία αγοράζοντα, επικρίνοντας την
αγορά πολυτελών βιβλίων από αμαθείς και όχι γνήσιους
βιβλιαναγνώστες, με σκοπό την κοινωνική επίδειξη. Ε
απόκτηση και κατοχή βιβλίων στην αρχαία Γλλάδα
αποτελούσε πράγματι προνόμιο ενός περιορισμένου κύκλο
αρχόντων, λογίων και διανοουμένων-υποψηφίων πελατών των
βιβλιοπωλών, λόγω του υψηλού κατά κανόνα κόστους
παραγωγής και της περιορισμένης ικανότητας ανάγνωσης και
γραφής στο γενικό πληθυσμό, ένα φαινόμενο που θα
χαρακτηρίσει τη διακίνηση του βιβλίου για πολλούς αιώνες,
ακόμη και μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας και μέχρι το
18ο αιώνα. Γνδεικτικά, το ποσοστό εγγραμματοσύνης που
συμβάδιζε σε μεγάλο βαθμό με την ιδιότητα του πολίτη
υπολογίζεται από τον William V. Harris σε 5%-10% επί του
γενικού πληθυσμού της Ώττικής, μία περιοχή που στα τέλη του
5ου αιώνα αριθμούσε περίπου 315.000 άτομα, εκ των οποίων
οι 43.000 ήταν πολίτες (σίγουρα δεν γνώριζαν όλοι οι πολίτες
γραφή και ανάγνωση) 116 . Ξάντως, σύγχρονοι μελετητές
σημειώνουν ότι είναι δύσκολο και μάλλον άνευ νοήματος να
επικεντρώνεται η προσοχή σε υπολογισμούς του ποσοστού
αλφαβητισμού στον αρχαίο κόσμο, καθώς πρόκειται για
αναχρονισμό σε μία κοινωνία με τόσο διαφορετική σημασία
και χρήση της προφορικότητας και της γραπτής επικοινωνίας
από τις σημερινές κοινωνίες. Γίναι προτιμότερο να δίνεται
έμφαση στο ευρύ φάσμα χρήσης της γραφής για πολιτικούς
και κοινωνικούς σκοπούς και στις ποικίλες αναγνωστικές
πρακτικές. Ν γραπτός και ο προφορικός λόγος δεν

αποτελούσαν σταθερές και οι ρόλοι τους ποικίλαν σε μεγάλο
βαθμό. Ρο σίγουρο είναι ότι η υψηλόφωνη ανάγνωση ήταν
κυρίαρχη αναγνωστική πρακτική για όλα τα κείμενα
(νομοθετικά, πολιτικά, θρησκευτικά, λογοτεχνικά), με
δεδομένη και τη σημασία της ρητορικής τέχνης στην αρχαία
εκπαίδευση. Νι απόψεις συγκλίνουν ότι σε δημοκρατικές
πόλεις στο πρότυπο της Ώθήνας οι περισσότεροι πολίτες
διέθεταν κάποια βασική ικανότητα ανάγνωσης και γραφής,
αλλά τα λογοτεχνικά και φιλοσοφικά κείμενα προορίζονταν
για ένα επίλεκτο, αριθμητικά περιορισμένο κοινό και τους
γραμματείς του 117 . Ε Rosalind Thomas, δανειζόμενη τον
όρο από το μεσαιωνολόγο Michael Clanchy, έχει
χαρακτηρίσει «εγγραφομανή» την πόλη της Ώθήνας στα τέλη
του 4ου αιώνα,118 προετοιμάζοντας το έδαφος για την ανάδειξη
του πολιτισμού της γραφής και της ανάγνωσης στον
ελληνιστικό και το ρωμαϊκό κόσμο.
Ρο στοιχειώδες
βιβλιεμπόριο πάντως επιβίωνε, ακόμη και σε αυτό το μικρό
αριθμητικά αγοραστικό κοινό, όσο η ελληνική κοινωνία στις
πόλεις-κράτη βασιζόταν στη διατήρηση της νομοθεσίας και
των αρχείων, στην παιδεία και την καλλιέργεια των
γραμμάτων, στην εκμάθηση της γραφής από ικανή μερίδα
πολιτών και στην προώθηση της δημόσιας ανάγνωσης ως
εκπαιδευτικής-ψυχαγωγικής-πολιτιστικής πρακτικής. Ένα νέο
πνεύμα επαγγελματισμού στο χώρο της γραφής φαίνεται να
διεισδύει από τον 4ο αιώνα και μετά, στην αρχαιοελληνική
κοινωνία και το εμπόριο του βιβλίου αναπτύσσεται για να
ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών.119 Ρα βιβλία που είχαν
τη μεγαλύτερη ζήτηση ήταν τα «διδακτικά» και τα «χρηστικά»
βιβλία: τα έργα των περισσότερων σοφιστών, τα ομηρικά έπη
και τα έργα των τραγικών ποιητών που ‗διδάσκονταν‘ στο
θέατρο.120 Κε αυτό το δεδομένο, άνθισαν και οι ιδιωτικές και
δημόσιες βιβλιοθήκες από τα τέλη του 4ου αιώνα κι εξής. Ρα
βιβλιογραφικά εργαστήρια παρήγαγαν πολλαπλά αντίτυπα
έργων με τεράστια θεματική ποικιλία και οι βιβλιόφιλοι
άρχισαν να συνειδητοποιούν την αξία της συγκέντρωσης
έργων που τους ενδιέφεραν για διαφύλαξη και συνεχή,
επαναλαμβανόμενη χρήση.
Ξαράλληλα δε με την
αγοραπωλησία βιβλίων, στην αρχαιότητα ήταν συνηθισμένη
και η κατασκευή βιβλίων εντός ενός κλειστού κύκλου πολιτών,
όχι με τη μορφή της οικονομικής ανταλλαγής, αλλά με αυτή
του ελεύθερου δανεισμού ενός χειρόγραφου κειμένου από τον
κάτοχο στο γνωστό ή φίλο που ενδιαφερόταν να αποκτήσει το
κείμενο, ο οποίος και φρόντιζε για την αντιγραφή του από τον
ίδιο ή έναν έμπειρο δούλο ή μέσω ανάθεσης με αμοιβή σε
γραφείο αντιγραφής και κατόπιν επέστρεφε το αρχικό
χειρόγραφο στον κάτοχο. Ώυτή η μέθοδος της αντιγραφής
κειμένων μεταξύ φίλων αναπτύχθηκε σε όλη την περίοδο της
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κλασικής, ελληνιστικής και ρωμαϊκής αρχαιότητας,
παράλληλα με το επαγγελματικό βιβλιεμπόριο.

χειρόγραφων βιβλίων εξασφάλιζαν μία μικρή, αλλά σταθερή
αγορά βιβλιοφίλων, ικανών να παραγγείλουν και να
αγοράσουν χειρόγραφα για τις συλλογές τους.

πάρχουν επίσης μαρτυρίες για τη δυσκολία εύπορων
λογίων βιβλιόφιλων να ανακαλύψουν και να αποκτήσουν
δυσεύρετα χειρόγραφα που δεν κυκλοφορούσαν στο
βιβλιεμπόριο ή άλλες περιπτώσεις πώλησης έργων χωρίς τη
συγκατάθεση του συγγραφέα, όπως στην περίπτωση του
μαθητή του Ξλάτωνα Γρμόλαου που υποτίθεται είχε πωλήσει
σε Έλληνες της Πικελίας έργα του δασκάλου του χωρίς τη
συγκατάθεσή του121. Νύτε λόγος βέβαια να γίνεται για θέματα
πνευματικών δικαιωμάτων των συγγραφέων-δημιουργών και
πιστότητας στην αντιγραφή, καθώς ως διαδικασία εμφανίζει την
αδυναμία αβλεψιών και λαθών, ακόμη και εννοιολογικών
επεμβάσεων στο αρχικό χειρόγραφο. Ώκόμη, ενώ οι ρήτορες
και οι σοφιστές αμείβονταν για τους λόγους που έγραφαν για
λογαριασμό άλλων ή για τα μαθήματα που παρέδιδαν,
αντίθετα οι συγγραφείς στην πλειοψηφία τους δεν λάμβαναν
καμία αμοιβή για τα έργα τους. Ώγωνίζονταν μόνο για την
εξασφάλιση μίας χορηγίας, όπως καθρεφτιζόταν στις
αφιερώσεις των βιβλίων, ώστε να εξασφαλίσουν τα έξοδα
συγγραφής της πρώτης έκδοσης σε ένα μικρό αριθμό
αντιτύπων και προσδοκούσαν στην ανταπόκριση του
βιβλιόφιλου κοινού, ώστε κατόπιν να έρθουν παραγγελίες
αντιγραφής και να αποκτήσουν την πολυπόθητη δόξα (τόσο ο
συγγραφέας όσο και ο χορηγός του). πως είχε καταγράψει
χαρακτηριστικά ο Ξίνδαρος στον Ισθμιόνικό του, «η Μούσα δεν
πληρωνόταν, δεν δούλευε επ‘ αμοιβή». Ξάντως, σύμφωνα με
αρχαίους σχολιαστές ο Πιμωνίδης ο Θείος υπήρξε ο πρώτος
ποιητής που έγραψε επί πληρωμή («γράψαι άσμα μισθού»)122 και
ακολούθησαν και άλλοι που δεν δημιουργούσαν μόνο για το
κυνήγι της δόξας, αλλά για την αμοιβή. Ξαράλληλα με τη
χορηγία πνευματικών έργων, συνυπήρχε το φαινόμενο των
λογοτεχνικών παραγγελιών.

Νλοκληρώνοντας
την
αναφορά
στις
κοινωνικοπολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες
στον αρχαίο, αρχαϊκό και κλασικό, ελληνικό κόσμο, σε
αντιδιαστολή με τις προγενέστερες κοινωνίες στο ευρύτερο
χώρο της Κεσογείου και της Γγγύς Ώνατολής, ήταν οι
ανάγκες της κεντρικής εξουσίας (διοικητικές-οικονομικέςνομοθετικές) και στη συνέχεια, για πρώτη φορά στην
ανθρώπινη ιστορία, τα ενδιαφέροντα, οι αισθητικές
προτιμήσεις, η παιδεία και οι αξίες του πολίτη που οδηγούν
στη γέννηση, εδραίωση και ανάπτυξη του βιβλίου, της
βιβλιοφιλίας, της στοιχειώδους βιβλιεμπορίας και της
ανάγνωσης (ιδιωτικής και δημόσιας). Ε σχέση μεταξύ της
οργανωμένης, αυτοθεσμιζόμενης κοινωνίας και της
δημοκρατικής διακυβέρνησης, της ανάπτυξης των επιστημών,
των γραμμάτων, της φιλοσοφίας από τη μία μεριά και της
γραφής πάνω σε ακίνητα και κινητά υποστρώματα (πέτρα,
ξύλο, πηλό, κύλινδρο περγαμηνής ή διφθέρα), της
αναγνωστικής πρακτικής με έντονο κοινωνικοποιητικό
χαρακτήρα και της διάδοσης της γνώσης με μεσολαβητή τον
αντιγραφέα-βιβλιοπώλη από την άλλη είναι πολύ στενή. Πε
αυτό το πλαίσιο, γεννήθηκε για πρώτη φορά ο ρόλος του
επαγγελματία βιβλιοπώλη στην αλυσίδα συγγραφής,
αντιγραφής (χειρόγραφης αναπαραγωγής) και διακίνησης των
χειρόγραφων, κυρίως λογοτεχνικών και φιλοσοφικών,
κειμένων. Ε γραφή, το βιβλίο και η διάδοσή του μέσα από
διαφορετικά
επαγγελματικά
και
ιδιωτικά
κανάλια
δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις νέες, πρωτόγνωρες στη
δυτική ιστορία ανάγκες της κοινωνίας. πως σημειώνει η
Rosalind Thomas, «η Ελλάδα έγινε έτσι το αρχέτυπο των
απελευθερωτικών, εκδημοκρατιστικών και πνευματικών επιπτώσεων
της γραφής στο δυτικό κόσμο – και κατ‘ επέκταση κάθε τόπου που
ενδιαφέρθηκε να εισαγάγει το αλφάβητο» 124 , επιτυγχάνοντας την
καταλυτική ‗τομή‘ σε σύγκριση με τους μέχρι τότε
εγγράμματους πολιτισμούς στην ευρύτερη περιοχή.

Ξαρουσιάζει σίγουρα ενδιαφέρον η διαπίστωση πως η
γραπτή γνώση στην αρχαία ελληνική κοινωνία κυκλοφορούσε
μέσα από διάφορα κανάλια, με ή χωρίς οικονομική
δοσοληψία: τις δημόσιες βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία/
εργαστήρια γραφής και αντιγραφής και τον ιδιωτικό δανεισμό
μεταξύ προσώπων που έχουν κοινά σημεία μεταξύ τους.
πως παρατηρεί ο Christophe Evans, «τα βιβλία και οι
αναγνώσεις που μοιραζόμαστε με άλλους μπορούν να
θεωρηθούν ως επιβοηθητικά της κοινωνικότητας» 123 , και
πράγματι όλοι αυτοί οι κύκλοι και τα μέσα κυκλοφορίας των

Ν θεσμός του βιβλιοπώλη-εκδότη με την ίδια μορφή
‗βιοτεχνίας‘ παραγωγής και διακίνησης αντιγράφων, υπό
δυσμενείς αντικειμενικές συνθήκες -από άποψη τεχνολογίας),
δυνατοτήτων διάδοσης του εμπορεύματος, ανεπαρκών μέσων
μεταφοράς και περιορισμένης πελατείας- κατόρθωσε να
επιβιώσει και να συνεχισθεί και στα ελληνιστικά κέντρα, όπου
λειτουργούσαν παράλληλα και τα μεγάλα αντιγραφικά κέντρα
των άρτια οργανωμένων βιβλιοθηκών, και κατόπιν στον
κόσμο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ε αυτοκρατορία που
δημιούργησε ο Ώλέξανδρος προσέδωσε μία οικουμενική
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διάσταση στον ελληνικό πολιτισμό και στο σύστημα γλώσσας
και γραφής του.
Κέχρι την αρχή της ρωμαϊκής
αυτοκρατορικής εποχής διαδόθηκε σε ολόκληρο το χώρο της
Ώνατολικής Κεσογείου και της Γγγύς Ώνατολής η ελληνική
γλώσσα υπό τη μορφή της επονομαζόμενης κοινής. Νι
μεγάλες ελληνιστικές βιβλιοθήκες, πραγματικοί «ναοί της
γνώσης» ακολούθησαν ως προς το μέγεθος, την οργάνωση και
την αρχειοθέτηση το πρότυπο των βιβλιοθηκών-αρχειακών
‗βάσεων δεδομένων‘ των μεσοποταμιακών αυτοκρατοριών και
του αιγυπτιακού πολιτισμού, και όχι το πρότυπο των
ελληνικών ιδιωτικών ή δημοσίων βιβλιοθηκών.
Πτον
ελληνιστικό κόσμο, στο πλαίσιο της συνέχισης του έργου
πολιτιστικής πολιτικής του Ώλέξανδρου από τους διαδόχους
του, συγκροτήθηκαν διάφορες λαμπρές βιβλιοθήκες, όπως
αυτές στην Ώντιόχεια, την Ξέργαμο και τη Λικομήδεια, με
κορυφαία τη βιβλιοθήκη του Κουσείου και του ναού του
Περαπείου της πτολεμαϊκής Ώλεξάνδρειας. Ε ακτινοβολία
της ως πνευματικού κέντρου εξέλιξης της γραφής, μελέτης,
επιστημονικών ανακαλύψεων, ανταλλαγής ιδεών και
αποθησαύρισης της αρχαίας καταγεγραμμένης γνώσης, όπως
και το τραγικό τέλος της, έχουν δώσει αφορμή για τη
συγγραφή πλήθους ιστορικών και μυθοπλαστικών έργων. Ν
Ξτολεμαίος Ώ΄, που βασίλευσε το 306-283 π. Τ., ανέθεσε την
ανάπτυξη μίας ‗παμβιβλιοθήκης‘ στον αριστοτελικό Βημήτριο
το Σαληρέα. Νι Ξτολεμαίοι προσκάλεσαν στο Κουσείο
πολυάριθμους επιστήμονες και λογίους από διάφορα μέρη της
ελληνικής επικράτειας να εργασθούν ως ερευνητές,
παρέχοντάς τους πλήρη ελευθερία αντικειμένου και μεθόδων.
Γικάζεται πως η βιβλιοθήκη στο απόγειο της ακμής της
κατείχε περίπου 490.000 τόμους 125 .
Πήμερα θα
χαρακτηριζόταν η βιβλιοθήκη-μουσείο της Ώλεξάνδρειας ως
ανώτατη Ώκαδημία Αραμμάτων, Ρεχνών και Γπιστημών. Ώς
σημειωθεί ότι οι επιστήμονες που απασχολούνταν σε αυτή
ήταν οικότροφοι και πλούσια αμειβόμενοι από τους
αλεξανδρινούς βασιλείς. Ε σάτυρα δε, της διαρκούς
πνευματικής ενασχόλησης των λογίων της βιβλιοθήκης με την
επιστημονική έρευνα και της μεταξύ τους αντιπαράθεσης δεν
έλειπε από την αρχαία γραμματεία του 3ου αιώνα π.Τ., όπως
δείχνει απόσπασμα από τους Δειπνοσοφιστές του Ώθήναιου:
«Πολλοί μεν βόσκονται εν Αιγύπτω πολυφύλω βυβλιακοί χαρακίται
απείριτα δηριόωντες Μουσαίων εν ταλάρω» (=Πολλοί τρέφονται
στην πολύγλωσση Αίγυπτο, χαρακώντας 126 χειρόγραφα και
μαλώνοντας ατέλειωτα μέσα στο κλουβί του Μουσείου) 127 . Ν

θησαυρός των έργων που είχε συγκεντρωθεί στη ΐιβλιοθήκη
καταστράφηκε στο μεγαλύτερο μέρος μάλλον κατά το 270
π.Τ., πέφτοντας θύμα της πολεμικής αναμέτρησης του
αυτοκράτορα Ώυρηλιανού με τη βασίλισσα της Ξαλμύρας
Δηνοβία και η μικρότερη βιβλιοθήκη του Περαπείου
καταστράφηκε κυρίως το 391 από τους χριστιανούς και
ολοκληρωτικά το 641 από τους Άραβες128.
Ξέρα από τη συγκρότηση των βιβλιοθηκών, η
διακίνηση βιβλίων με τη μέθοδο της αντιγραφής τόσο μέσω
των ιδιωτικών κύκλων δανεισμού όσο και μέσω της
επαγγελματικής έκδοσης και διάθεσης συνεχίσθηκε όλη την
ελληνιστική περίοδο. Νι κάτοχοι των ιδιωτικών συλλογών
πιθανότατα αποκτούσαν τα έργα που επιθυμούσαν μέσω της
αγοράς από βιβλιοπώλες, της παραγγελίας σε ιδιωτικά
βιβλιογραφικά εργαστήρια ή της ιδιόχειρης αντιγραφής.
Γυπώλητα κλασικά έργα, όπως του Νμήρου και των τραγικών
ποιητών, ήταν διαθέσιμα στους υποψήφιους πελάτες σε πολλά
αντίγραφα σε βιβλιοπωλεία στην Ώλεξάνδρεια, στην Ξέργαμο
κ. α. Ένα καίριο όμως αίνιγμα για τους ιστορικούς του
βιβλίου είναι ο τρόπος εξεύρεσης ενός σπάνιου έργου, στην
περίπτωση παραγγελίας σε ένα εργαστήριο αντιγραφήςβιβλιοπωλείο. Ξιθανότατα, ο επιχειρηματίας του εργαστηρίου
απευθυνόταν στη βιβλιοθήκη της Ώλεξάνδρειας για τη σωστή
αντιγραφή του αυθεντικού έργου129.
Ώπό τον 3ο αι. π. Τ. η επέκταση της Οώμης άγγιζε
πλέον όλο και πιο άμεσα τις ελληνικές κτήσεις, παράλληλα
όμως με τα πολεμικά επιτεύγματα, οι ανώτερες τάξεις στη
Οώμη διαποτίζονταν βαθιά από την ελληνική παιδεία, ώστε
σηματοδοτήθηκε η ανάπτυξη του
‗ελληνορωμαϊκού
πολιτισμού‘.
Πχετικά με τον τρόπο παραγωγής και
διακίνησης των βιβλίων στη μορφή του κυλίνδρου ή του
κώδικα, η αγοραπωλησία και η μέθοδος δανεισμού ως
εναλλακτική της αγοραπωλησίας, πάντα μέσω της
κοπιαστικής, ιδιόχειρης αντιγραφής κειμένων, διατηρήθηκαν
και στην αρχαία Οώμη, όπως πληροφορούμαστε κυρίως από
έργα του Θικέρωνα. Ώρχικά βέβαια (μέσα-τέλη 3ου αιώνα)
δεν υπήρχαν βιβλιοπωλεία στη Οώμη και όταν ένας λόγιος
βιβλιόφιλος επιθυμούσε ένα βιβλίο, έπρεπε να το προμηθευτεί
από κάποιο ελληνικό κέντρο της Θάτω Ηταλίας, όπου υπήρχαν
βιβλιοπώλες 130 . Ε μέθοδος «έκδοσης» και αναπαραγωγής
παρέμενε μία και μοναδική: Ν συγγραφέας έγραφε ιδιοχείρως
το έργο του και κατόπιν το παρέδιδε στον εκδότη που
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αναλάμβανε την παραγωγή αντιτύπων μέσω αντιγραφής 131
(είτε με το κείμενο μπροστά στον αντιγραφέα είτε καθ‘
υπαγόρευση) σε αριθμό που αυτός έκρινε ικανοποιητικό για
την αγορά, και κατόπιν ο ίδιος, ως βιβλιοπώλης πλέον,
διακινούσε με αμοιβή το βιβλίο στο κοινό ή στους άλλους
βιβλιοπώλες. πως αναφέρεται στο βίο του Ώττικού που
έγραψε ο Λέπωτας, στο εργαστήριο του απασχολούνταν τρεις
κατηγορίες υπαλλήλων, μορφωμένοι-λόγιοι νεαροί (pueri
litteratissimi), αναγνώστες των κειμένων (anagnostae) και
αντιγραφείς-καλλιγράφοι (librarii). Νι αναγνώστες υπαγόρευαν
προσεκτικά και αργά το προς έκδοση πρωτότυπο του
κειμένου και οι γραφείς, που ανέρχονταν σε 10-30 ή και
περισσότερα άτομα, ανάλογα με τη ζήτηση του έργου που
υπήρχε, άκουγαν και κατέγραφαν. Κε αυτό τον τρόπο, ήταν
δυνατή η ταυτόχρονη συγγραφή και διάθεση στο εμπόριο
πολλών αντιτύπων. Ρα έργα που είχαν τη μεγαλύτερη ζήτηση
ήταν οι τραγωδίες και οι κωμωδίες και τα κείμενα που
βραβεύονταν. Ν Frédéric Barbier αντιτίθεται πάντως στο
χαρακτηρισμό του Ώττικού ως επαγγελματία βιβλιοπώλη και
υποστηρίζει ότι ήταν ένας πλούσιος λόγιος, που ήταν σε θέση
να διατηρεί μία μεγάλη βιβλιοθήκη και έναν αριθμό δούλων ή
απελεύθερων γραμματέων και αντιγραφέων στην υπηρεσία του
ίδιου και των φίλων του, όπως του γνωστού Θικέρωνα 132 .
Ξάντως, αν ο ίδιος ο Ώττικός δεν ήταν επαγγελματίας
βιβλιοπώλης, μάλλον προμηθευόταν αντίγραφα έργων και από
βιβλιοπωλεία της Οώμης, τα οποία ήταν συγκεντρωμένα κοντά
στο Σόρουμ, με βάση μαρτυρίες του Θικέρωνα. Ώυτή ήταν
μία λύση ανάγκης για τους πλούσιους λογίους, καθώς δεν
μπορούσαν να ελέγξουν την πιστότητα του αντιγράφου που
αγόραζαν από το βιβλιοπώλη, όπως συνέβαινε με τα έργα των
ιδιωτικών τους συλλογών που αντέγραφαν οι δούλοι τους133.

τους διαρρύθμιση, με χρήσιμο οδηγό τις αρχαιολογικές
ανασκαφές στην Ostia, τα καταστήματα βρίσκονταν κυρίως
ανοιγμένα προς το δρόμο ή μερικές φορές στην εσωτερική
αυλή ανοικτής tabernae στο ισόγειο πολυώροφων οικημάτων.
Πτο εσωτερικό της tabernae τα βιβλία ήταν τοποθετημένα σε
ντουλάπες, armaria ή ράφια με μεμονωμένα διαμερίσματα,
τους nidi (θήκες). πήρχαν επίσης πάγκοι μέσα στο
κατάστημα, προφανώς για τη διευκόλυνση εμπόρου και
πελατών, κατά τις αναγνώσεις, τις συζητήσεις και τις
συνδιαλλαγές τους.
Πτην εξωτερική διακόσμηση του
ρωμαϊκού βιβλιοπωλείου ανευρίσκονται στοιχεία πρώιμης
διαφήμισης και μάρκετινγκ: Ξάνω στους παραστάτες της
πόρτας ήταν τοποθετημένες διαφημιστικές επιγραφές και
κατάλογοι τίτλων βιβλίων προς πώληση136. Ξάντως, αναφορές
σε διασωθέντα κείμενα του Πενέκα, του Θάτουλλου και του
Νράτιου οδηγούν τους μελετητές στο συμπέρασμα πως η
ποικιλία των τίτλων που προσφερόταν προς πώληση σε αυτά
τα καταστήματα δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Πυχνά, στο
εσωτερικό τους δεν υπήρχε κάτι περισσότερο από ότι
επιδεικνυόταν έξω στο δρόμο. Ν Θικέρωνας χρησιμοποιεί το
53 π.Τ. τον όρο taberna libraria για ένα κατάστημα βιβλίων137.
Ν όρος librarius δηλώνει τόσο τον αντιγραφέα όσο και τον
κατεξοχήν βιβλιοπώλη138. Νι librarii-βιβλιοπώλες συνεχίζουν
να ειδικεύονται ταυτόχρονα στην έκδοση και την εμπορία
βιβλίων. Θατά την αυτοκρατορική περίοδο της Οώμης,
αναδείχθηκαν ονομαστοί βιβλιοπώλες, όπως ο Πώσιος, ο
Βώρος, ο Ρρύφων και ο Ώτρέκτους, που διέθετε πλούσιο
βιβλιοπωλείο με ράφια στο εσωτερικό και διαφημιστικές
επιγραφές στο εξωτερικό139. Πτα καταστήματά τους (tabernae
librariae) συγκεντρώνονταν πιθανότατα οι συγγραφείς και οι
βιβλιόφιλοι πελάτες για να συζητήσουν, να αναγνώσουν και να
προχωρήσουν σε συμφωνίες αντιγραφής, παραγγελίας ή
αγοράς.

Πτη λατινική γραμματεία βρίσκουμε για πρώτη φορά
τον όρο bibliopola με την έννοια του εμπόρου βιβλίου, που
συνήθως συνδύαζε τους ρόλους του εκδότη και του
βιβλιοπώλη 134 .
Πύμφωνα με αρκετούς μελετητές, οι
περισσότεροι βιβλιοπώλες της ρωμαϊκής περιόδου είναι
μορφωμένοι απελεύθεροι σκλάβοι 135 .
Ώπό τις πηγές
συνάγεται η ύπαρξη και πλανόδιων βιβλιοπωλών που ταξίδευαν
και πωλούσαν τα εμπορεύματά τους σε πρόχειρους πάγκους
σε όλη τη ρωμαϊκή επικράτεια, χωρίς να είναι διαθέσιμες
άλλες λεπτομέρειες. Φς προς τα σταθερά καταστήματα στα
αστικά κέντρα, οι μελετητές θεωρούν πως τα τότε
βιβλιοπωλεία ήταν κυρίως συγκεντρωμένα στο εμπορικό
κέντρο των πόλεων. Φς προς την εξωτερική και την εσωτερική

Φς προς τη μορφή του ‗βιβλίου‘-αντικείμενο
εμπορίας στην ελληνική, ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή,
επρόκειτο κυριολεκτικά για κυλίνδρους παπύρου (volumina),
παρά για κώδικες. Νι βιβλιόφιλοι ενδιαφερόμενοι
προσέρχονταν στο βιβλιοπώλη-αντιγραφέα για να
παραγγείλουν λ.χ. ένα έργο του ΐργίλιου και σε 15 μέρες
ξαναπερνούσαν για να παραλάβουν την αντιγραφή σε
κύλινδρο. Νι περισσότεροι ερευνητές καταλήγουν, όπως
αναφέρθηκε, στο συμπέρασμα του μικρού αποθέματος
κυλίνδρων – ίσως μερικών δημοφιλών, ‗ευπώλητων‘ έργων της
εποχής στο κατάστημα-εργαστήρι του βιβλιοπώλη. Ε εικόνα

131

136

Tönnes Kleberg, Buchhandel und Verlagswesen in der Antike, 3. Auflage,
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1967, ζ. 30.
132
Frédéric Barbier, Ηζηνξία ηνπ βηβιίνπ, φ. π., ζ. 37-38.
133
Lionel Casson, φ. π., ζ. 127.
134
Horst Blanck, φ. π., ζ. 167.
135
Tönnes Kleberg, φ. π., ζ. 43.

Horst Blanck, φ. π., ζ. 170.
Frédéric Barbier, φ. π., ζ. 38.
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Guglielmo Cavallo, «Μεηαμχ εηιεηάξηνπ θαη θψδηθα: Ζ αλάγλσζε ζην
ξσκατθφ θφζκν» ζην Guglielmo Cavallo θαη Roger Chartier (επηκ.), φ. π.,
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για όλη την -προ του βιβλίου- περίοδο παραμένει πολύ
ασαφής για τους σημερινούς μελετητές, πράγμα που ισχύει και
για τα πρώτα χρόνια μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας,
όπως θα φανεί αργότερα. Νι όροι ‗βιβλίο‘, ‗βιβλιεμπόριο‘,
‗βιβλιόφιλοι‘ κλπ. χρησιμοποιούνται στην παρούσα αφήγηση
‗αναδρομικά‘ για χάρη κατανόησης και με τη σημερινή
εννοιοδότηση, δεν αποδίδουν κυριολεκτικά την τότε εικόνα
του υπό εμπορία αντικειμένου. Κόνο το περιεχόμενο του
πάπυρου ή άδετου η δεμένου κώδικα-βιβλίου, δηλαδή η
διάδοση της γνώσης και της πληροφορίας, είτε για
ψυχαγωγικούς είτε για διδακτικούς σκοπούς, παραμένει η ίδια
σε αυτή τη μακραίωνη πορεία της έγγραφης παράδοσης.

αναγνώσεις
περιλάμβαναν
και
μερικά
ελληνικά
μυθιστορήματα που είχαν γεννηθεί στο περιβάλλον της
Βεύτερης Ποφιστικής, όπως τα Λευκίππη και Κλειτοφών του
Ώχιλλέα Ρατίου, Δάφνις και Φλόη του Ιόγγου του Ποφιστή,
Αιθιοπικά του Ελιοδώρου. Πτη Οώμη, στην Ώθήνα, στην
Ώλεξάνδρεια ή την Νξύρυγχο της Ώιγύπτου οι καλύτεροι
βιβλιοπώλες μετατρέπονται σε επιχειρηματίες,, οι οποίοι
απασχολούν αντιγραφείς, έμμισθους ή δούλους–, που
δουλεύουν συνήθως υπό την επίβλεψη υπευθύνου για τον
έλεγχο της ποιότητας της αντιγραφής.
μως, συχνά
παράγονται αντίγραφα γεμάτα λάθη και ανακρίβειες από αυτά
τα εργαστήρια και δημιουργείται σταδιακά ένα χάσμα μεταξύ
της υπερπροσφοράς τίτλων και μιας πιο εξειδικευμένης
ζήτησης, που προκαλεί τελικά την ανάπτυξη κερδοσκοπίας
γύρω από σημαντικά κείμενα. Ρον 1ο αιώνα η εμφάνιση του
όρου bibliopola δίπλα στη λέξη librarius ίσως σηματοδοτεί αυτή
τη νέα τυπολογία λειτουργίας του επιχειρηματία
βιβλιοπώλη 141 . Ξαράλληλα, σώζεται φιλολογική μαρτυρία
για τη δράση περιοδεύοντων βιβλιοπωλών στις επαρχίες της
Οώμης, που ξεκινούσαν από την πρωτεύουσα κουβαλώντας
όσο εμπόρευμα μπορούσαν να μεταφέρουν.
Πε μία
αιγυπτιακή επιστολή γίνεται αναφορά στην αγορά περγαμηνών
κωδίκων από έναν πλανόδιο ρωμαίο βιβλιοπώλη με το όνομα
Βείος σε ένα αιγυπτιακό χωριό142.

Πτη δημοκρατική και μετέπειτα αυτοκρατορική
Οώμη φαίνεται ότι στόχος των επαγγελματιών βιβλιοπωλών
καθίσταται η διάδοση του βιβλίου στις λιγότερο ευνοημένες
κοινωνικές τάξεις, σε αντιδιαστολή με την πρακτική του
δανεισμού και της αντιγραφής σε έναν κλειστό κύκλο
πλούσιων λογίων.
Πτη μεταβατική περίοδο από τη
Βημοκρατία στην Ώυτοκρατορία, ενισχύθηκαν οι πολιτιστικές
πρακτικές της πατρωνίας και του μαικηνισμού, που
βασίζονταν σε λογικές διάδοσης των βιβλίων τελείως
διαφορετικές από αυτές των βιβλιοπωλείων. Ρα καταστήματα
βιβλίων και εργαστήρια αντιγραφής πολλαπλασιάσθηκαν στη
Οώμη και άρχισαν να εξαπλώνονται, λόγω προφανώς της
μεγάλης ζήτησης στις πόλεις των επαρχιών της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας, όπως στις μεγάλες πόλεις της κοιλάδας
Οοδανού (σημερινή Ααλλία), στη ΐιέννη ή στη ΐρετανία. Ε
Lyon μάλιστα είχε αναδειχθεί σε ένα από τα πιο φημισμένα
επαρχιακά κέντρα εμπορίας χειρόγραφων κυλίνδρων 140 . Νι
πολιτικές μεταβολές, η ανάδειξη της αξίας των γραμμάτων ως
κορυφαίας πολιτιστικής αξίας, η διάδοση του αλφαβητισμού,
όπως και η αυξημένη επιθυμία των λογίων αλλά και ευρύτερων
στρωμάτων του πληθυσμού για την απόκτηση βιβλίων ενημερωτικού, εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού
περιεχομένου, ήταν οι παράγοντες που οδήγησαν στην άνθιση
της βιβλιεμπορίας αυτή την περίοδο.
Ε διεύρυνση των
κατηγοριών του αναγνωστικού κοινού με τις γυναίκες και τα
μεσαία και λαϊκά στρώματα θα οδηγήσει στην εμφάνιση μίας
πρώιμης λογοτεχνίας «ευρείας» κατανάλωσης ή ψυχαγωγίας:
ψυχαγωγική ποίηση, παραφρασμένη επική ποίηση, ιστορικές
επιτομές, πραγματείες μαγειρικής και αθλητισμού, ερωτικά
έργα, ωροσκόπια, ονειροκρίτες και εγχειρίδια μαγείας,
μυθιστορίες και φυλλάδες στα ελληνοαιγυπτιακά πρότυπα και
άλλα πεζογραφήματα με επίκεντρο της πλοκής τον έρωτα και
την περιπέτεια. Ν νέος αναγνώστης, ανεξάρτητα από την
κοινωνική του καταγωγή, ενδιαφέρεται εκτός από
εκπαιδευτικά-διδακτικά κείμενα και για καθαρά ψυχαγωγικά
έργα. Ώυτές οι «κάθετες» ως προς την κοινωνική τάξη
140

Φς προς τη νομοθεσία και τις πρακτικές προβολής
των κειμένων, η γραφή και η κυκλοφορία των βιβλίων
βασίζεται στον ορισμό των «κοινών» (res publica) ή της
δημοσιότητας. Ρο κείμενο, μόλις ολοκληρωθεί από το
δημιουργό του, προσφέρεται στην κυκλοφορία με διάφορους
τρόπους. Ώρχικά, ο συγγραφέας ή ο κάτοχος του έργου
διοργανώνει μία δημόσια ανάγνωση σε μία αίθουσα ειδική για
αυτές τις εκδηλώσεις (auditorium), προσκαλώντας έναν κύκλο
φίλων και γνωστών, με ουσιαστικό στόχο να αφουγκραστεί τις
αντιδράσεις τους και να λάβει υπόψη του πιθανές
παρατηρήσεις και συμβουλές τους για το περιεχόμενο και το
ύφος του κειμένου. Ε δημόσια απαγγελία (recitatio) σε ένα
εξειδικευμένο κοινό φίλων του συγγραφέα εξυπηρετούσε διπλό
σκοπό, την επαφή του κοινού με τη λογοτεχνική παραγωγή,
αλλά και την προβολή και διακίνηση του βιβλίου 143 . Ε
αναγνωστική εκδήλωση ήταν μία προφορική ‗προέκδοση‘ του
έργου.
Ώπό τη στιγμή κατόπιν που το πρωτότυπο
προσφερόταν από το δημιουργό σε έναν άλλο, φίλο ή
επαγγελματία εκδότη-βιβλιοπώλη, ο νέος κάτοχος μπορούσε

141

Frédéric Barbier, φ. π., ζ. 39.
Lionel Casson, φ. π., ζ. 206.
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Διέλε Καξακαιέγθνπ, «Ζ ξσκατθή πεξίνδνο: πλάληεζε ηεο ξσκατθήο
παξάδνζεο κε ην ειιεληθφ πλεχκα» ζην Κσζηήο Ληφληεο (επηκ), «Ζ
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πλέον να το αντιγράψει, να το κυκλοφορήσει με οικονομικό
αντίτιμο και να το εντάξει στην ιδιωτική του συλλογή.

κύκλο των μορφωμένων της εποχής. Ε ατομική ανάγνωση
λογοτεχνίας, φιλοσοφίας και επιστημονικών πραγματειών
λάμβανε δύο μορφές. Ρην εντατική ανάγνωση, ανάγνωσις
εντριβής την ονομάζει ο Βιονύσιος ο Ζράκας, όπου ο
αναγνώστης σταματούσε προσεκτικά στο κείμενο, επέστρεφε
σε προηγούμενα χωρία και συγκεντρωνόταν στο ανάγνωσμα,
και την εκτατική ανάγνωση, που σήμαινε τη γρήγορη
ενασχόληση με πολλά κείμενα, με σκοπό τη σύγκριση και την
εξαγωγή συμπερασμάτων. πήρχε βέβαια και η ανάγνωση
των λογίων για καθαρά ψυχαγωγικούς και όχι ενημερωτικούς
σκοπούς, συνεχίζοντας μία πρακτική που είχε γίνει δημοφιλής
στους κύκλους των μορφωμένων κατά την ελληνιστική εποχή.
Ν Θικέρωνας μάλιστα αναφέρεται σε άτομα χαμηλής
κοινωνικής τάξης, ηλικιωμένους και τεχνίτες, που διάβαζαν
ιστορικά έργα για την προσωπική τους τέρψη (voluptas),
φανερώνοντας έτσι πως η αναγνωστική συνήθεια είχε διαδοθεί
και σε ένα ευρύτερο, ανώνυμο κοινό, πέρα από τους κλειστούς
κύκλους των πλούσιων λογίων που γνωρίζονταν μεταξύ τους
και συναντιούνταν σε λογοτεχνικές αναγνώσεις για να κρίνουν
τα έργα τους ή/και να διασκεδάσουν στα δείπνα τους.

Αενικά, η πολιτιστική πρακτική της ανάγνωσης στη
ρωμαϊκή περίοδο, η οποία παρέμεινε ίδια όπως στην αρχαία
ελληνική και ελληνιστική κοινωνία, μεγαλόφωνη, παρουσιάζει
μεγάλο λογοτεχνικό και κοινωνιολογικό ενδιαφέρον. Ε λέξη
αναγνώστης φαίνεται να εμφανίζεται στην ελληνιστική εποχή
για να χαρακτηρίσει το «δούλο τον ασκημένο να διαβάζει
μεγαλοφώνως» και το «γραμματέα»144.Κάλιστα, η διοργάνωση
εκδηλώσεων ανάγνωσης λογοτεχνίας ως ‗προέκδοση‘ ή για
ψυχαγωγία απαιτούσε κατάλληλο χώρο, σκηνικό ‗στήσιμο‘ και
επιδέξιο ρητορικό ύφος από τον εκφωνητή. Αινόταν η
σκηνοθεσία μίας μορφής θεατρικής παράστασης για την
τέρψη του κοινού. Ε δυνατόφωνη ανάγνωση λογοτεχνικών
έργων, σε έναν κλειστό κύκλο φίλων και γνωστών του
συγγραφέα ήταν μία απαγγελία με παραλλαγές των τόνων και
των ρυθμών της φωνής, η οποία προσαρμοζόταν στο
χαρακτήρα και τη ροή του εκάστοτε κειμένου. Κε άλλα
λόγια, η απαγγελία συνιστούσε μία μορφή ερμηνείας
(performance) εκ μέρους του αναγνώστη-ηθοποιού, που
χρησιμοποιούσε τη στάση του σώματος, τις κινήσεις των
χεριών, τις εκφράσεις του προσώπου και τη φωνή του για να
αποδώσει το κείμενο. Πυνήθως ήταν ο ίδιος ο δημιουργός
που απήγγειλε το έργο του σε αυτές τις λογοτεχνικές
εκδηλώσεις, αλλά σε περίπτωση που ένιωθε ότι δεν διέθετε τις
κατάλληλες φωνητικές και ερμηνευτικές ικανότητες, μπορούσε
να χρησιμοποιήσει κάποιον άλλο, ώστε να μην ‗καταστραφεί‘
το έργο από μία λανθασμένη ανάγνωση. Νι εκδηλώσεις αυτές
αποτελούσαν μία σταθερή πρακτική, ενταγμένη στη
λογοτεχνική και κοσμική ζωή των μορφωμένων
αριστοκρατών. Ξολλές δε από αυτές που πραγματοποιούνταν
στις οικίες των πλούσιων λογίων δεν αφορούσαν μόνο υψηλής
ποιότητας λογοτεχνικά έργα, αλλά και ψυχαγωγικά κείμενα
ποικίλης ποιότητας που απάγγελλε ένας δούλος που διέθετε
την κατάλληλη φωνή και ύφος στη διάρκεια του δείπνου.
Ηδιαίτερα κατά το 1ο και 2ο αιώνα γνώρισαν τεράστια επιτυχία
οι δημόσιες απαγγελίες, ώστε φαίνεται ότι συνιστούσαν συχνές
εκδηλώσεις στην κοινωνική ζωή των Οωμαίων και των
υπηκόων τους. Ε διοργάνωση δημόσιων αναγνώσεων ενώπιον
συνωστιζόμενων ακροατηρίων αποδεικνύεται και από τη θέση
της ρητορικής τέχνης στην ανώτερη εκπαίδευση.

Θατά την πρώτη περίοδο του Τριστιανισμού, θα
λειτουργήσουν οι ίδιες με τη ρωμαϊκή περίοδο δομές του
πρώιμου επιχειρηματία βιβλιοπώλη-εκδότη για τη διακίνηση
των βιβλίων. Κία σημαντική καινοτομία ως προς τη μορφή
των βιβλίων αποδείχθηκε η υιοθέτηση της μορφής του κώδικα
αυτή την περίοδο. Ν κώδικας (ελλην. σωμάτιον, λατ. codex)
κατασκευαζόταν από φύλλα παπύρου ή περγαμηνής, τα οποία
όμως δεν τα συγκολλούσαν πλέον σε μορφή μακριάς ταινίας
που τυλιγόταν σε κύλινδρο, παρά τα δίπλωναν στη μέση και
σχημάτιζαν δίφυλλα, τα οποία έμπαιναν το ένα μέσα στο άλλο
και ράβονταν στο δίπλωμα-ράχη. Ώνάλογα με το πόσα
δίφυλλα ράβονταν, σχηματίζονταν τεύχη δισσά (2 δίφυλλα=8
σελίδες), τρισσά (3 δίφυλλα=12 σελίδες), τετράδια (4
δίφυλλα=16 σελίδες) κοκ. μέχρι το μέγιστο αριθμό των 6
διφύλλων με 24 σελίδες. Κε τη μορφή αυτή επιτεύχθηκε η
αξιοποίηση και των δύο όψεων του πανάκριβου
υποστρώματος γραφής (παπύρου ή περγαμηνής), η
καταγραφή εκτενέστερων κειμένων από ότι στους κυλίνδρους
και η ευχρηστία για τον αναγνώστη, καθώς μπορούσε να
ανατρέχει σε αποσπάσματα του κειμένου που τον ενδιέφεραν
χωρίς το χρονοβόρο ξετύλιγμα του κυλίνδρου145. Φς προς τη
διακίνηση των φιλοσοφικών-θρησκευτικών ιδεών, είναι
σημαντικό να αναφερθεί πως οι Τριστιανοί ήταν αυτοί που
κατανόησαν πρώτοι και χρησιμοποίησαν αποκλειστικά τη
μορφή του κώδικα για τη διάδοση των ελληνικών κειμένων
της Ώγίας Αραφής. Νι επονομαζόμενοι ‗εθνικοί‘ παρέμειναν
προσηλωμένοι στον παπυρικό ή περγαμηνικό κύλινδρο μέχρι
τον 4ο αιώνα μ.Τ. και το φαινόμενο των παλίμψηστων (των

Ξαράλληλα, η ατομική, μοναχική ανάγνωση στο
εσωτερικό οικιών και βιβλιοθηκών, με τη μορφή της μελέτης
και του σχολιασμού των κειμένων, εφαρμοζόταν από τον
144
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επαναγραμμένων πάνω σε αρχικά, κλασικού ή χριστιανικού
περιεχομένου, κείμενα κωδίκων) οφείλεται τόσο στην
σπανιότητα της πρώτης ύλης όσο και στην ιδεολογική
αντίθεση και το φανατισμό εθνικών-χριστιανών. Κία ακόμη
ιδεολογική μάχη στην ανθρώπινη ιστορία που ‗αποτυπώθηκε‘
στο βιβλίο.

αρχικά εναντίον έργων των μυστικών διδασκαλιών και της
μαγείας, με πιο γνωστή την περίπτωση της καύσης
τελετουργικών βιβλίων της λατρείας του ΐάκχου το 186 π. Τ.,
αργότερα μέσω της απόσυρσης από την κυκλοφορία και τις
βιβλιοθήκες πολιτικά ανεπιθύμητων προσώπων, όπως στο
παράδειγμα της εξορίας του Νβίδιου ή της δημόσιας καύσης
των βιβλίων του Ζρασέα Ξαίτου και του Γλβιδίου Ξρίσκου
λόγω υποψίας προσβολής του αυτοκράτορα Βομιτιανού.
Θατά τη διάρκεια της αντιπαράθεσης της Οώμης με τη νέα
θρησκεία των χριστιανών, μαζί με τις διώξεις των πιστών
κατάσχονταν και καταστρέφονταν τα ιερά κείμενα που
βρίσκονταν στην κατοχή τους, πράγμα που αργότερα
επανέλαβαν από την πλευρά τους οι χριστιανοί έναντι των
εθνικών147.

Φς προς τη ΄βιοτεχνία‘ αναπαραγωγής και διάθεσης
αντιγράφων, στην ύστερη ρωμαϊκή και πρωτοχριστιανική
περίοδο, παρατηρείται η σταδιακή εμπλοκή όλο και
περισσότερων μεσολαβητών μεταξύ του συγγραφέα και του
κοινού: γραφείς και γραμματείς συχνά πέφτουν σε σφάλματα
ερμηνείας και αντιγραφής, παραποιώντας το πρωτότυπο
κείμενο, ενώ βιβλιοπώλες εμπλέκονται στην κυκλοφορία μη
γνήσιων κειμένων ή δημοσιεύουν και διακινούν αντίγραφα
χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού, ο οποίος και σε αυτή
την περίοδο δεν αμείβεται για τη δημοσίευση του έργου του
και δεν μπορεί να εγείρει θέμα πνευματικών δικαιωμάτων. Ν
μαικηνισμός, δηλαδή η οικονομική υποστήριξη συγγραφέων
από πλούσιους ανθρώπους της τέχνης, του θεάτρου και των
γραμμάτων, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Ρέλος, η
λειτουργία των πλούσιων δημοσίων βιβλιοθηκών, παράλληλα
με την πρακτική ιδιωτικού δανεισμού και την άνθιση της
επαγγελματικής βιβλιοπωλικής δραστηριότητας, ολοκληρώνει
την εικόνα της διακίνησης και της χρήσης του βιβλίου.
Ξαρατηρείται – όπως και στην περίπτωση των ελληνιστικών
βιβλιοθηκών – η συγκρότηση αυτών των πολιτιστικών
οργανισμών κατά μίμηση του ανατολικού προτύπου. Ε
παρακμή των βιβλιοθηκών ξεκίνησε με την επικράτηση του
χριστιανισμού και την απομάκρυνση του κοινού από την
κλασική παιδεία146.

Θατά τον 3ο και τον 4ο αιώνα μ. Τ., μία πρώτη
διαπίστωση των ερευνητών αφορά την ευρεία εξάπλωση του
κώδικα, καθώς μέχρι τότε, παρά την ευχρηστία που διέθετε ως
μορφή βιβλίου, είχε ταυτιστεί με τα χριστιανικά κείμενα και
είχε αποφευχθεί από το ευρύ κοινό που παρέμενε πιστό στον
αρχαίο πολιτισμό και τη χρήση του παπυρικού ή
περγαμηνικού κυλίνδρου. Ώυτή η ‗ιδεολογική ταυτότητα‘ που
είχαν αποκτήσει τα υποστρώματα γραφής στη μεγάλη μάχη
εθνικών-χριστιανών, εξηγεί γιατί ακόμη και οι Γβραίοι
υιοθέτησαν τον κώδικα με μεγάλη καθυστέρηση, μόλις τον 8ο
αιώνα 148 . Ξρόκειται για ένα φαινόμενο με μεγάλο
κοινωνιολογικό-ιστορικό ενδιαφέρον, καθώς αποκαλύπτει τη
μεγάλη πνευματική-συμβολική αξία του βιβλίου. Ε εφεύρεση
και η διάδοση του κώδικα αποτέλεσαν σταθμό στην πορεία
του γραπτού πολιτισμού, καθώς κυριαρχεί εδώ και δύο
χιλιετίες. Ν ευτυχής συνδυασμός της χρήσης του κώδικα ως
μορφής
των
δημοσιευμένων
κειμένων
και
της
μικρογράμματης γραφής δημιούργησε ένα «πανίσχυρο
πνευματικό εργαλείο»149 που ‗ξετύλιξε‘ όλες τις δυνατότητες του
χάρη στις μετέπειτα τεχνολογικές ανακαλύψεις, με κορυφαία
την ανακάλυψη των κινητών τύπων το 15ο αιώνα.

Ώς σημειωθεί ότι το φαινόμενο της συνειδητής
καταστροφής βιβλίων που τόσο συχνά συνόδεψε πολιτικοκοινωνικές αναταραχές και ιδεολογικές αντιθέσεις στην
ανθρώπινη ιστορία έχει τις ρίζες τουυ στον ελληνορωμαϊκό
κόσμο.
Βιαδεδομένη ήταν η συνειδητή παρεμπόδιση
διάδοσης ενός έργου είτε με την κατάπνιξη της πρώτης
έκδοσης είτε με την εξαφάνιση αντιγράφων, συνήθως στο
πλαίσιο ενός αθέμιτου ανταγωνισμού. Ε κρατική εξουσία
συνήθως απαγόρευε την κυκλοφορία μέσω της άσκησης
λογοκρισίας ή έριχνε στην πυρά ανεπιθύμητα για αυτήν έργα,
με το πρόσχημα της προστασίας των χρηστών ηθών και της
κατεστημένης κοινωνικής τάξης. Πύμφωνα με αρχαίους
συγγραφείς, οι Ππαρτιάτες απαγόρευαν τα άσεμνα ποιήματα
του Ώρχιλόχου στην πόλη τους και οι Ώθηναίοι είχαν κάψει
στην πυρά τα συγγράμματα του σοφιστή Ξρωταγόρα, αφού
πρώτα ένας κήρυκας είχε κατάσχει τα αντίγραφα από τους
κατόχους τους. Πτη Οώμη, η κρατική βιβλιοκρισία στρεφόταν

Πτο Κεσαίωνα, ενώ σπανίζουν οι μαρτυρίες για τη
λειτουργία βιβλιοπωλείων και το ρόλο των βιβλιοπωλών στη
βυζαντινή αυτοκρατορία και στη Βυτική Γυρώπη,
παρατηρείται πληθώρα πηγών για τα βιβλιοπωλεία στον
ισλαμικό κόσμο. Αύρω στο 610 μ.Τ. ο προφήτης Κωάμεθ
μαθαίνει από έναν άγγελο πως είναι ‗απεσταλμένος του Ζεού‘,
σύμφωνα με το Θοράνι (Qur‘an) και περίπου το 615 ξεκινάει
να κηρύττει. Κετά την κατάκτηση της Κέκκας το 630
συνεχίζεται μία ορμητική πορεία κατακτητικών πολέμων,
ώστε το 718 το Ησλάμ έχει εξαπλωθεί στα σημερινά εδάφη του
147
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Ηράν, του Ηράκ, της Πυρίας, της Ώιγύπτου, της Ιιβύης, της
Ώλγερίας, του Καρόκου και της Ησπανίας. Γπί τέσσερις
αιώνες, από τον 8ο ως τον 11ο αι., το Ησλάμ κυριάρχησε και σε
πνευματικό επίπεδο, επιδεικνύοντας μία παραγωγή που
ανέρχεται σε 10.000 τίτλους ως τα τέλη του 10ου αι. Κόνο
στη ΐαγδάτη, κατά το 10ο αιώνα, η βιβλιοπωλική αγορά
περιλάμβανε 100 περίπου καταστήματα, που αποτελούσαν
ταυτόχρονα χώρους συνάντησης και πνευματικής συζήτησης.
Κάλιστα, ο διανοούμενος ταξιδιώτης Abu Abdallah ibn
Battuta (14ος αιώνας) καταθέτει πως κατέλυσε στο ‗κολέγιο των
βιβλιοπωλών‘ κατά τη διαμονή του στην Ρύνιδα, απόδειξη
πόσο ευημερούσα ήταν η κοινότητα βιβλιοπωλών, ώστε να
συντηρεί δικό της εκπαιδευτικό ίδρυμα150. Πε όλες τις πόλεις
δρούσαν βιβλιοπώλες-εκδότες με εργαστήρια αντιγραφής και
μάλιστα ήταν συγκεντρωμένοι σε ενιαίους χώρους, που
ονομάζονταν «αγορά των βιβλιοπωλών» ή «αγορά των
αντιγραφέων» ή «αγορά των βιβλίων». Κεταξύ του 8ου και του 9ου
αιώνα, δημιουργήθηκαν εκατοντάδες βιβλιοθήκες στην
ισλαμική επικράτεια, τόσο ιδιωτικές όσο και βασιλικές,
ιερατικές και εκπαιδευτικές.
Νι τρεις μεγαλύτερες
βιβλιοθήκες χαλιφάτων ήταν των Ώββασιδών στη ΐαγδάτη,
των Σατιμιδών στο Θάιρο και των Νυμαϊγιάτ στην Θόρδοβα.
Ώμέτρητες βιβλιοθήκες λειτουργούσαν σε συγκροτήματα
τζαμιών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ε γνήσια επιθυμία των
μουσουλμάνων Ώράβων για μάθηση και απόκτηση γνώσεων
προκάλεσε μία τεράστια ζήτηση για χειρόγραφα και αυτή με
τη σειρά της την καλλιέργεια των γραμμάτων και των
επιστημών, την πρόοδο της τέχνης της βιβλιοδεσίας και της
καλλιγραφίας, την ανάπτυξη λαμπρών ιδιωτικών και δημοσίων
συλλογών βιβλίων και την άνθιση του βιβλιεμπορίου.

αγάπης των Ώράβων για το γραπτό λόγο στην επιβίωση και
μεταλαμπάδευση στη Βύση της αρχαίας ελληνικής γνώσης152.
Γπιστρέφοντας στον ευρωπαϊκό κόσμο, το τέλος της
αρχαιότητας τον 5ο αιώνα μ. Τ. και η έναρξη της μεσαιωνικής
περιόδου χαρακτηρίζονται από σημαντικές πολιτικές,
κοινωνικές και πολιτιστικές μεταβολές που αφορούν άμεσα
και το βιβλίο και το βιβλιεμπόριο. Νι συνεχείς πόλεμοι και
λεηλασίες, η μετάδοση θανατηφόρων επιδημιών, η δραστική
μείωση του αστικού πληθυσμού, η οικονομική δυσπραγία, ο
εκτεταμένος αναλφαβητισμός και ο θρησκευτικός φανατισμός
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για την καλλιέργεια των
γραμμάτων, των επιστημών και των τεχνών, την προώθηση
της βιβλιοφιλίας και την ανάπτυξη της επαγγελματικής
διακίνησης βιβλίων. Ε ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, το
Βυζάντιο, δεν φαίνεται να χαρακτηρίζεται από μία
ανεπτυγμένη επαγγελματική βιβλιεμπορία, με πλανόδιους
πωλητές ή σταθερά καταστήματα λιανικής πώλησης,
προσανατολισμένη σε ένα ευρύ κοινό. Φστόσο, παρατηρείται
μία έντονη τάση ‗επανανακάλυψης‘ του βυζαντινού κόσμου τα
τελευταία έτη, σε μία προσπάθεια μεταβολής της
στερεοτυπικής εικόνας σκοταδισμού για το ΐυζάντιο. Ε
έγκριτη βυζαντινολόγος στο King‘s College του Ιονδίνου
Judith Herrin, περιγράφει συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του
ΐυζαντίου που την εκπλήσσουν συνεχώς, ξεκινώντας από «την
ξεχωριστή δυναμική του βυζαντινού πολιτισμού, αυτό το κράμα
ζωτικότητας, επινοητικότητας και καινοτομίας, που εκτεινόταν από τη
διοίκηση και τη θρησκεία μέχρι τα στρατιωτικά και πνευματικά
επιτεύγματα. Σο Βυζάντιο κατάφερε να αναπτύξει ένα θαλάσσιο
εμπρηστικό όπλο και να κρατήσει για πάντα κρυφό το μυστικό του.
Είχε τη δύναμη να τροφοδοτήσει και να υπερκεράσει μια βαθύτατα
διαιρετική έριδα που στράφηκε γύρω από τον ρόλο των ιερών
εικόνων και τον χαρακτήρα της θρησκευτικής πίστης. Αντίθετα με τη
λατινική χριστιανοσύνη και τη μουσουλμανική Ανατολή που επέμεναν
στη διατήρηση των ιερών κειμένων στις δικές τους ιερές γλώσσες, τη
λατινική και την αραβική, το Βυζάντιο είχε την τόλμη να μεταφράσει
την ελληνική Βίβλο σε μια γραπτή γλώσσα που επινόησαν οι λόγιοί
του για να διευκολύνουν τον προσηλυτισμό των λάβων. Είχε την
πειθαρχία να διατηρήσει σταθερή την αξία του νομίσματος του για
περισσότερα από επτακόσια χρόνια. Είχε την επινοητικότητα να
αναπτύξει κληρονομικές μορφές εξουσίες διατηρώντας παράλληλα
την ρωμαϊκή διοίκηση. Η πολυπολιτισμική του κληρονομιά,
συνδυασμός ρωμαϊκών, παγανιστικών, χριστιανικών και ελληνικών
παραδόσεων, του επέτρεψε αμέτρητες φορές να ανταπεξέλθει στις
αντιξοότητες και να μην εξαφανιστεί αφήνοντας πίσω μόνο το ίχνος
των επιτευγμάτων του. Σο Βυζάντιο αυτό, που διαψεύδει το γενικά
αποδεκτό στερεότυπο είναι μια κοινωνία ζωντανή, επινοητική, που

Νι απαρχές της αραβικής λογοτεχνίας
είναι
προφορικές , όπως και στους περισσότερους αρχαίους
πολιτισμούς, και χάνονται στις διαδρομές των καραβανιών,
καθώς οι νομάδες ταξιδεύοντας πάνω στις καμήλες τους
απήγγειλαν ρυθμικά και τραγουδούσαν ποιήματα για να
συνοδεύσουν την πορεία τους. Ε αραβική λογοτεχνία
κατηγοριοποιείται από τους ειδικούς στον πεζό λόγο, την
ποίηση και τον έρρυθμο πεζό λόγο, το σαζ, όπου ο ρυθμός
και η ομοιοκαταληξία χρησιμοποιούνται σε πεζά λογοτεχνικά
κείμενα και ως είδος αναπτύχθηκε ιδιαίτερα στον πολιτισμό
τους. Γυκαιρίες για την ανάπτυξη της αραβικής γλώσσας και
λογοτεχνίας ήταν τα νυχτέρια με τον αυτοσχεδιαστικό οίστρο
των αφηγητών-παραμυθάδων που διηγούνταν ένδοξες ιστορίες
του παρελθόντος και οι ποιητικοί διαγωνισμοί 151 . Ώπό
πολλούς ιστορικούς έχει υπογραμμιστεί η σημασία της
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πιστεύει με πάθος στο δικαίωμα της να υπάρχει»153. Ν καθηγητής
ελληνικής παλαιογραφίας στο Ξανεπιστήμιο της Οώμης και
γνωστός μελετητής της ιστορίας της γραφής από την
ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα ως το βυζαντινό και δυτικό
Κεσαίωνα Guglielmo Cavallo, υπογραμμίζει με τη σειρά του
πως «το ‗γράφειν‘ και το γραπτό ήταν ενδογενή στοιχεία της
νοοτροπίας του Βυζαντινού ανθρώπου, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
αποτελεί ανθρωπολογικό παράγοντα. Έστω και εάν τα διασωθέντα
έγγραφα είναι στο σύνολό τους σπάνια, μπορούμε να συμπεράνουμε
έμμεσα ότι ήταν πολυάριθμα». Φς ένδειξη της στενής σχέσης της
βυζαντινής γραφειοκρατικής, εκκλησιαστικής και λόγιας ελίτ
με την κουλτούρα του βιβλίου, αναφέρει τη συμπεριφορά των
νικητών σταυροφόρων που κατέλαβαν και λεηλάτησαν την
Θωνσταντινούπολη το 1204. Ξεριέπαιζαν τους ηττημένους
ΐυζαντινούς, κρατώντας στα χέρια τους καλάμους,
μελανοθήκες και κατάστιχα, προσπαθώντας να μιμηθούν
κωμικά τους γραμματείς, οι οποίοι είχαν γίνει το σύμβολο του
πολυάριθμου προσωπικού που διέθετε ο εντεταλμένος για την
παραγωγή εγγράφων154.

αναλφαβητισμού στο γενικό, κυρίως αγροτικό, πληθυσμό.
πήρχε ένας αριθμός ανθρώπων, πλην των αριστοκρατικών
και εκκλησιαστικών κύκλων, που γνώριζαν στοιχειώδη γραφή
και ανάγνωση για να ανταποκριθούν στις καθημερινές ανάγκες
της εμπορικής, γραφειοκρατικής και άλλης δραστηριότητας,
έστω κι αν δεν έφθαναν ποτέ να γίνουν αναγνώστες
λογοτεχνίας. Ν αριθμός αυτού του είδους αναγνωστών ήταν
χαμηλός, αν συνυπολογιστεί μάλιστα ότι αφορούσε μόνο τον
αντρικό πληθυσμό και ότι ο γυναικείος αναλφαβητισμός
αποτελούσε τον κανόνα, με εξαίρεση ορισμένες στενές
συγγενείς αυτοκρατόρων και λογίων, που έμειναν στην ιστορία
για τη μελέτη των αρχαίων Γλλήνων και τη διοργάνωση
λογοτεχνικών ‗σαλονιών‘, όπως η Άννα Θομνηνή, η Γιρήνη
Βούκαινα, η Γιρήνη η Πεβαστοκράτειρα (η ομηρικωτάτη) και
η Ζεοδώρα Οαούλαινα Ξαλαιολογίνα (η σοφωτάτη), κυρίως
κατά τον 11ο και 12ο αιώνα 156 .
σον αφορά τον τρόπο
άσκησης της ανάγνωσης εκκλησιαστικών, λογοτεχνικών,
κλασικών και άλλων κειμένων, φαίνεται πως κυριαρχούσε η
δημόσια ηχηρή ανάγνωση, όπως ακριβώς και στην
ελληνορωμαϊκή και ελληνιστική εποχή. Ώκόμη και η ατομική
ανάγνωση μάλλον ήταν δυνατόφωνη. Ε δημόσια ανάγνωση
λάμβανε το χαρακτήρα μιας σκηνοθετημένης θεατρικής
παράστασης που ερμηνευόταν από τον αναγνώστη με τα
κατάλληλα φωνητικά και εκφραστικά προσόντα, πάνω σε μία
σκηνή (αυλή, εκκλησία, μοναστήρι, λογοτεχνικό σαλόνι,
στρατόπεδο, κ. α.) και ενώπιον μεγάλου αριθμού ανθρώπων,
που αν και συνήθως αναλφάβητο, γινόταν έτσι μέτοχος της
γραπτής κουλτούρας.
Ε ρυθμικότητα των βυζαντινών
κειμένων, όπως και των αρχαίων ελληνικών και ρωμαϊκών
έργων, παραπέμπει επίσης στη μεγαλόφωνη ανάγνωσή τους.
Νι ερευνητές μάλιστα καταλήγουν πως πρέπει να υπήρχε και
η αυτοσχέδια προφορική παρουσίαση, η οποία κατόπιν
καταγραφόταν ως ρητορικό κείμενο. Ε ίδια η βυζαντινή
γραφή (σημεία στίξης, είδη γραφής, χωρισμός λέξεων και
γραμμάτων κλπ.) εξελίχθηκε για να υπηρετήσει την εύκολη
και γρήγορη δημόσια ανάγνωση των έργων. Νι λόγιοι
διάβαζαν ιδιωτικά, με την εντατική μορφή, εκκλησιαστικά και
κοσμικά κείμενα, μελετούσαν την αρχαία ελληνική
γραμματεία και αντάλλασσαν απόψεις μέσα στον κλειστό
κύκλο τους, διαθέτοντας συνήθως μία αξιόλογη ιδιωτική
συλλογή (βιβλιοθήκη). Νι πηγές που έχουν σωθεί είναι πολύ
φτωχές σε μαρτυρίες για τους κοινούς αναγνώστες, που
μάλλον αρκούνταν σε εκκλησιαστικά, ηθικοπλαστικά,
καζαμίες, χρηστικά εγχειρίδια για τους σεισμούς και τα
έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα, ίσως και λίγα
μυθοπλαστικά (Αχιλλειάδα, τεφανίτης και Ιχνη-λάτης, ιντύπας)
βιβλία. Ιόγιοι και κοινοί αναγνώστες διάβαζαν μέσα στις
οικίες τους και σε ποικίλες ώρες μέρας ή νύχτας. Βεν
υπάρχουν μαρτυρίες για αναγνώσεις ΐυζαντινών σε δημόσιες

Γίναι γεγονός πως μετά την ελληνορωμαϊκή
αρχαιότητα και την ελληνιστική περίοδο, η γραφή
ξανακλείσθηκε
στα
αυτοκρατορικά-διοικητικά
και
εκκλησιαστικά κέντρα εξουσίας και αποτέλεσε ως το 13ο αι,
προνόμιο των δημόσιων αξιωματούχων και του κλήρου.
πως και στη μεσαιωνική Βύση, η βιβλιοπαραγωγή φαίνεται
ότι μειώθηκε, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αφορούσε
θρησκευτικού περιεχομένου αναλύσεις και εκκλησιαστικάλατρευτικά κείμενα (Ώγίες Αραφές, πατερικά και θεολογικά
έργα, ομιλητικά, αγιολογικά και ασκητικά έργα, λειτουργικά
κείμενα). Ρα αστικά κέντρα και η κουλτούρα τους, εξαιτίας
των οποίων δημιουργούνταν η ζήτηση και συνεπώς η
παραγωγή και εμπορία, υποχώρησαν, το βιοτικό επίπεδο της
πλειοψηφίας του πληθυσμού χειροτέρευε και η άγνοια, η
έλλειψη παιδείας και ο αναλφαβητισμός έγιναν σταθερά
φαινόμενα που διατηρήθηκαν μέχρι τους νεότερους αιώνες
στην Γυρώπη. Πυνεχίσθηκε πάντως, έστω για λόγους
διδασκαλίας της αττικής γραμματικής, η αντιγραφή αρχαίων
ελληνικών έργων, που ονομάζονταν εθνικά ή ειδωλολατρικά,
κατόπιν όμως αυστηρής επιλογής, ώστε να είναι κατάλληλα
για την εκπαίδευση κρατικών και εκκλησιαστικών
αξιωματούχων στα βυζαντινά σχολεία155.
Αενικά, φαίνεται ότι το ΐυζάντιο ενδιαφερόταν πάντα
για την παιδεία, ακόμη κι αν παρέμεναν σημαντικοί θύλακες
153

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο λέαο κειέηεο θαη αληίιεςεο γηα ηα επηηεχγκαηα ηνπ
βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ είλαη ην έξγν ηεο Σδνχληηζ Υεξλ, Ση είλαη ην
Βπδάληην, ζεηξά Κπθεψλ, Αζήλα, Χθεαλίδα, 2008.
154
Guglielmo Cavallo, Ζ αλάγλσζε ζην Βπδάληην, ζεηξά «Βπδαληηλά
καζήκαηα», Αζήλα, Άγξα, 2008, ζ. 40.
155
Γεκήηξεο Κ. Φπρνγηφο, φ. π., ζ. 179.

156

52

Guglielmo Cavallo, Ζ αλάγλσζε ζην Βπδάληην , φ.π., ζζ. 65-70.

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

κώδικες (=πάλι αποξεσμένοι, λατ. codex rescriptus)158. Ώπό τον
11ο και κυρίως από το 12ο αι., η περγαμηνή θα αρχίσει να
αντικαθίσταται από το χαρτί, το οποίο γνώρισαν οι ΐυζαντινοί
από τους Άραβες που το χρησιμοποιούσαν ευρέως κυρίως
από τις αρχές του 9ου αι. και μετά. Νι βυζαντινολόγοι
ονομάζουν αυτό το χαρτί με υποκίτρινο χρώμα, λεία και καλά
στιλβωμένη επιφάνεια, χοντρό αλλά εύκαμπτο φύλλο με
οριζόντιες υδάτινες γραμμές και ακανόνιστα κατανεμημένες
κάθετες ραβδώσεις ‗ανατολικό χαρτί‘, σε αντιδιαστολή με το
δυτικό χαρτί της ίδιας εποχής, που έχει κιτρινωπό έως λευκό
χρώμα, τραχιά επιφάνεια και οριζόντιες υδάτινες γραμμές. Πε
αυτό το υλικό γραφής, το ανατολικό χαρτί, είναι γραμμένος
ένας μεγάλος θησαυρός υστεροβυζαντινών χειρογράφων, που
συχνά φθάνουν μέχρι τη μεταβυζαντινή περίοδο και είναι
ανεκτίμητα τόσο για τη μελέτη της ιστορίας της χειρόγραφης
παράδοσης αρχαίων και βυζαντινών κειμένων όσο και για την
ιστορία της ελληνικής γραφής του ΐυζαντίου. Γπίσης, αυτά
τα χάρτινα χειρόγραφα προσφέρουν πολύτιμο υλικό για τη
μελέτη των απαρχών της Ώναγέννησης και του Νυμανισμού
στην Ηταλία, αποδεικνύοντας τη συμβολή των βυζαντινών
λογίων και αντιγραφέων στη μεταλαμπάδευση του πολιτισμού
από την Ώνατολή στη Βύση159. Γκτός από τον στενό κύκλο
λογίων και μοναχών που συχνά ήταν καλλιγράφοι και
ασχολούνταν με την αντιγραφή κειμένων για την προσωπική
τους μελέτη, οι επαγγελματίες αντιγραφείς που δέχονταν τις
παραγγελίες για βιβλία-κώδικες των πλουσίων ήταν κυρίως
δούλοι ή απελεύθεροι, όπως στην αρχαιότητα, και έπρεπε να
γράφουν γρήγορα, επιδέξια και καλλιγραφικά. πως είναι
φυσικό για την τεράστια γραφειοκρατική βυζαντινή μηχανή,
υπήρχαν ακόμη οι νοτάριοι και οι ταχυγράφοι (στενογράφοι),
επαγγελματίες γραφείς που υπηρετούσαν στις κρατικές και
εκκλησιαστικές γραμματείες, καθώς και οι ελεύθεροι
επαγγελματίες γραφείς, οι λογογράφοι, που συνέτασσαν και
καθαρόγραφαν αναφορές και αιτήσεις προς τις αρχές εκ
μέρους ιδιωτών.
Κε δεδομένο το υψηλό επίπεδο
αναλφαβητισμού, η τρίτη κατηγορία θα πρέπει να αποτελούσε
ένα προσοδοφόρο επάγγελμα. Νι επαγγελματίες αντιγραφείς
κωδίκων, όπως και οι μοναχοί αντιγραφείς, ένιωθαν πως με το
(αντι)γράφειν εκπλήρωναν ένα ιερό έργο στην υπηρεσία του
Ζεού. Πυχνά, στα βιβλιογραφικά σημειώματα στο τέλος του
κώδικα οι αντιγραφείς σημείωναν φράσεις για την αντίθεση
μεταξύ της εφήμερης ζωής και της μονιμότητας του γραπτού
κειμένου ή παρομοίαζαν την ολοκλήρωση του κώδικα με τον
ευτυχή κατάπλου ενός πλοίου στο λιμάνι: «ώσπερ ξένοι
χαίρουσιν ιδείν πατρίδα, ούτως και οι γράφοντες βιβλίου τέλος»160.

βιβλιοθήκες, οι οποίες πιθανότατα βρίσκονταν στη διάθεση
του μικρού κύκλου των διανοουμένων.
Νι σύγχρονοι μελετητές όπως ο Cavallo απορρίπτουν
παλαιότερες θέσεις ερευνητών, όπως του Sergej Averincev και
του Alexander Kazhdan, περί ρήξης κατά την όψιμη
αρχαιότητα μεταξύ της προηγούμενης εποχής και της
βυζαντινού περιόδου, δηλαδή περί ενός «σιωπηλού ΐυζαντίου»
(stummes Byzanz) που αντικατέστησε την «ομιλούσα
αρχαιότητα» (sprechendes Altertum) 157 . Νι διασωθείσες
πηγές δείχνουν πως συνεχίσθηκε αρμονικά η ισχυρότατη
αρχαία πρακτική της υψηλόφωνης ανάγνωσης. Θύριο δε
χαρακτηριστικό της ανάγνωσης του βυζαντινού ανθρώπου
ήταν η ύπαρξη ωφέλειας στην πολιτιστική αυτή πρακτική
(εκμάθηση γνώσεων, προσωπική βελτίτωση, επικοινωνία με το
Ζεό κλπ.), μία νοοτροπία που ‗διαπότιζε‘ όλους τους
αναγνώστες και όλα τα αναγνώσματα.
Κε το πέρασμα του χρόνου, οι εξωτερικές πιέσεις από
τους Ώβάρους και τους Πλάβους στα ΐαλκάνια και τους
Ξέρσες, τους Άραβες και μογγολικά φύλα στην Ώσία
επιβαρύνουν και σταδιακά συρρικνώνουν τη βυζαντινή
αυτοκρατορία. Ήδη τον 7ο αι. χάνονται η Ώίγυπτος, η
Ξαλαιστίνη και η Πυρία, όπου είχε ανθίσει ο ελληνιστικός
πολιτισμός και συνακόλουθα πλήττεται η παραγωγή και
εμπορία βιβλίων που είχε αναπτυχθεί για να εξυπηρετήσει τη
ζήτηση που υπήρχε. Νι τιμές πώλησης των κατά παραγγελία
από κοσμικά και εκκλησιαστικά ιδρύματα βιβλίων παρέμειναν
υψηλές τόσο στην αγορά του ΐυζαντίου όσο και στην αγορά
της Βύσης, καθ‘ όλη τη διάρκεια του Κεσαίωνα, και οδηγούν
στο συμπέρασμα πως η βιβλιοφιλία αποτελούσε μία συνήθεια
ενός πολύ κλειστού κύκλου ισχυρών, πλούσιων και λογίων
ανθρώπων.
Φς προς τη μορφή, τα βιβλία που γράφονταν και
αντιγράφονταν από τον 5ο αι. κι εξής είχαν τη μορφή κώδικα
και μόνο κατ‘ εξαίρεση γινόταν χρήση του κυλίνδρου. Φς
προς το υπόστρωμα γραφής, μόνο άτομα υψηλών
εισοδημάτων άντεχαν να παραγγέλλουν και να σχηματίζουν
ιδιωτική συλλογή με βιβλία σε περγαμηνή, ιδίως μετά το 641
που η Ώίγυπτος και το αυτοφυές φυτό του Λείλου, ο πάπυρος,
πέρασαν στον έλεγχο των Ώράβων, και εξέλιπε από την
Γυρώπη. Ρο υψηλό κόστος της περγαμηνής οδήγησε σε μια
χαρακτηριστική μέθοδο που εφαρμόσθηκε σε όλη τη
διάρκεια του Κεσαίωνα: Θατέφευγαν σε ήδη γραμμένα
περγαμηνά χειρόγραφα και τα υπέβαλαν σε μια διαδικασία,
ώστε χρησιμοποιούνταν για επαναγραφή. Ρα επεξεργασμένα
κατ‘ αυτό τον τρόπο χειρόγραφα ονομάζονται παλίμψηστοι
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Ενώ είναι σπάνιες οι μαρτυρίες για την ύπαρξη και
λειτουργία βιβλιοπωλείων, οι μελετητές της ιστορίας του
βιβλίου συνάγουν έμμεσα το συμπέρασμα ότι κατά τον 6ο
αιώνα μ.Φ. λειτουργούσαν βιβλιοπωλεία στην Κωνσταντινούπολη και αλλού, και μάλιστα συνέχισαν να αποτελούν
όπως στον αρχαίο ελληνορωμαϊκό κόσμο, χώρους όχι
μόνο επαγγελματικής βιβλιεμπορίας, αλλά και κοινωνικών
επαφών και ψυχαγωγίας για λόγιους βιβλιόφιλους161. Ώπό
τα 30.000 βυζαντινά βιβλία που εκτιμούν οι μελετητές πως
έχουν διασωθεί, κυρίως του 16ου αι., το 2%-3% (600-900)
ανήκει στην κατηγορία των πολυτελών εικονογραφημένων
βιβλίων που τα προορίζονταν για την αυτοκρατορική
οικογένεια ή παραγγέλνονταν από πλούσιους χορηγούςαριστοκράτες. Ε δεύτερη κατηγορία των διασωθέντων
βιβλίων είναι τα υποδειγματικά αντίγραφα αρχαίων κειμένων
που υπηρετούσαν τις ανάγκες λογίων και βιβλιοθηκών, μία
τρίτη κατηγορία είναι χρηστικά αντίγραφα της αρχαίας
ελληνικής γραμματείας, κατώτερης όμως ποιότητας, για τις
ανάγκες σπουδαστών, μία τέταρτη κατηγορία είναι βιβλία της
μέσης τάξης (χρονικά, ιστορικά έργα, ιατροσόφια,
ονειροκριτικά, χρησμολόγια, σεισμολόγια και βροντολόγια,
μύθοι, διδακτικά, συλλογές παροιμιών και αινιγμάτων κ. ά.)
και μία πέμπτη κατηγορία είναι βιβλία που βοηθούν
μοναχούς, κληρικούς και λαϊκούς να ασκούνται στην πίστη και
τα θρησκευτικά τους καθήκοντα (προσευχητάρια, αγιολογικά
κείμενα, ιστορία της Γκκλησίας κ. ά.) τα οποία αποτελούν και
το μεγάλο όγκο της διασωθείσας βιβλιο-παραγωγής162.

Πτο μεταξύ, η ομιλούμενη γλώσσα στην επικράτεια
της πολυεθνικής αυτοκρατορίας υφίσταται πολλές, εσωτερικές
και εξωτερικές, επιδράσεις και μεταβάλλεται στη διάρκεια των
ένδεκα αιώνων, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί απόσταση
μεταξύ του προφορικού λόγου και του γραπτού αττικού
ιδιώματος και σε συνδυασμό με τη χρήση της
μικρογράμματης γραφής στα χειρόγραφα, αυξήθηκε
κατακόρυφα το ποσοστό αναλφαβητισμού στο γενικό
πληθυσμό. Κέχρι σήμερα, οι απόψεις για το μέγεθος του
αναλφαβητισμού στη βυζαντινή κοινωνία διΎστανται, μάλλον
όμως ήταν, όπως προαναφέρθηκε, υψηλός, αν ληφθεί υπόψη
και η μη υποχρεωτική εκπαίδευση, με διάφορες πάντως
διακυμάνσεις του μορφωτικού επιπέδου του πληθυσμού με
την πάροδο των αιώνων. Ε χρήση μίας λόγιας, τεχνητής
γλώσσας στο γραπτό λόγο που διδασκόταν στην ανώτερη
σχολική εκπαίδευση και η δημώδης γλώσσα που ήταν η
καθομιλουμένη και εξελισσόταν συνεχώς, απομακρυνόμενη
από τη γραπτή, δημιούργησε πράγματι μία χρόνια
΄διγλωσσία‘. Ώπό το 12ο αιώνα παρεισφρέουν σπέρματα της
δημώδους γλώσσας στη γραπτή λογοτεχνία, προετοιμάζοντας
έτσι τη μετέπειτα ανάπτυξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
Πε αντίθεση με την κατά πολλούς μελετητές μειωμένη
βιβλιοπαραγωγή σε σύγκριση με την αρχαιότητα,
αναπτύχθηκαν στο ΐυζάντιο τριών ειδών βιβλιοθήκες: οι
δημόσιες, που διατηρήθηκαν ή ανασχηματίσθηκαν με κρατική
πρωτοβουλία, οι ιδιωτικές και οι μοναστηριακές, που
αποτελούν νέο είδος στην ιστορική αναδρομή. Θάθε
μοναστήρι όφειλε να έχει μία βιβλιοθήκη, να την εφοδιάζει με
έργα της χριστιανικής γραμματείας και να φροντίζει για τη
συντήρηση και τη συνεχή πρόσκτηση νέων βιβλίων. Νι
βιβλιοθήκες αυτές εμπλουτίζονταν συχνά και από τις δωρεές
των ιδιωτικών συλλογών. Ώπό τις μαρτυρίες, οι μελετητές
συνάγουν πως σε ορισμένες μονές, κυρίως στην
Θωνσταντινούπολη λειτουργούσαν εργαστήρια αντιγραφής,
όπως στην περίπτωση της μονής του Πτουδίου164.

Ξολύ λίγες μαρτυρίες σώζονται για τη χρηματική
αξία των βιβλίων-κωδίκων στο ΐυζάντιο, αλλά είναι
σημαντικές λόγω της σχετικά σταθερής νομισματικής αξίας σε
όλη αυτή την περίοδο. Ώπό τις σημειώσεις του λόγιου
αρχιεπισκόπου Ώρέθα από την Θαισάρεια (τέλη 9ου αι. με 10ο
αι.) για τις δαπάνες του σε κώδικες συνάγεται ότι οι μεγάλοι
περγαμηνοί κώδικες με μέσο όρο 400 φύλλα κόστιζαν
ανάλογα με το περιεχόμενο από 14 ως 26 χρυσά νομίσματα.
Ε τιμή αυξανόταν σε περίπτωση πιο ογκωδών ακόμη
κωδίκων. Αια την αμοιβή του αντιγραφέα είναι ενδεικτικά τα
εξής παραδείγματα. Ένας κώδικας με κείμενα του Ξλάτωνα
το 895 στοίχισε στον Ώρέθα 21 νομίσματα και η σχέση του
μισθού του αντιγραφέα με την τιμή της περγαμηνής ήταν
13:8, ενώ ένας κώδικας με κείμενα των Ώπολογητών το
913/914 στοίχισε 26 νομίσματα και η σχέση μισθού-τιμής
περγαμηνής ανερχόταν σε 20:6163. Ε τιμές των βιβλίων ήταν
υψηλές για το μέσο βιοτικό επίπεδο των ΐυζαντινών.

Πυνοψίζοντας την αναφορά στο ΐυζάντιο, συνάγεται
από τις ιστορικές μαρτυρίες ότι λειτουργούσαν σε ένα πρώτο
επίπεδο η παραγγελία και η παραγωγή κατόπιν αμοιβής, σε
εργαστήρια αντιγραφής των ανακτόρων και μεγάλων μονών,
πολυτελών σε υπόστρωμα και υλικά γραφής και διακόσμησης
εκδόσεων για τις ανάγκες της κοσμικής και εκκλησιαστικής
εξουσίας. Πε δεύτερο επίπεδο, συμπεραίνεται ότι
λειτουργούσαν καταστήματα-χώροι συνάντησης-εργαστήρια
στο κέντρο μεγάλων πόλεων για τη μεσαία τάξη.
Πυγκεκριμένα, προχειρότερα και φθηνότερα βιβλία,
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μικρότερου μεγέθους, για τις ανάγκες διδασκάλων,
σπουδαστών και της μέσης τάξης – κυρίως θρησκευτικού και
ηθικοπλαστικού περιεχομένου – εικάζεται πως παράγονταν σε
μικρότερα σκριτόρια και διακινούνταν κυρίως μέσω
πλανόδιων πωλητών στους αγοραστές. Ώπό σωζόμενες
μάλιστα μαρτυρίες φαίνεται πως εκτός από τον επαγγελματία
αντιγραφέα υπήρχε και το επάγγελμα του βιβλιοποιού, του
συντηρητή βιβλίων-κωδίκων, που συχνά φθείρονταν εσωτερικά
και εξωτερικά (αποκατάσταση ξεθωριασμένων χωρίων,
συμπλήρωση σχισμένων ή κομμένων φύλλων, ανακαίνιση
δεσίματος-συγκόλλησης κλπ.). Ρα χειρόγραφα ήταν ανέκαθεν
εκτεθειμένα σε μία διπλή φθορά, αυτήν του χρόνου στο υλικό
μέρος και αυτήν της παραποίησης λόγω φθαρμένων
αντιγράφων στο ίδιο το περιεχόμενο της γραμματολογικής
παράδοσης. Ηδιαίτερα από τις αρχές του 9ου αι. και μετά με
την πνευματική αναγέννηση και το ενδιαφέρον για την αρχαία
λογοτεχνική κληρονομιά ανέκυψε η ανάγκη συστηματικής
αντιγραφής παλαιών κωδίκων, ένα επίπονο έργο ΄μεταγραφής‘
(μεταχαρακτηρισμού) από τη μεγαλογράμματη σε
μικρογράμματη γραφή με μεγάλους κινδύνους λαθών.
Γπιστρατεύονταν ειδικοί επιστημονικοί ‗σύμβουλοι‘ για να
ελέγχουν το έργο μεταγραφής, αντιπαρα-βάλλοντας τους
παλαιούς κώδικες και καταλήγοντας σε παραλλαγές του
κειμένου. Νι αντιγραφείς είχαν την εντολή να σημειώνουν τις
παραλλαγές στα περιθώρια των χειρογράφων, όπως φαίνεται
από τα σωζόμενα βιβλία. Έτσι, με αυτή τη διαδικασία, που
γινόταν μόνο στην Θωνσταντινούπολη και σήμερα θα
ονομαζόταν κριτική έκδοση, παράγονταν αντίτυπαυποδείγματα των παλαιότερων κωδίκων, στα οποία
βασίζονταν κατόπιν οι καλλιγράφοι για να παράγουν
αντίγραφα κατά παραγγελία μαικήνων και λογίων. Ώυτά τα
υποδειγματικά αντίτυπα πιθανότατα κατατίθεντο στη
βιβλιοθήκη του παλατιού ή του πατριάρχη165.

δημιουργών (Ξλάτωνα, Ώριστοτέλη, Γυκλείδη, Ιουκιανού,
Κάρκου Ώυρηλίου κ. ά.) και αναγνωρίζεται ως ένας
σημαντικός χριστιανός ουμανιστής166. Πυμπερασματικά, είναι
ανεκτίμητη η συμβολή των ΐυζαντινών στη διάσωση και
κριτική, φιλολογική μελέτη μεγάλου μέρους της αρχαίας
γραμματείας, η οποία αργότερα αποτέλεσε τη βάση για την
πνευματική αναγέννηση στη Βύση.
Ε δυτική ρωμαϊκή αυτοκρατορία καταλύθηκε από
βαρβαρικά φύλα τον 5ο αιώνα και στην επικράτειά της
ιδρύθηκαν διάφορα γερμανικά κράτη, που λόγω της σημασίας
της προφορικής κουλτούρας και του εθιμικού δικαίου δεν
διατήρησαν την ελληνορωμαϊκή παράδοση και γνώση.
Λιγοστές είναι οι φιλολογικές μαρτυρίες για τη λειτουργία
βιβλιεμπορίου, ωστόσο πιθανότατα συνέχισε να υπάρχει
κατά τους μελετητές του βιβλίου.
Ε διάδοση του
χριστιανισμού δεν άφησε άνεργους τους βιβλιοπώλες, παρά
πρόσθεσε θρησκευτικά έργα στο προς πώληση εμπόρευμά
τους.
Ε ύπαρξη βιβλιεμπορίου βεβαιώνεται από ένα
ανέκδοτο του ρωμαίου εκχριστιανισμένου Πουλπήκιου
Πεβήρου, ο οποίος αναφέρει γύρω στο 400 ότι όταν έφτασε
στη Οώμη ένα αντίγραφο της βιογραφίας που είχε γράψει για
τον άγιιο Καρτίνο της Ρουρ, «όλοι στην πόλη αγωνίζονταν να το
αποκτήσουν, κι έτσι έβλεπα τους βιβλιοπώλες ενθουσιασμένους,
επειδή ποτέ δεν είχαν μεγαλύτερη πηγή κέρδους, τίποτα δεν
πουλιόταν γρηγορότερα, τίποτα σε καλύτερη τιμή»167. Βύο αιώνες
αργότερα, η Οώμη εξακολούθησε να αποτελεί κέντρο της
αγοράς του βιβλίου, χωρίς να αποκλείονται και άλλα μέρη
παραγωγής και διακίνησης γραπτών κειμένων. Ν πάπας
Αρηγόριος οργάνωσε το 596 μία ιεραποστολή στη ΐρετανία,
εφοδιάζοντάς τη με βιβλία που προέρχονταν από τη Οώμη.
Νι μαρτυρίες πάντως είναι μεμονωμένες, χωρίς να
τεκμηριώνουν την άνθιση της παραγωγής, πώλησης και
κατανάλωσης βιβλίων. πως και στο ΐυζάντιο, η γραφή και
τα χειρόγραφα περιορίζονταν σε κλειστούς κύκλους της
διοικητικής και εκκλησιαστικής εξουσίας. Κικρές
«Ώναγεννήσεις» επιτεύχθηκαν στην εποχή του Ώυτοκράτορα
Θαρλομάγνου (800) και θωνα (1000), κατά τις οποίες
ζωογονήθηκε το ενδιαφέρον για το ρωμαϊκό παρελθόν και το
βυζαντινό παρόν. Ε χριστιανική θρησκεία σε όλη τη διάρκεια
του Κεσαίωνα θα είναι αυτή που θα αποτελέσει την κινητήρια
δύναμη για τη συγγραφή, παραγωγή και διακίνηση βιβλίων.
Ε μοναστική εποχή εκτείνεται από τον 6ο ως το 12ο αι., μία
μακρά περίοδο που τα χριστιανικά μοναστήρια κατείχαν το
μονοπώλιο της ανάπτυξης και παραγωγής βιβλίων στη
Βύση168. Νι χειρόγραφοι κώδικες ήταν μοναδικοί, σπάνιοι και
πολύτιμοι λόγω εξωτερικής διακόσμησης και εσωτερικής

Ρη σημαντικότερη μορφή αυτής της μακρόχρονης
και επίπονης διαδικασίας απόκτησης υποδειγματικών
αντιτύπων, στο πλαίσιο του επονομαζόμενου πρώιμου
Ουμανισμού, όπως ονόμασε την εποχή ο Paul Lemerle,
αποτέλεσε ο Ξατριάρχης Σώτιος. Ώγωνίσθηκε με ζήλο να
σώσει με το σύνθημα του «περισυλλέγειν» την πολύτιμη
πολιτιστική κληρονομιά από τις φθορές του χρόνου και των
λαθών της αντιγραφής. Ε ενασχόλησή του και οι προσωπικές
του σημειώσεις-σχόλια στα περιθώρια κειμένων του
Ώριστοτέλη, του Ξλάτωνα κ. ά. - στην ουσία έφερε σε επαφή
τη θεολογία με την αρχαία ελληνική φιλοσοφία - , τον
ανέδειξαν στον πρώτο εκπρόσωπο του χριστιανικού
ανθρωπισμού στο ΐυζάντιο. Ρα ίχνη του Σωτίου ακολούθησε
ο επίσκοπος Θαισαρείας Ώρέθας, που επίσης αφοσιώθηκε στη
μελέτη και διάσωση κειμένων αρχαίων ελλήνων και ρωμαίων
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καλλιγραφίας και εικονογράφησης, ιδίως τα εκκλησιαστικάλειτουργικά βιβλία ήταν ευμεγέθη ‗έργα τέχνης‘ με
πλουσιότατο διάκοσμο, και παράγονταν για τις
αυτοκρατορικές αυλές, την αριστοκρατική ελίτ και τις
εκκλησίες και μονές. Πίγουρα, λάμβανε χώρα η παραγγελία
και η προμήθεια βιβλίων για αυτούς τους κύκλους, όπως
μαρτυρείται και η ανταλλαγή βιβλίων από λαϊκούς και
κληρικούς (κυρίως μοναχούς) με άλλα αγαθά (ανταλλακτική
εμπορία), αλλά οι μελετητές, όπως και στην περίπτωση της
βυζαντινής επικράτειας, πράγματι δεν έχουν διαπιστώσει την
ύπαρξη εκτεταμένου επαγγελματικού βιβλιεμπορίου169.

βιβλίο και γενικά το γραπτό κείμενο είχε παραμείνει
περιορισμένο στον κόσμο των κληρικών.
Ρο ζήτημα της εκτεταμένης επαγγελματικής εμπορίας
χειρογράφων τίθεται από τη στιγμή που ο «μικρόκοσμος του
βιβλίου»171 δεν περιορίζεται πλέον στην Γκκλησία και στους
κληρικούς και μοναχούς. Ρα εργαστήρια αντιγραφής των
μονών συνέχισαν μεν να λειτουργούν ως τις αρχές του 16ου
αιώνα, αλλά με το άνοιγμα της μη εκκλησιαστικής
βιβλιαγοράς άρχισε να κυριαρχεί ένα νέο είδος οργάνωσης
της παραγωγής, δηλαδή αντιγραφής, και της διακίνησης πολύ
μεγαλύτερου αριθμού τίτλων και αντιγράφων, από αυτό που
είχαν τη δυνατότητα να παράγουν τα μοναστικά σκριτόρια.
Πημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του επαγγελματικού
βιβλιεμπορίου διαδραμάτισαν οι πρίγκιπες και οι λόγιες
προσωπικότητες που στη διάρκεια του 12ου και του 13ου αι.
συγκρότησαν βιβλιοθήκες έρευνας και ‗ψυχαγωγίας‘,
παραγγέλλοντας τα βιβλία που επιθυμούσαν σε ειδικευμένα
εργαστήρια
αντιγραφής
στις
―πόλεις
διαμονής‖
(Residenzstadt).
Ήταν οργανωμένα γύρω από έναν
αρχιτεχνίτη που έλεγχε όλη τη διαδικασία παραγωγής
αντιγράφων για τη σωστή εκτέλεση της παραγγελίας σε όλα τα
στάδια.

Κία νέα περίοδος ξεκίνησε το 12ο αιώνα, καθώς
σημειώθηκε ανάπτυξη της κεντρικής εξουσίας των βασιλείων
και των γραφειοκρατικών τους αναγκών, αύξηση του
πληθυσμού, δημιουργία αστικών κέντρων, ανάπτυξη της
παραγωγής αγαθών σε μεγαλύτερη κλίμακα (καπιταλιστικές
μονάδες) και των εμπορικών συναλλαγών, που είχαν ανάγκη
το γραπτό λόγο (συμφωνητικά, συναλλαγματικές, αποδείξεις,
λογιστικά βιβλία, δικαστικά έγγραφα κ. ά.) και υψηλότερος
μέσος όρος πλούτος. Ε ανάδυση της μεσαίας τάξης θα φέρει
στο προσκήνιο της ιστορίας νέες πολιτιστικές αξίες,
συμπεριλαμ-βανομένης της εγγραμματοσύνης, παροχής
παιδείας και χρήσης βιβλίων. Ε έκρηξη της ίδρυσης
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ήταν η καθοριστική πολιτιστική
συνέπεια των οικονομικών και κοινωνικο-πολιτικών εξελίξεων.
Ξρώτα στην Ηταλία είχαν σχηματισθεί οι πολυπληθέστερες
πόλεις: ΐενετία και Αένοβα από 100,000 κατοίκους,
Σλωρεντία 90,000, Ξαλέρμο και Ξίζα από 50,000.
ΐορειότερα στην Γυρώπη, μεγαλύτερο αστικό κέντρο είχε
καταστεί το Ξαρίσι με 80,000 κατοίκους, η Αάνδη με 50,000,
το Ιονδίνο και η Κπριζ με 35,000 έκαστη και η Θολωνία με
30.000 κατοίκους 170 . Ε νέα οικονομική ανάπτυξη και
οργάνωση δημιούργησε τη μεσαία τάξη μεταξύ
αριστοκρατίας και φτωχών, πολλά μέλη της οποίας
χρειάζονταν ανάλογη εκπαίδευση για να ασχοληθούν με τη
δικαιοσύνη, το εμπόριο, τη διοίκηση, την κρατική
γραφειοκρατία και την ιατρική. Πτα τέλη του 12ου με αρχές
του 13ου αιώνα, η εμφάνιση των πανεπιστημίων στην Γυρώπη,
όπως σε Κπολόνια, Ξαρίσι, Νξφόρδη, Θαίμπριτζ, Κονπελιέ,
Ρουλούζ, Ξάδοβα, Λάπολη, Παλαμάνκα κ.α., οδήγησε στην
ανάδυση εργαστηρίων στις πόλεις για την αντιγραφή κειμένων
με αποδέκτες καθηγητές και φοιτητές, όπως και για διάφορες
ανάγκες των πολιτών, σηματοδοτώντας την έναρξη της
κοσμικής περιόδου και μεταβάλλοντας ριζικά την παγιωμένη
κατάσταση που επικρατούσε από τον 5ο ως τον 11ο αι., που το

Κε την εκκοσμίκευση του βιβλίου, εργαστήρια
αντιγραφής αρχίζουν να λειτουργούν και εντός των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, με καθεστώς ελέγχου των τιμών
από την πανεπιστημιακή αρχή, τα οποία αργότερα
εξελίχθηκαν, όπως και τα ήδη υπάρχοντα εκτός ιδρυμάτων, σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις. Πτα πανεπιστήμια υπήρχαν και
«παλαιοπώλες», δηλαδή βιβλιοπώλες με έργο τη διακίνηση
χειρογράφων μεταξύ αγοραστών-πωλητών με προμήθεια όπως
και «βιβλιοχαρτοπώλες» (stationaires) που δάνειζαν επίσημα
αντίτυπα (exemplars) βιβλίων (σε κομμάτια-λατ. pecia) προς
αντιγραφή από τους ενδιαφερόμενους. Ρο περίφημο έκτοτε
στην ιστορία του βιβλίου σύστημα pecia εμφανίζει ομοιότητες
με την πολιτιστική πρακτική του ιδιωτικού δανεισμού χωρίς
αντιτίμου στους κύκλους των πλούσιων λογίων στον
ελληνορωμαϊκό πολιτισμό. Ώκόμη, στα μεγάλα πανεπιστημιακά κέντρα λειτουργούν και καταστήματα που πωλούν
γραφική υλική, όπως περγαμηνή και στη συνέχεια χαρτί,
μελάνι διαφόρων χρωμάτων, φτερό-πένα, κλπ.
Πτη
διαδικασία παραγωγής του βιβλίου παρατηρείται κατά κανόνα
σαφής διαχωρισμός μεταξύ του συγγραφέα-δημιουργού
(auctor) και του γραφέα-παραγωγού (scribe) του έργου ως
υλικού αντικειμένου. Ν συγγραφέας δημιουργεί το προς
υπαγόρευση κείμενο, γράφοντας πάνω σε κερωμένους άβακες,
αφού η περγαμηνή είχε γίνει σπάνια, πριν την εμφάνιση του
χαρτιού, και κατόπιν είτε υπαγορεύει απευθείας σε
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επαγγελματία γραφέα είτε του παραδίδει τους άβακες για να
παραχθεί το βιβλίο και κατόπιν θα το αναλάβει ξανά για τις
διορθώσεις, οπότε το κείμενο θα καταστεί πρότυπο
(exemplar) για τα παραγόμενα αντίγραφα του βιβλίου172.

μεταφερθεί από το ΐυζάντιο στο πέρασμα των αιώνων – κύρια
μέσω της Λότιας Ηταλίας και της Πυρίας και σπανιότερα μέσω
των ΐαλκανίων και της Θύπρου 174. Ν ίδιος υποστηρίζει ότι
καταρχάς η διαρκής περιέργεια στη Βύση για την αρχαία
ελληνική παράδοση αποτέλεσε τον «ελληνικό δίαυλο» και
εξηγεί εν μέρει την ανάδυση διαδοχικών «αναγεννήσεων» στη
Βύση, από την καραλίγγεια περίοδο ως το 12ο αιώνα. Κέσα
σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκε το κύμα μεταφράσεων
των έργων του Ώριστοτέλη απευθείας από τα αρχαία ελληνικά
κείμενα στο αβαείο το Κον-Παιν-Κισέλ, μεταφράσεις που
προηγήθηκαν 50 χρόνια του μεταφραστικού έργου στην
Ησπανία – Παραγόσα ή Ρολέδο – που έγινε από τις αραβικές
εκδοχές των ίδιων κειμένων.

Πτα τέλη του 13ου αιώνα, αρχίζει να σχηματίζεται ένα
νέο καταναλωτικό κοινό στην αγορά του βιβλίου: νομικοί,
έμποροι, ανώτατοι υπάλληλοι, γιατροί, βασιλικοί σύμβουλοι),
με επιθυμία να διαβάζει όχι μόνο επαγγελματικά και
θρησκευτικά, αλλά και ψυχαγωγικά έργα, όπως
μυθιστορήματα, ποίηση κτλ. Αια να καλύψουν τις ανάγκες
αυτές πέραν των ακαδημαϊκών κύκλων αναπτύσσονται οι
ελεύθερες επιχειρήσεις επαγγελματικής παραγωγής και
διακίνησης βιβλίων, παίρνοντας το ρίσκο αντιγραφής
χειρογράφων ακόμη και χωρίς παραγγελίες.
Κερικές
επιχειρήσεις θα φθάσουν να απασχολούν 200 υπαλλήλους, με
λεπτομερή διάκριση των χωρίων προς αντιγραφή. πάρχουν
επίσης και χωριστά εργαστήρια αντιγραφής, αρχιγραμμάτων
και εικονογράφησης στα οποία ο βιβλιοπώλης αποστέλλει σε
διαδοχικά στάδια το πρωτότυπο χειρόγραφο προς αντιγραφή.
Ρο βιβλιεμπόριο αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκή κλίμακα, ενώ η
ανάγνωση εκτιμάται πως αυξάνει κατά 60% το 13ο αιώνα.
μως, τα βιβλία παρέμειναν ένα ακριβό και σπάνιο αγαθό.
Ταρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως στα μέσα του 14ου
αιώνα η βιβλιοθήκη της Πορβόνης, που είναι η πλουσιότερη
της Γυρώπης, περιλάμβανε μόλις 338 αναγνώσματα
αλυσοδεμένα (για το φόβο κλοπής) στα αναγνωστήρια και
1.800 στα ράφια, από τα οποία είχαν χαθεί τα 300, σύμφωνα
με τους υπολογισμούς του υπεύθυνου απογραφέα173.

Ώυτό το ευρύ πνευματικό και μεταφραστικό κίνημα,
απόδειξη του ενδιαφέροντος των λόγιων κληρικών της
χριστιανικής Γυρώπης για την αρχαία ελληνική γνώση,
επέτρεψε στη ΐόρεια Ααλλία, την Ώγγλία και τις δυτικές
παρυφές της Αερμανικής Ώυτοκρατορίας να αποκτήσουν το
σύνολο του έργου του Ώριστοτέλη και συντέλεσε στη διάδοση
και επιρροή αυτής της επιστημονικής και φιλοσοφικής
κληρονομιάς, πολύ πριν διαδοθεί η αρχαιοελληνική σοφία
μέσω των μεταφράσεων από τα αραβικά175, όπως είναι ευρέως
αποδεκτό στους ιστορικούς κύκλους.
Πυνεπώς, η μετάδοση της αρχαίας ελληνικής γνώσης
με ένα διττό δίαυλο που λειτούργησε κατά τη διάρκεια του
12ου και του 13ου αιώνα, τόσο μέσω των μεταφράσεων σε
μοναστηριακά κέντρα και εργαστήρια της Βύσης όσο και
μέσω των αραβικών μεταφράσεων, συνέβαλε αποφασιστικά,
από κοινού με το Τριστιανισμό, στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού
πολιτισμού.

Πύμφωνα δε με τον Ακουγκενέμ, που επιχειρεί να
επαναπροσδιορίσει τη μετάδοση της αρχαίας ελληνικής
γνώσης στη μεσαιωνική Γυρώπη, μπορεί μετά την πτώση της
δυτικής Οωμαϊκής Ώυτοκρατορίας, η αρχαία γνώση να
περιέπεσε σε μεγάλο βαθμό στη λήθη, ωστόσο είναι
αδιαμφισβήτητο ότι το ΐυζάντιο από τον 8ο και 9ο αιώνα
στράφηκε ξανά στις ελληνικές ρίζες του – βέβαια ποτέ δεν
είχε χάσει ολοκληρωτικά την επαφή με τη διδασκαλία του
Ξλάτωνα, του Ώριστοτέλη κ.ά.- και ότι και η Βυτική Γυρώπη,
με αφετηρία την καρολίγγεια αναγέννση, κινητοποιήθηκε από
την ίδια αυτή ανησυχία.

Πτο μεταξύ, τρεις τεχνολογικές-πολιτιστικές εξελίξεις
συνδέονται με τη χρήση των βιβλίων: Ε προσκόλληση
θεματικών ευρετηρίων (indexes) στους κώδικες, η εφεύρεση
των γυαλιών όρασης στα τέλη του 13ου αιώνα και η ανάπτυξη
της σιωπηρής ανάγνωσης. Γπίσης, επεκτάθηκε η χρήση της
βιβλιοτροχού (roue à livres), μίας μεσαιωνικής εφεύρεσης που
συνίστατο σε μία στρογγυλή ξύλινη ρόδα που περιστρεφόταν
ώστε να επιτρέπει την ταυτόχρονη ανάγνωση πολλών βιβλίων
και είχε γίνει έμβλημα πολυμάθειας των λογίων.

Ώυτό το ενδιαφέρον της Βυτικής Γυρώπης
εκφράσθηκε με την αξιοποίηση των ελληνο-αραβικών
χειρογράφων, που ανακαλύφθηκαν στην ισπανική Reconquista
τον 11ο και το 12ο αιώνα, και με την αναζήτηση των ίδιων των
ελληνικών κειμένων που είχαν διασωθεί στη Βύση (Ηταλία,
Πικελία, ΐόρεια Ααλλία) από τα τέλη της αρχαιότητας ή είχαν

Ε αυξανόμενη ζήτηση για βιβλία και έγγραφα
οδήγησε στην αναζήτηση φθηνού και μεγάλου σε ποσότητα
υλικού βάσης της γραφής, οπότε το χαρτί άρχισε να
αντικαθιστά ολοένα περισσότερο την ακριβή περγαμηνή.
174
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να αποκτούν μόνιμους ταχυδρόμους 177 . Ε ανάπτυξη του
εμπορίου συνολικά και η εδραίωση αστικών δικτύων στην
Γυρώπη συνοδεύονται και από την έναρξη των εξερευνήσεων
άγνωστων, μακρινών περιοχών (Ώφρική, Ηνδίες, Ηνδικός
Φκεανός, Θανάρια νησιά, Ώζόρες).
Ρο 15ο αιώνα
οικοδομήθηκαν οι πρώτες λιμενικές εγκαταστάσεις και
αξιοποιήθηκαν χώροι που λειτουργούσαν ως σημεία
ανεφοδιασμού και σταθμοί στους ωκεάνιους δρόμους.
Η ανάπτυξη του βιβλιεμπορίου στις μεγάλες πόλεις
οδήγησε στην εμφάνιση κοινωνικο-επαγγελματικών
ομάδων που ειδικεύονται στον κλάδο και οργανώνονται σε
σωματεία. Πτο Ιονδίνο, υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για
254 πρόσωπα που σχετίζονται με την παραγωγή ή την
εμπορία βιβλίου μεταξύ του 1300 και του 1520, από τους
οποίους 117 είναι βιβλιοπώλες (stationers), ενώ στον αριθμό
αυτό πρέπει να προστεθούν και οι ζωγράφοι που κάνουν
εικονογραφήσεις των χειρογράφων. Γίναι συγκεντρωμένοι
κοντά στον καθεδρικό ναό του Ώγίου Ξαύλου. Ρο 14ο αιώνα
λειτουργούσαν δύο συντεχνίες αντιγραφέων και μικρογράφων,
οι οποίες το 1403 ενώθηκαν σε μία, τη συντεχνία των
βιοτεχνών
του
βιβλίου.
Πτο
Ξαρίσι
πάλι,
δραστηριοποιούνται οι μικρογράφοι (γύρω από την εκκλησία
του Ώγίου Πεβερίνου), οι περγαμηνοποιοί, οι βιβλιοδέτες και
οι εκδότες-βιβλιοπώλες, που συγκεντρώνονται στον περίβολο
του καθεδρικού ναού με βιβλία για φοιτητές και στις
σημερινές οδούς Boutebrie και de la Parcheminerie. Ρο 14ο
αιώνα το Ξανεπιστήμιο του Ξαρισίου διαθέτει πολλούς
«ορκωτούς βιβλιοπώλες» και υπάρχει μαρτυρία πως το 1488
μεταξύ των ‗οργάνων‘ του Ξανεπιστημίου υπάρχουν και 24
αποκλειστικοί βιβλιοπώλες μαζί με άλλους επαγγελματίες
επεξεργασίας και παραγωγής γραφής (συγγραφείς,
βιβλιοδέτες, περγαμηνοποιοί, κατασκευαστές και έμποροι
χαρτιού κ. ά.). Ώνάλογη κατάσταση σχηματίσθηκε και στα
υπόλοιπα κέντρα βιβλιοπαραγωγής, λ.χ. στη Rouen της
ΐορειοδυτικής Ααλλίας, όπου οι βιβλιοπώλες είναι
εγκατεστημένοι μπροστά στην επονομαζόμενη «στοά των
βιβλιοπωλών στον καθεδρικό και καταβάλλουν αντίτιμο του
ενοικίου στο ναό. Πτα τέλη του 15ου αιώνα η στοά στέγαζε
πλέον όχι μόνο βιβλιοπώλες, αλλά και εκπροσώπους των
συναφών επαγγελμάτων. Φς σημαντικότερος βιβλιοπώλης του
15ου αιώνα θεωρείται από τους μελετητές της ιστορίας του
βιβλίου ο Vespasiano da Bisticci (1421-1498) στη
Σλωρεντία, τον οποίο αποκαλούσαν «πρίγκιπα των
βιβλιοπωλών» (princeps librariorum). Βιατηρούσε εργαστήριο
που προσέφερε όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με το
βιβλίο: αντιγραφή, μικρογραφία, βιβλιοδεσία, προώθηση και
διανομή.
Γκατό χιλιόμετρα βορειότερα, η Κπολόνια
κατόρθωσε να αναδειχθεί στο σπουδαιότερο κέντρο βιβλίου

Απεικόνιση της βιβλιοτροχού από τον Agostino Ramelli, 1588 (Πηγή:
Gabriele Groschner, StillLesen: Malerei des 17. bis 19. Jahrhunderts,
Residenzgalerie Salzburg, 2002, σ. 12)

Νι Άραβες έμαθαν τον 8ο αιώνα μ Τ. την τεχνική
παρασκευής του χαρτιού από δύο αιχμάλωτους κινέζους
τεχνίτες και ο κυβερνήτης της ΐαγδάτης άνοιξε αμέσως
χαρτοποιείο στη Παμαρκάνδη. Ρο νέο υλικό εκτιμήθηκε σε
όλη τη Κέση Ώνατολή και η μεγάλη ζήτηση προκάλεσε την
ίδρυση χαρτοποιείων στο Ταλέπι, τη Βαμασκό και
πιθανότατα στη ΐαμβύκη, από όπου το προμηθεύονταν οι
ΐυζαντινοί από τον 11ο αιώνα κι εξής, αποκαλώντας το
βαμβύκινο ή βομβύκινο χάρτη. Νι αραβικές χαρτοποιίες
επεκτάθηκαν προς τα δυτικά, Ώίγυπτο, Ρυνησία, Καρόκο και
διαβαίνοντας το Αιβραλτάρ έφθασαν σε ιβηρικό έδαφος το
12ο αιώνα., από όπου και άρχισαν να τροφοδοτούν τον
ευρωπαϊκό βορρά. Θατά τη διάρκεια του 13ου αιώνα,
κατασκευάσθηκαν νέα χαρτοποιεία στην ηπειρωτική Ηταλία
(Σαμπριάνο)176. Πτις αρχές του 15ου αιώνα δημιουργήθηκαν
πολλοί χαρτόμυλοι και στην Θεντρική Γυρώπη, μετά τις
πρωτοπόρες Ησπανία και Ηταλία.
Κε την πάροδο του χρόνου, βελτιώθηκαν επίσης οι
τεχνικές αντιγραφής και γραφής των χειρογράφων. Έγινε
γνωστή και διαδόθηκε η τεχνική της ξυλοτυπίας των Ώράβων,
δηλαδή της εγχάραξης κειμένων σε ξύλο και δημιουργίας
πολλαπλών αντιτύπων με εκτύπωση, και παράλληλα με το
βαρύ γοτθικό στυλ γραφής εισήχθησαν από τους ουμανιστές η
ρομανική γραφή και τα σημεία στίξης.
Ε παραγωγή και η εμπορία βιβλίων για την κάλυψη
των αναγκών παραγγελίας από ηγεμονικές αυλές,
αριστοκράτες, επιστήμονες και αστούς από τη μια άκρη της
Γυρώπης στην άλλη, χρειαζόταν ένα οργανωμένο οδικό
σύστημα και μεταφορικές υπηρεσίες. Βυστυχώς, και οι δύο
ρωμαϊκές κατακτήσεις, το δημόσιο ταχυδρομείο και το οδικό
δίκτυο, είχαν καταρρεύσει στη διάρκεια του Κεσαίωνα και
άρχισαν να επαναλειτουργούν στην ύστερη περίοδό του, με
πρώτα τα πανεπιστήμια και μετά τους βασιλείς και τους πάπες
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στην Ηταλία από το 12 ως το 15ο αι. χάρη στη λειτουργία του
πανεπιστημίου και των σχολών ρωμαϊκού δικαίου,
συγκεντρώνοντας τόσο εργαστήρια κατασκευής περγαμηνής
και χαρτιού όσο και εργαστηρίων αντιγραφής, βιβλιοδεσίας
και ενδοπανεπιστημιακού δανεισμού (σύστημα pecia).
Τειρόγραφα από την Κπολόνια εξάγονταν στο Ξαρίσι, το
Monpeliers και τις γερμανικές πανεπιστημιακές πόλεις, για να
καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες πρωτίστως της ακαδημαϊκής
κοινότητας και κατόπιν των βιβλιόφιλων της μεσαίας τάξης.
πάρχουν δε τεκμήρια πως από το 1265 η πώληση βιβλίων
μεταξύ ιδιωτών εντός της Κπολόνια, όταν ανερχόταν σε ψηλά
ποσά,
αποτελούσε
αντικείμενο
συμβολαιογραφικών
πράξεων178.

προπαγάνδα θεωρείται η πολιτική του αψβουργιανού
αντοκράτορα Καξιμιλιανού, ο οποίος μεταξύ του 1489 και
του 1500, εξέδωσε 85 φυλλάδια και πολυάριθμες εκδόσεις για
να δικαιολογήσει τους σκοπούς πολεμικών πρωτοβουλιών, την
επιβολή φορολογίας και τη σύναψη συμφωνιών.
Γίναι πάντως αξιοσημείωτος ο διπλός ρόλος του
έντυπου βιβλίου, δηλαδή, από τη μία, καθιστούσε την
πολιτική και θρησκευτική προπαγάνδα και τον κοινωνικό
έλεγχο πιο εύκολα, και από την άλλη συνιστούσε δυνητική
απειλή για την κοινωνική σταθερότητα και την επιβίωση του
κατεστημένου ισχύος, καθώς οι τυπογραφικές πρέσες
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξάπλωση πολιτικής,
κοινωνικής και θεολογικής ιδεολογίας. Αι‘ αυτό το λόγο, είναι
πρώιμη η επιβολή λογοκρισίας στο έντυπο βιβλίο, αρχικά από
την Θαθολική Γκκλησία και στη συνέχει από όλους τους
ευρωπαίους μονάρχες180.

Πυνοψίζοντας την περιγραφή των αλλαγών αυτής της
περιόδου, ο Frédéric Barbier παρατηρεί πως οι νεωτερισμοί
του ύστερου Κεσαίωνα και ο πολλαπλασιασμός των βιβλίων
και κάθε είδους εγγράφων σήμαναν λογικά τη διεύρυνση της
κλίμακας των πιθανών σχέσεων με τον πολιτισμό της γραφής,
ένα σύνολο που ξεκίνησε να δομείται με βάση τρεις
παράγοντες: την τάση προς εξειδίκευση, τη μετατροπή του
βιβλίου σε σχετικά κοινό αντικείμενο και τη λειτουργία του
βιβλίου σε δείκτη κοινωνικής θέσης και δηλωτικό ισχύος 179.
Ώκόμη, η εκκοσμίκευση του βιβλίου είχε σημάνει την
εισαγωγή των ομιλούμενων γλωσσών της Γυρώπης στο
χειρόγραφο κείμενο. Ήδη από τον 9ο αιώνα είχαν αρχίσει να
εμφανίζονται κείμενα στην κοινή ομιλούμενη γλώσσα (παλαιά
γερμανική, αρχαία ιταλική κλπ.), αλλά κυρίως από το 12ο και
13ο αιώνα τα χειρόγραφα που παράγονται στα μη
εκκλησιαστικά σκριτόρια γράφονται στις εθνικές γλώσσες,
προετοιμάζοντας το έδαφος για τις εθνικές λογοτεχνίες της
Γυρώπης. Γίναι ορθή η επισήμανση ότι η τυπογραφία
‗διέσπειρε‘ την εξουσία από το παλαιό παπικό κέντρο προς
την περιφέρεια του νέου έθνους-κράτους. Κάλιστα, καθώς η
τυπογραφία ενθάρρυνε μία τυποποιημένη μορφή ελέγχου του
εμπορίου, οι οικονομίες των νέων εθνών άρχισαν να
αναπτύσσονται και να αποκτούν ιδιαίτερες εθνικές
ιδιαιτερότητες. Ρα φθηνά, δημοφιλή βιβλία που έφθαναν ως
‗πλημμυρίδα‘ από τις τυπογραφικές πρέσες στην αγορά
δημιούργησαν ένα ευρύ νέο αναγνωστικό κοινό – αρκετοί
μάλιστα από την τάξη των εμπόρων – , ελάχιστα εξοικειωμένο
με τη λατινική γλώσσα. Ε πολιτική και θρησκευτική έντυπη
προπαγάνδα άρχισε πλέον να χρησιμοποιείται για να
κινητοποιήσει αυτή την αναπτυσσόμενη, όλο και πιο
εγγράμματη, μεσαία τάξη στη Βυτική Γυρώπη. Ε πιο
χαρακτηριστική πρώιμη χρήση της τυπογραφίας για πολιτική

Γπίσης, η πολιτισμική πολυφωνία που αρχίζει να
επικρατεί στον κόσμο της γραφής ως προς το περιεχόμενο
των χειρογράφων –ιστορικές διηγήσεις, επιστημονικά κείμενα,
επαγγελματικά εγχειρίδια, συλλογές επιστολών, λογοτεχνικά
έργα, θρησκευτικά κείμενα και ηθικοπλαστικές διηγήσεις–
είναι πρωτόγνωρη σε σύγκριση με την αρχαία και τη
μεσαιωνική βιβλιοπαραγωγή. Ρα ευπώλητα βιβλία της
εποχής, δηλαδή όσα συγκέντρωναν το μεγαλύτερο «τιράζ»αριθμό αντιγράφων ήταν η ΐίβλος, σε μέγεθος τσέπης,
μικρογραφημένη και με ανανεωμένη εσωτερική διάταξη, και
τα νέα ΐιβλία των Φρών, που ήταν κομψοί τόμοι μικρού
μεγέθους που συνόδευαν τον πιστό όλη τη διάρκεια της
ημέρας, η επιτυχία των οποίων ίσως εξηγείται όχι μόνο από
το έντονο θρησκευτικό συναίσθημα των λαϊκών αλλά και από
την πολιτική των βιβλιοπωλών σε αστικά κέντρα της εποχής.
Νι μελετητές κάνουν μάλιστα λόγο για ‗διάθεση
κερδοσκοπίας‘ των βιβλιοπωλών του Ξαρισίου με την
παραγωγή χωρίς προηγούμενη παραγγελία εκατοντάδων
αντιγράφων διαφόρων διασκευών και μεταφράσεων της
ΐίβλου και των βιβλιοπωλών του Ξαρισίου και της Rouen με
τη συσσωρευμένη παραγωγή αντιγράφων των βιβλίων των
Φρών, τα οποία κατόπιν προωθούσαν για πώληση. ΐέβαια,
αυτή η ‗κερδοσκοπική διάθεση‘ των βιβλιοπωλών από κέντρα
αντιγραφής και διακίνησης συνεχίσθηκε και μετά την
ανακάλυψη της τυπογραφίας.
Ταρακτηριστική είναι η
μαρτυρία πως ένας γάλλος τυπογράφος-εκδότης με το όνομα
Guillaume Godard εμφανίζεται το 1545 να έχει στην κατοχή
του περίπου 150.000 αντίτυπα βιβλίων Φρών προς πώληση!181
Ώπό τότε, φαίνεται να αναπτύσσουν συνδικαλιστική δράση και
μεθόδους προώθησης και πώλησης αντιγράφων και αντιτύπων
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τέχνης παρέμειναν εν χρήσει ως τον 20ο αιώνα. Ε τυπογραφία
συνίσταται στη μηχανική παραγωγή πολλαπλών αντιτύπων
κειμένων ή εικόνων. Ν Αουτεμβέργιος συνειδητοποίησε τα
οφέλη που θα προέκυπταν στην παραγωγή βιβλίων, ως προς
την ταχύτητα και την αποδοτικότητα, αν τα γράμματα της
αλφαβήτου
ήταν
κομμένα
με
τη
μορφή
επαναχρησιμοποιούμενων τύπων, στο πρότυπο των ξύλινων
χαρακτικών πλακών που χρησιμοποιούνταν ήδη μερικές
φορές για την εκτύπωση εικόνων 184 . Πτην πραγματικότητα,
σχολιάζει ο Vilém Flusser, «ο Γουτεμβέργιος δεν εφηύρε τίποτε:
ήδη από τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας προ Φριστού μπορούσε
κανείς υπό αυτήν την έννοια να εκτυπώνει βιβλία. λες οι τεχνικές
προϋποθέσεις (πιεστήρια, μελάνια, φυλλόσχημα ερείσματα, ακόμη και
η τέχνη να σφυρηλατούνται τα αρνητικά των τύπων σε μέταλλο) ήταν
τότε δεδομένες.
Δεν εκτύπωναν ακόμη, γιατί δεν είχαν
συνειδητοποιήσει ότι χειρίζεται κανείς τύπους όταν σχεδιάζει σημεία
γραφής…. Η ‗τυποποιούσα‘ σκέψη δεν είχε ακόμη τότε εισχωρήσει
στη συνείδηση. Σο μεγάλο επίτευγμα του Γουτεμβέργιου ήταν η
ανακάλυψη των τύπων που εφευρέθηκαν με τη γραμματο-αριθμητική
γραφή»185.

βιβλίων οι βιβλιοπώλες-εκδότες, συμβάλλοντας ενεργά στη
μεταβολή και τη μεγέθυνση της αγοράς του βιβλίου.

Απεικόνιση του Γουτεμβέργιου να συγκρίνει ένα τυπωμένο φύλλο
με το χειρόγραφο (1840) – Αρχείο Γεωργίου Λάμπρου

Πτο σημείο αυτό, αξίζει να αναλυθεί περισσότερο η
γουτεμβέργια ανακάλυψη. Νι μεγάλες αλλαγές στους
επαγγελματίες τους χώρους και τα δίκτυα λιανικής διακίνησης
του βιβλίου και ευρύτερα η μεγάλη επανάσταση στο γραπτό
πολιτισμό και συνακόλουθα στη διακίνηση των πολιτικών,
κοινωνικών, θρησκευτικών ιδεών και στην επικοινωνία ήρθε με
την ανακάλυψη της τυπογραφίας από το γερμανό χαράκτη
και λιθοξόο Johann Gutenberg (Αουτεμβέργιο)182, γεννημένο
στο Mainz της Οηνανίας μεταξύ του 1394 και του 1400, ο
οποίος επινόησε την τυπογραφική μέθοδο στο σύνολό της:
μήτρα, χυτά μεταλλικά στοιχεία, στοιχειοθεσία, χειροκίνητο
πιεστήριο και τυπογραφική μελάνη, τελειοποιώντας στην
ουσία τα μέσα που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε. Ε
γουτεμβέργια ανακάλυψη ΄πυροδότησε‘ βαθιές αλλαγές σε
όλα τα επίπεδα οργάνωσης του δυτικού κόσμου, από τη
διακίνηση ιδεών, πολιτικών και θρησκευτικών κινημάτων,
κοινωνικές ανακατατάξεις μέχρι τεχνολογικές και οικονομικές
εξελίξεις, που δικαιολογούν την επισήμανση παρατηρητών,
όπως του καναδού επικοινωνιολόγου Marshall McLuhan, ότι
συνιστά ένα καταλυτικό νέο παράδειγμα στην ανθρώπινη
ιστορία, ένα νέο «γαλαξία» 183 τρόπου σκέψης και τρόπου
ζωής του νεωτερικού ανθρώπου, που αντέχει ως τις αρχές του
21ου αιώνα!

Ξράγματι, το πλέον ουσιώδες στοιχείο της εφεύρεσης
δεν ήταν το πιεστήριο, αλλά το χυτήριο και η μεταλλουργική
τεχνική αναπαραγωγής των τυπογραφικών στοιχείων
(γραμματοσειρών).
Ε κυριότερη καινοτομία ήταν η
κατασκευή σειράς τυποποιημένων στοιχείων, στη βάση της
γραμμικής ανάλυσης και της λογικής της αλφαβήτου, ώστε
καθίσταται δυνατό ένας πολύ περιορισμένος αριθμός
στοιχείων να επιτυγχάνει άπειρους συνδυασμούς 186 .
Ν
Αουτεμβέργιος δανείστηκε μεγάλα ποσά για να
χρηματοδοτήσει την έμπνευσή του και πειραματίστηκε για
πολλά χρόνια μέχρι να την εφαρμόσει.
Ε εκτύπωση της περίφημης ΐίβλου των 42 γραμμών
το 1454 ή 1455 αποτελεί σταθμό στην ιστορία του βιβλίου και
έχει χαρακτηριστεί ως το «πρώτο μεγάλο ευρωπαϊκό βιβλίο».
Έχει εκτιμηθεί πως για την εκτύπωσή της ο Αουτεμβέργιος
εργάσθηκε τουλάχιστον επί τρία χρόνια και πως στάθηκε
απαραίτητα η παράλληλη λειτουργία τεσσάρων πιεστηρίων
και η εργασία έξι στοιχειοθετών και δώδεκα πιεστών. Νι δύο
τόμοι εκτυπώθηκαν μάλλον σε περίπου 180 αντίτυπα, από τα
οποία 50 σε περγαμηνή: δείγματα των πρώτων τυπωμένων
φύλλων της ΐίβλου του Αουτεμβέργιου παρουσιάστηκαν στη
Σρανκφούρτη και όλα τα αντίτυπα είχαν προ-αγοραστεί πριν
ακόμη ολοκληρωθεί η εκτύπωση187.

Πε τεχνικό επίπεδο, ο τυποποιημένος τρόπος
παραγωγής του έντυπου βιβλίου το ανάγει στο πρώτο Μέσο
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), σύμφωνα με πολλούς
ιστορικούς του βιβλίου και θεωρητικούς της επικοινωνίας και
των ΚΚΓ.. Ρα απαραίτητα συστατικά της τυπογραφικής
182

Σν πιήξεο φλνκά ηνπ ήηαλ Johann (Henne) Gensfleisch zur Laden, ελψ ην
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Ε νέα τυπογραφική μέθοδος μείωσε το χρόνο
εργασίας που χρειαζόταν για την παραγωγή ενός βιβλίου και
αύξησε σε πρωτόγνωρο βαθμό την παραγωγή βιβλίων,
μεταβάλλοντας καταλυτικά όλη την αγορά του βιβλίου. Ε
σχέση του αναγνώστη με το βιβλίο άλλαξε έκτοτε ριζικά,
καθώς αυτό έπαψε να αποτελεί ένα προνομιακό και μοναδικό
αντίγραφο κατασκευασμένο ιδιόχειρα από ένα γραφέα.
Ξολυσήμαντη ήταν η επιρροή της εφεύρεσης για την
ευρύτερη εξέλιξη του γραπτού πολιτισμού.
πως
παρατηρούν οι ιστορικοί, «τουλάχιστον από την εποχή της
τυπογραφίας, όταν η γραπτή επικοινωνία παίρνει τη σκυτάλη από την
προφορική παράδοση, η γραφή γίνεται το πιο πολυσύχναστο
πολιτισμικό σταυροδρόμι για όποιον θέλει να συλλάβει
αποτελεσματικά τις γνώσεις και τις τεχνογνωσίες μιας κοινωνίας»188.
Ξολυάριθμοι μελετητές της ιστορίας της προφορικότητας,
της εγγραμματοσύνης, της γραφής και της ανάγνωσης, ακόμη
και της ίδιας της εξέλιξης του ανθρώπινου πολιτισμού και της
νευροφυσιολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου εγκεφάλου έχουν
ασχοληθεί με τις ποικίλες και τεράστιες επιπτώσεις της
τυπογραφίας στη διάδοση ιδεολογικών κινημάτων
(Ώναγέννηση,
Νυμανισμός,
Κεταρρύθμιση
και
Ώντιμεταρρύθμιση), στην ανάπτυξη του σύγχρονου
καπιταλισμού, στη δυτικοευρωπαϊκή εξερεύνηση της γης, στην
εξέλιξη της πολιτικής ζωής και της οικογένειας, στην
κοινωνική κινητικότητα, στην ανάδειξη και στην εξάπλωση του
αλφαβητισμού μέσω της καθολικής δημόσιας παιδείας, στην
εμφάνιση των σύγχρονων επιστημονικών κλάδων, στη
λογοτεχνική δημιουργία, στο φιλοσοφικό στοχασμό και στις
μεταβολές της ίδιας της ανθρώπινης συνείδησης και γνωστικής
λειτουργίας189. Ρα τυπογραφικά στοιχεία του Αουτεμβέργιου
άλλαξαν το χάρτη της Γυρώπης, περιόρισαν σημαντικά την
ισχύ της Θαθολικής Γκκλησίας και μετέβαλαν την ίδια τη
φύση της γνώσης, στα θεμέλια της οποίας στηριζόταν ο
πολιτικός και θρησκευτικός έλεγχος190.

πιεστών. Ξροστίθενται ακόμη ο πρώτος (επικεφαλής του
εργαστηρίου) και ένας ή περισσότεροι διορθωτές για την
προετοιμασία των κειμένων και τη διόρθωση των
χειρογράφων. Ξαρά την τάση να εγκαθίστανται σε ένα
μόνιμο χώρο αυτά τα εργαστήρια, υπάρχουν μαρτυρίες πως
μερικοί τυπογράφοι της περιόδου των αρχετύπων, δηλαδή του
15ου αι. εργάζονταν κατά διαστήματα ως πλανόδιοι
τυπογράφοι, ταξιδεύοντας από πόλη σε πόλη σε αναζήτηση
εργασίας, καθώς το πιεστήριο ήταν ένα σχετικά ελαφρύ ξύλινο
μηχάνημα. Νι συνθήκες εργασίες στα τυπογραφεία της
εποχής ήταν πολύ σκληρές, με το ωράριο να ξεπερνά τις
δώδεκα ώρες ημερησίως και η αμοιβή των εργατών να
υπολογίζεται κατ‘ αποκοπή, δηλαδή από τον αριθμό φύλλων
που παράγονταν ημερησίως. Βεν είναι τυχαίο πως οι
τυπογράφοι ήταν ο πρώτος επαγγελματικός κλάδος στη
Ααλλία που προχώρησαν σε απεργιακές κινητοποιήσεις (Lyon
και Ξαρίσι, 1539-1542, 1571-1572), δηλαδή αναπτύχθηκε
πρώιμα μία συνειδητή ταξική αλληλεγγύη στην τυπογραφία.
Φς προς το αναγκαίο οικονομικό κεφάλαιο για την
εκκίνηση και τη λειτουργία ενός τυπογραφικού εργαστηρίου,
σίγουρα οι επενδύσεις που έπρεπε να γίνουν πριν από κάποια
έκδοση (κατεργασία μετάλλου, μηχανήματα, αγορά χαρτιού,
κόστος
τυπογραφικών
στοιχείων,
προετοιμασία
εικονογράφησης) και κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, που
απαιτούσε εξειδικευμένο προσωπικό, ήταν μεγάλες. Νι
δυσκολίες για τον επιχειρηματία τυπογράφο συνεχίζονταν
μετά την εκτύπωση, καθώς έπρεπε να διασφαλίσει τις καλές
συνθήκες κυκλοφορίας των αντιτύπων, γεγονός που
προϋποθέτει τη λειτουργία ειδικευμένων δικτύων αναζήτησης
πελατών, αποστολής αντιτύπων και πληρωμής 191 .
Η
τυπογραφία και η βιβλιεμπορία έντυπων βιβλίων αποτέλεσαν ήδη από
την έναρξή τους το 15ο αι. μία κεφαλαιοκρατική (καπιταλιστική)
δραστηριότητα.
Ε έκδοση και διακίνηση ενός βιβλίου
αποτελούσαν μία πολύπλοκη λογιστική, βιομηχανική και
εμπορική διαδικασία που σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη
βιοτεχνική στην καπιταλιστική οργάνωση: εκτίμηση της
ζήτησης της αγοράς, ορισμός αριθμών αντιτύπων ενός έργου,
υπολογισμός κόστους ανά αντίτυπο, πρόβλεψη και
εξασφάλιση κεφαλαίου και ανταπόδοσής του, εξασφάλιση
αγοράς πρώτων υλών (χαρτιού), υπολογισμός και οργάνωση
εργασίας και προώθηση και πώληση του προϊόντος. Κία
βασική παραδοχή για την αγορά του έντυπου βιβλίου, ήδη
από την πρώιμη περίοδό της, είναι πως «η οργάνωση της αγοράς
και της κυκλοφορίας είναι εκείνη που καθορίζει την εξέλιξη τεχνικών
και μεθόδων παραγωγής»192.

Κε τεχνικούς όρους, η εργασία κατασκευής του
έντυπου βιβλίου, περιλαμβάνει δύο βασικές διαδικασίες: τη
στοιχειοθεσία του κειμένου με βάση ένα χειρόγραφο ή με μία
ήδη υπάρχουσα έκδοση (exemplar) και την εκτύπωση, μία
εργασία που απαιτεί την παρουσία δύο τουλάχιστον εργατών
και ιδιαίτερη ακρίβεια στις κινήσεις. Ρο απλό εργαστήριο
που διαθέτει μόνο ένα πιεστήριο χρειάζεται την παρουσία
τριών τουλάχιστον εργατών, του στοιχειοθέτη και δύο
200-300 αληίηππα, απφ ηα νπνία δηαζψδνληαη 47, θαη κάιηζηα ηα 12 ζε
πεξγακελή. Ίζσο ππάξρνπλ κεξηθά ζηα ρέξηα ηδησηψλ πνπ κπνξεί λα
αγλννχλ ηελ αμία ηνπ αληηηχπνπ ζηε ζπιινγή πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ
γλψζηεο πξνγφλνπο ηνπο. Βι. ζρεη. Jean-Claude Carrière θαη Umberto Eco,
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Ε αλήθεια είναι πως οι μελετητές δεν έχουν εντοπίσει
πολλά στοιχεία για τις διαδικασίες κυκλοφορίας των πρώτων
έντυπων βιβλίων στην Γυρώπη. Ο πρωτεϊκός ρόλος του
‗εκδότη‘ – τυπογράφου – βιβλιοδέτη - χονδρικού διακινητή βιβλιοπώλη, αυτή την περίοδο, επιβεβαιώνεται από διάφορες
ιστορικές πηγές. Πε πλείστες περιπτώσεις, οι τυπογράφοι ήταν
και βιβλιοπώλες, δηλαδή φρόντιζαν για την προώθηση, τη
διακίνηση και την πώληση της παραγωγής τους. Ώκόμη,
φαίνεται πως οι βιβλιοπώλες ήταν και βιβλιοδέτες.
πως επισημαίνει ο Anthony Hobson, στην α‘
έκδοση ενός λατινικού λεξικού, το Ortus Vocabularum, που
τυπώθηκε από τον Wynkyn de Worde το 1500, ο όρος
‗bibliopola‘ εξηγείται ως ‗venditor et ornator librorum‘, δηλαδή
βιβλιοπώλης και βιβλιοδέτης, ενώ σε μετέπειτα έκδοση του
λεξικού από τον Pynson, λίγα χρόνια αργότερα, πρόσθεσε
στην εξήγηση του όρου και τη λέξη ‗boeckbynder‘
(βιβλιοδέτης), ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη
συμπόρευση των επαγγελμάτων του πωλητή και βιβλιοδέτη. Ε
κατάσταση ήταν όμοια σε πολλές δυτικοευρωπαϊκές χώρες,
από την Ηταλία μέχρι τα γερμανικά κρατίδια και τα βόρεια
βασίλεια. Αια παράδειγμα, οι τέσσερεις βιβλιοδέτες που
δραστηριοποιούνταν στο Innsbrück στο β΄μισό του 16ου
αιώνα ήταν όλοι και βιβλιοπώλες. Πτις Θάτω Τώρες, επίσης ο
βιβλιοπώλης των incunabula και των post-incunabula δένει ο
ίδιος τα βιβλία ή προσθέτει ένα εργαστήρι βιβλιοδετικής στην
επιχείρησή του. Πτην Ησπανία, από το 15ο αιώνα κι εξής,
‗βιβλιοπώλης‘ και ‗βιβλιοδέτης‘ είναι συνώνυμοι όροι.
Κάλιστα τα συμβόλαια άσκησης μαθητείας στους
βιβλιοπώλες αναφέρουν με σαφήνεια ότι ο επικεφαλής είχε το
καθήκον να διδάξει και την τέχνη της βιβλιοδεσίας στους
ασκούμενους. Πτη Ααλλία, επίσης όλοι οι βιβλιοδέτες που
έχουν καταγραφεί στην ιστορία ήταν και βιβλιοπώλες. Νι
μικροί επιχειρηματίες μάλλον ασκούσαν τη βιβλιοδεσία των
εκδόσεών τους οι ίδιοι, ενώ οι μεγαλύτεροι επιχειρηματικά –
αυτοί που περιγράφονταν ως ‗mercatores librorum‘ (‗book
merchants‘), απασχολούσαν τεχνίτες για το δέσιμο των
εκτυπωμένων φύλλων ενός έργου, κατά παραγγελία των
πελατών 193.

Dance macabre, 1499, Lyons
(Ξηγή: http://www.bookn3rd.com/?cat=690)

Πτο γνωστό χαρακτικό της γαλλικής Ιυών με τίτλο
Dance macabre αναπαρίσταται ένα βιβλιοπώλης που κάθεται
πίσω από τον πάγκο του, πάνω στον οποίο εκτίθενται δεμένα
βιβλία. Ώναμφίβολα όμως, σύμφωνα με τους ιστορικούς του
βιβλίου, η πλειονότητα του αποθέματος στο κατάστημα
φυλάσσεται σε μορφή τυπωμένων, άδετων φύλλων στα
ντουλάπια πίσω του. Κόνο ένα μικρό τμήμα του αποθέματος
ενός μέσου βιβλιοπωλικού καταστήματος στα τέλη του 15ου
αιώνα (κι εξής) ήταν δεμένα αντίτυπα, προφανώς όσα είχαν
ήδη πωληθεί σε πελάτες ή όσα ήταν τα ‗ευπώλητα‘ της
εποχής, δηλαδή ο βιβλιοπώλης είχε την προσδοκία ότι θα
πωλούνταν άμεσα 194 . Νι πελάτες ήταν ελεύθεροι να
αγοράσουν αντίτυπα άδετα ή δεμένα, ανάλογα με την
οικονομική τους κατάσταση, την αγάπη τους για τα βιβλία
(λ.χ. συλλέκτες) και τις αισθητικές τους προτιμήσεις.
Φς προς τη χονδρική διακίνηση και λιανική διάθεση,
οι εκδότες-τυπογράφοι-βιβλιοδέτες-βιβλιοπώλες μερικές
φορές, εφόσον διέθεταν τα οικονομικά μέσα, άρχισαν να
απευθύνονται σε πράκτορες για τις πωλήσεις, ενώ φαίνεται πως
και οι εμπορικές εκθέσεις (κυρίως της Σραγκφούρτης)
έπαιζαν κάποιο ρόλο στην προώθηση και την παραγγελία
αντιτύπων. Γνδεικτικές περιπτώσεις πρώιμης εφαρμογής
μαζικής βιβλιεμπορίας είναι ο τυπογράφος Anton Koberger,
ο οποίος με έδρα τη Λυρεμβέργη είχε δημιουργήσει 16
καταστήματα και διατηρούσε για τη διοχέτευση των βιβλίων
του ένα δίκτυο πρακτόρων στις μεγάλες πόλεις της Αερμανίας,
το Ξαρίσι και την Ηταλία, και ο Peter Schöffer, πρώην
συνεργάτης του Αουτεμβέργιου, ο οποίος από το 1469-1470

Ώξίζει εδώ να σημειωθεί ότι τα πρώτα τυπωμένα
βιβλία δεν πωλούνταν κατά κανόνα δεμένα. Έπρεπε να
αγοράσει κανείς τα τυπωμένα φύλλα και μετά να τα δέσει σε
ένα βιβλιοδέτη.
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Anthony Hobson, ―Booksellers and bookbinders, ζην Robin Meyers and
Michael Harris, A genius for letters: Booksellers and bookselling from the
16th to the 20th century, New Castle, Oak Knoll Press, 1995, 1-14, ζ. 7.
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είχε εκδώσει κατάλογο των είκοσι βιβλίων που τύπωνε και ο
«ταξιδιώτης» του διέσχιζε γερμανικές πόλεις για να
συγκεντρώσει παραγγελίες.

ήταν που (ενδεχόμενα) διατηρούσε λογιστικά βιβλία
αποτύπωσης για όλο αυτό τον κύκλο παραγωγής και
διακίνησης του βιβλίου. Ώκόμη και στις περιπτώσεις που δεν
επιτελούσε ο ίδιος όλες αυτές τις λειτουργίες, αυτός ήταν που
διέθετε το κεφάλαιο, κατέβαλε προμήθεια στον επιμελητή και
οργάνωνε τη λιανική διακίνηση μέσω των δικών του
πρακτόρων 196 , αν δεν τα διέθετε στους υποψήφιους πελάτες
μόνος του. Ε μεγάλη δυσκολία συνδυασμού των ρόλων του
τυπογράφου, επιμελητή, εκδότη και βιβλιοπώλη σε ένα και
μοναδικό, ‗πρωτεϊκό‘ πρόσωπο, ήταν φυσικό να προκαλέσει
το σταδιακό διαχωρισμό ρόλων, καθώς το βιβλιεμπόριο
εξαπλωνόταν στην Γυρώπη.

πως παρατηρεί ο Umberto Eco, στο πλαίσιο μίας
συζήτησης με το συγγραφέα-σεναριογράφο Jean-Claude
Carrière περί βιβλιοφιλίας και επιβίωσης ή μη του έντυπου
βιβλίου στο μέλλον, η εικόνα που έχουμε για την αγορά του
βιβλίου σε όλη την αρχαία και μεσαιωνική περίοδο προ της
τυπογραφίας, ακόμα και μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας
είναι η λιγότερο οικεία. Ρο δέσιμο τυπωμένων φύλλων κατά
παραγγελία πελάτη δημιουργούσε μία τόσο μεγάλη ποικιλία
τρόπων βιβλιοδεσίας του ίδιου έργου, που δικαιολογεί γιατί
είναι τόσο αγαπητά στους σημερινούς παλαιοβιβλιοπώλες και
βιβλιόφιλους. Ήταν οι αποκαλούμενες «βιβλιοδεσίες του
εκδότη», επισημαίνει ο Jean-Claude Carrière. Ν Eco
συμπληρώνει ως προς την κοινωνιολογική χρήση και σημασία
των βιβλίων ότι εκτός από το ξεχωριστό δέσιμο του έργου, ο
άλλος τρόπος για να ‗προσωποποιούνται‘ τα τυπωμένα βιβλία
ήταν η εξής συνήθεια: Άφηναν τα αρχιγράμματα ατύπωτα σε
κάθε σελίδα, για να επιτρέπουν στους μικρογράφους να τα
δουλεύουν με το χέρι, ώστε ο κάτοχος του έργου να νομίζει
ότι διαθέτει ένα μοναδικό χειρόγραφο, ενώ στα βιβλία που
περιείχαν γκραβούρες χρωμάτιζαν τη κάθε μία. 195 , ώστε να
δίνεται η εντύπωση της μοναδικότητας. Σαίνεται ότι το
τυπωμένο βιβλίο την πρώτη εποχή της ζωής του, παρά τη
μοναδικότητα της (ανα)παραγωγής του, προσπαθούσε να
μιμηθεί τις χάρες του χειρόγραφου κώδικα, στις οποίες είχαν
εθιστεί οι τότε βιβλιόφιλοι. πως άλλωστε και στον 21ο αιώνα
οι σημερινές συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης και το
ψηφιακό περιεχόμενο προσπαθούν να μιμηθούν το
‗ξεφύλλισμα‘ των σελίδων, την αφή και την οσμή ακόμη του
χαρτιού για να προσελκύσουν όχι μόνο τη νεότερη γενιά,
αλλά και τους ενήλικες αναγνώστες και πιστούς βιβλιόφιλους.

Νι βιβλιοπώλες λιανικής άρχισαν να αυξάνονται
αργότερα, στις αρχές-μέσα του 16ου αιώνα στα μεγάλα αστικά
κέντρα της Βυτικής Γυρώπης. Η πρώτη γνωστή εικόνα
καταστήματος με αμιγώς τυπωμένα βιβλία χρονολογείται το 1533
στη Βενετία. Νι ισχυροί τυπογράφοι, απορροφημένοι από την
ολοένα και πιο πολύπλοκη βιομηχανική παραγωγή του
βιβλίου, αναγκάσθηκαν να αφήσουν στα χέρια άλλων τη
λιανική πώληση, δηλαδή τους μεταβίβασαν μέρος ή
ολόκληρη την εμπορική τους δραστηριότητα. Πτα μισά του
16ου αι., ο όρος libraire στη Ααλλία παύει να χαρακτηρίζει τον
αντιγραφέα ή το βιβλιοθηκάριο, για να δηλώσει πια τον
έμπορο βιβλίων. Ρο ίδιο περίπου διάστημα, εμφανίζονται με
τη σημερινή σημασία ο bookseller στην Ώγγλία και ο
Buchhandler στη Αερμανία 197 .
Ρα όρια πάντως ήταν
ακαθόριστα μεταξύ των δύο επαγγελμάτων, όπως φαίνεται για
παράδειγμα από τους φόρους επιτηδεύματος το 1618 στη
Ααλλία, που κατατάσσουν εκδότες και βιβλιοπώλες στην ίδια
κοινότητα. Ώπό το 16ο μέχρι το 18ο αι. ήταν δύσκολο να
οριστεί ποιος από τους δύο ήταν ο ηθικός και οικονομικός
υπεύθυνος της έκδοσης και ποιος αναλάμβανε το υψηλό ρίσκο
της επένδυσης ή και νομικές διαδικασίες (αγωγές) εναντίον
του τυπωμένου έργου. Ξαραδοσιακά, έφερε ο εκδότης την
ευθύνη, όμως σταδιακά, ο βιβλιοπώλης αποκτούσε κι αυτός
μεγάλο μερίδιο στην επιτυχή ή αποτυχημένη πορεία της
έκδοσης. Ε ναπολεόντεια νομοθεσία στις αρχές του 18ου αι.
επιχείρησε μάλιστα να επιλύσει το πρόβλημα με την επιβολή
ενός «υπεύθυνου έκδοσης» για κάθε δημοσιευμένο έργο, το
αντίστοιχο του φημισμένου «διαχειριστή» των γαλλικών
εφημερίδων. Ε εκδοτική και βιβλιοπωλική δραστηριότητα
χαρακτηριζόταν από τότε από το υψηλό ρίσκο, καθώς
υπολογίζεται ότι μόλις ένα στα δέκα βιβλία είχε επιτυχή
πορεία και κάλυπτε τη ζημία των άλλων εννέα.
Νι
τυπογράφοι, βέβαια, δεν στηρίζονταν μόνο στην έκδοση

Ξολύ αργότερα, μεταξύ του 17ου και 18ου αιώνα,
άρχισαν να πωλούνται κυρίως τα πρώτα δεμένα βιβλίακώδικες, όπως τα γνωρίζουμε σήμερα, από τους βιβλιοπώλες.
Γπανερχόμενοι στους ρόλους των εμπλεκόμενων στην αγορά
του έντυπου πλέον βιβλίου, ο H.S.Steinberg περιγράφει πώς
αναδείχθηκε σε κεντρική μορφή του πρώιμου εμπορίου του
έντυπου βιβλίου (14-15ος αι.) ο τυπογράφος. Ώυτός ήταν που
μίσθωνε τις υπηρεσίες του χαράκτη ειδικά για τις ανάγκες του
και παράγγελνε τη δημιουργία γκραβούρων στο τοπικό
χυτήριο, αυτός έκανε την επιλογή ποια χειρόγραφα θα
τυπώσει και έκανε την επιμέλεια, αυτός καθόριζε τον αριθμό
αντιτύπων, αυτός, τέλος, τα πωλούσε στον πελάτη, και αυτός
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βιβλίων για να επιβιώσουν, αλλά εκτύπωναν φυλλάδια,
διοικητικά έγγραφα, διαφημίσεις, ανακοινώσεις κοκ., τα οποία
λόγω μικρού κόστους εκτύπωσης και γρήγορης διάθεσης
απέφεραν κέρδος. Πημαντικός παράγοντας για την απόδοση
που είχαν τα βιβλία της εποχής ήταν και το τιράζ (tirage,
τράβηγμα), δηλαδή ο αριθμός των αντιτύπων κάθε έργου.
Πτην αρχή, υπολογίζεται πως ανερχόταν σε 300-400 και
κατόπιν σε 800-1.000, χωρίς ποτέ να ξεπεράσουν τα 2.000.
Ρο κόστος του χαρτιού δεν επέτρεπε στον εκδότη-βιβλιοπώλη
να παράγει μεγαλύτερο όγκο, που να μένει ακινητοποιημένο
ως στοκ σε αποθήκες .

δεν υπερέβαινε τα 100.000.000 άτομα κι από αυτά μόνο
μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ήταν εγγράμματα199. ΐέβαια, ο
υπολογισμοί των ερευνητών για τον αριθμό αρχετύπων σε όλη
την Γυρώπη διαφέρουν, για παράδειγμα ο John Lenhart το
1935 έκανε λόγο για 20.047.500 αντίτυπα, οι Lucien Febvre
και Henri-Jean Martin το 1958 μίλησαν για περίπου
20.000.000 βιβλία, ο Warren Chappell το 1970 αναφέρθηκε
σε 12.000.000 βιβλία και ο Richard Rouse το 1981 εκτίμησε
πως κυκλοφόρησαν περίπου 15-20.000.000 αντίτυπα, πάντως
όποιος κι αν είναι ο ακριβής αριθμός – πράγμα πολύ δύσκολο
να ανευρεθεί σήμερα – είναι πιθανότατα μεγαλύτερος από
αυτόν όλων των αντιγράφων χειρόγραφων κωδίκων που
παρήχθησαν στη μεσαιωνική Γυρώπη200. Πτα τέλη του 15ου
αι. διέθεταν τυπογραφείο περισσότερες από 250 πόλεις στην
Γυρώπη, με διαφαινόμενες δύο τάσεις, την ανάπτυξη των
δικτύων του βιβλίου και με το συγκεντρωτισμό της
βιβλιοπαραγωγής στις ισχυρότερες πόλεις. Ώπό τότε λοιπόν
επιβεβαιώνεται το φαινόμενο της συμπόρευσης της πολιτικήςοικονομικής ισχύος με την ανάπτυξης της πολιτιστικήςεπικοινωνιακής κυριαρχίας, στην περίπτωση της εργασίας με
την παραγωγή και εμπορία έντυπων βιβλίων.

Πε μία μεσοπρόθεσμη εξέταση των εξελίξεων στο 14ο
με 15 αι, διαπιστώνεται ότι η διάδοση της τυπογραφικής τέχνης
και του έντυπου βιβλίου ήταν ραγδαία στην Γυρώπη. Βώδεκα
αιώνες μετά την εμφάνιση του κώδικα, το έντυπο βιβλίο
αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξελικτική πορεία της
εγγράμματου πολιτισμού και το 18ο αιώνα θα αναδειχθεί στο
πρώτο μέσο μαζικής επικοινωνίας (ΚΚΓ) στην ανθρώπινη
ιστορία με βιομηχανοποιημένο πλέον τρόπο παραγωγής. Ε
νέα εφεύρεση βρήκε γόνιμο έδαφος και εμφανίσθηκε την
‗κατάλληλη στιγμή‘, καθώς οι συνταρακτικές πολιτικοκοινωνικές και οικονομικές μεταβολές που προκάλεσαν και
συμπορεύτηκαν με τις πολιτιστικές εξελίξεις στο τελευταίο
τέταρτο του 14ου και ολόκληρο το 15ο αιώνα, με κορυφαία την
ίδρυση και ταχεία εξάπλωση των πανεπιστημίων σε όλη τη
δυτική Γυρώπη, είχαν δημιουργήσει ήδη μία μεγάλη ζήτηση
για πληροφορία και γνώση μέσω των βιβλίων. Νι τυπογράφοι
και βιβλιοπώλες, μαζί με όλα τα συναφή επαγγέλματα
γραφής, έδιναν πραγματικό αγώνα δρόμου για να καλύψουν
τις αυξανόμενες παραγγελίες από άκρη σε άκρη της Γυρώπης.
ο

Νι μελετητές υπολογίζουν πως από το 1500 μέχρι το
1600 οι τυπογραφικές πρέσες που λειτουργούσαν σε κάθε
πόλη-πανεπιστημιακή έδρα και σε κάθε μεγάλο εμπορικό
κέντρο της Βυτικής Γυρώπης, παρήγαγαν 150-200
εκατομμύρια κείμενα. Ρο βιβλίο, με την έννοια της
παραγωγής και διακίνησης,, αναδεικνύεται στο πρώτο
σύγχρονο, μαζικά παραγόμενο βιομηχανικό προϊόν. Κάλιστα,
καμία άλλη καινοτομία στην ανθρώπινη ιστορία δεν κατάφερε
να εξαπλωθεί τόσο μακριά και τόσο γρήγορα201. Φς προς την
κοινωνιολογική σημασία της τυπογραφίας, μπορεί τα πρώτα
έντυπα βιβλία (incunabula) να παρέμειναν ακριβά ως προς την
τιμή αγοράς και άρα απρόσιτα για το ‗ευρύ κοινό‘ – το οποίο
άλλωστε και ως όρος είναι ετεροχρονισμένος για την περίοδο
που περιγράφεται και επιπλέον ‗εγγενώς‘ δεν θα ήταν σε θέση
να ενδιαφερθεί και να προμηθευτεί βιβλία λόγω αδυναμίας
γραφής και ανάγνωσης -, αλλά από τα διαθέσιμα στοιχεία
τυπογραφικών πρεσών για την παραγωγή και τα υπό
κυκλοφορία αντίτυπα φαίνεται ότι άγγιξαν πολύ μεγαλύτερους
κύκλους από ότι τα χειρόγραφα. Νι κύκλοι των μορφωμένων
άρχισαν να διευρύνονται. Ε τυπογραφία σωστά έχει
χαρακτηριστεί από πολλούς ιστορικούς ως «μία πραγματική
δημοκρατική επανάσταση», που χωρίς αυτήν δεν θα ήταν καν
δυνατές η Κεταρρύθμιση και η διάδοση της ΐίβλου, ενώ
συνέβαλε αποφασιστικά σε πλείστα πνευματικά, κοινωνικά και
πολιτικά κινήματα της Βύσης.

Ε καλύτερη απόδειξη πως είχε διαμορφωθεί ήδη στα
μέσα του 15ου αι. μία αγορά έτοιμη να απορροφήσει τα
πολλαπλά αντίτυπα βιβλίων αποτελούν τα εξής στοιχεία: Φς
το 1500 είχαν ήδη αναπτυχθεί 300 τυπογραφικά εργαστήρια
σε 60 γερμανικές πόλεις, με την Θολωνία να διαθέτει 29
καταγεγραμμένα εργαστήρια, ενώ μόνο στη ΐενετία
λειτουργούσαν 150 εκτυπωτικές επιχειρήσεις. Ε τέχνη της
τυπογραφίας άρχισε να ασκείται στη ΐενετία το 1469 και
σύντομα αναδείχθηκε στο σημαντικότερο κέντρο έντυπης
παραγωγής στα τέλη του 15ου αι.
Αύρω στο 1500
υπολογίζεται πως τυπογραφικές πρέσες λειτουργούσαν σε 245
πόλεις στην Γυρώπη, από τη Πτοκχόλμη μέχρι το
Ξαλέρμο 198 . Νι ερευνητές υπολογίζουν πως σε σύνολο
περίπου 30.000 αρχετύπων (αντιτύπων του 15ου αι.), τα 4.500
προέρχονται από τη ΐενετία. Φς το 1500 είχαν τυπωθεί
περίπου 25.000-30.000 τίτλοι σε 10.000.000-20.000.000
αντίτυπα σε 255 πόλεις της Γυρώπης, η οποία πληθυσμιακά
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Γνδεικτικά, οι κατάλογοι στις αρχές του 17ου αι. καταγράφουν
την έκδοση 45.000 τίτλων στην Γυρώπη. Πημαντική για τους
ανθρώπους του βιβλίου την εποχή εκείνη ήταν και η εμπορική
έκθεση της Lyon. Θαι οι δύο εκθέσεις προϋπήρχαν της
ανακάλυψης της τυπογραφίας. Γνδιαφέρον παρουσιάζει η
πορεία της έκθεσης της Σραγκφούρτης, καθώς η
αυτοκρατορική επιτροπή λογοκρισίας που επιβλήθηκε το
1597 οδήγησε στην παρακμή της, με αποτέλεσμα να
αναδειχθεί η έκθεση της Ιειψίας, η οποία άνθισε μέχρι το ΐ΄
Ξαγκόσμιο Ξόλεμο, οπότε το βιβλιεμπόριο επέστρεψε στη
Σραγκφούρτη κι έκτοτε αποτελεί τη σημαντικότερη διεθνή
έκθεση βιβλίου.

Ρην ίδια εποχή με αυτές τις συνταρακτικές για την
ιστορία του πολιτισμού εξελίξεις στη Βυτική Γυρώπη, η
Άλωση της Θωνσταντινούπολης (1453) καταδίκαζε όλη την
επικράτεια της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που άντεξε 11
αιώνες σε εξωτερικές πιέσεις, πολεμικές αναμετρήσεις,
εσωτερικές κρίσεις και λεηλασίες – με κορυφαία αυτή των
Πταυροφόρων το 1204 – σε διαφορετικούς ρυθμούς εξέλιξης
υπό την οθωμανική εξουσία. Ε διάδοση της τυπογραφίας
πραγματοποιήθηκε με αργούς ρυθμούς στην οθωμανική
αυτοκρατορία, καθώς το Θοράνι, γραμμένο στην αραβική
γλώσσα, δεν επιτρεπόταν να αναπαραχθεί μηχανικά λόγω
ιερότητας της γραφής, και βέβαια τα ισχυρά σωματεία
αντιγραφέων και μικρογράφων αντιτάχθηκαν στην εισαγωγή
της ανταγωνιστικής για αυτούς τεχνικής. Ε τυπογραφία
ασκήθηκε από τις μη μουσουλμανικές μειονότητες στην
ανατολική Κεσόγειο. Πτη σημερινή περιοχή της Γλλάδας ο
πρώτος γνωστός τυπογράφος ήταν ο Ηούδας Ακεδάλια,
εβραίος από τη Ιισαβόνα, που εγκαταστάθηκε στη
Ζεσσαλονίκη κατά το δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα και
τύπωνε στην εβραϊκή γλώσσα. Κέχρι τα τέλη του 18 ου αιώνα,
όλη η έντυπη παραγωγή στην ελληνική γλώσσα προερχόταν
μόνο από δυτικά τυπογραφεία. Γπισημαίνεται η διαχρονική
στενή σχέση των τεχνικών-τεχνολογικών εφευρέσεων, ιδίως
στον πολιτιστικό τομέα, με τις πολιτικές, οικονομικές και
κοινωνικές συνθήκες της εποχής.
Ταρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η μη αξιοποίηση της εφεύρεσης της
τυπογραφικής τεχνικής από την οθωμανική εξουσία και
κοινωνία, λόγω θρησκευτικών-ιδεολογικών και συντεχνιακών
αντιστάσεων.

Πημαντικό είναι να αναφερθεί στο σημείο αυτό η
χρήση του όρου «νεότεροι χρόνοι» πρώτα από τον Georg
Wilhelm Friedrich Hegel.
πως έχει επισημάνει ο
Habermas, κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα έγινε αντιληπτό
ως νέο ξεκίνημα το κατώφλι της εποχής που τοποθετείται
αναδρομικά γύρω στο 1500. Ε ανακάλυψη του «νέου
κόσμου», η Ώναγέννηση και η Κεταρρύθμιση – τρία μείζονα
γεγονότα περί το 1500 – θεωρήθηκαν από τον Hegel και
άλλους μελετητές ως το κατώφλι της εποχής μεταξύ των
νεότερων χρόνων και του Κεσαίωνα. Νι εκφράσεις «νεότεροι
χρόνοι» ή «σύγχρονη εποχή» ή «νεωτερική εποχή» δεν είχαν μόνο
χρονολογική σημασία, αλλά προσέλαβαν τη σημασία μιας
ριζικά «νέας» εποχής, σε αντίθεση προς την προηγούμενη.203
Θατά το 18ο αιώνα αναδύθηκαν μαζί με τις παραπάνω
εκφράσεις οι έννοιες της κίνησης, όπως πρόοδος,
χειραφέτηση, εξέλιξη, επανάσταση, κρίση, πνεύμα της εποχής
(γερμ. ‗Zeitgeist‘), οι οποίες αποτέλεσαν και λέξεις-κλειδιά
της εγελιανής φιλοσοφίας. Ν Hegel χαρακτηρίζει ως βασική
αρχή των νεότερων χρόνων την υποκειμενικότητα, η οποία
συνεπάγεται τέσσερις συνδηλώσεις, τον ατομισμό, το
δικαίωμα στην κριτική, την αυτονομία του πράττειν και την
ίδια την ιδεαλιστική φιλοσοφία. Ρα ιστορικά γεγονότα που
επέβαλαν την αρχή της υποκειμενικότητας εκτείνονται από το
15ο ως τα τέλη του 18ου αιώνα: η Κεταρρύθμιση, ο
Βιαφωτισμός και η Ααλλική Γπανάσταση204.

Πτην Γυρώπη, πάλι, η τυπογραφία χρειάστηκε σχεδόν
έναν αιώνα από την εμφάνισή της για να αποσπαστεί από το
χειρόγραφο (1520-1540), δηλαδή οι δύο μορφές του κώδικα,
η χειρόγραφη και η έντυπη, συνυπήρξαν για ένα μακρύ
διάστημα. Γίναι πάντως εκπληκτικό ότι η εφεύρεση των
κινητών τυπογραφικών στοιχείων του Αουτεμβέργιου
κυριάρχησε για 4 αιώνες σχεδόν, μέχρι το 1838, ενώ το
ξύλινο πιεστήριο (πρέσα) παρέμεινε για 3,5 αιώνες, ως το
1800202. Ρο 15ο άρχισαν να εκδίδονται σύγχρονοι συγγραφείς
στις εθνικές γλώσσες της Γυρώπης και σταδιακά οργανωνόταν
συστηματικότερα η διάθεση των βιβλίων. Ξαράλληλα,
πληθαίνουν οι βιβλιοθήκες και αυξάνει η κατοχή τους σε
τίτλους. Ε διεθνής εμπορική έκθεση της Σραγκφούρτης
αποκτά ακτινοβολία και συγκεντρώνει τους ανθρώπους του
βιβλίου που έρχονταν για πώληση βιβλίων, παρουσίαση των
υπό έκδοση βιβλίων σε καταλόγους, κλείσιμο συμφωνιών για
μελλοντικές πωλήσεις κ. ά. σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αποτελεί
για το σημερινό ερευνητή πολύτιμη πηγή πληροφοριών.

Πτην πρώιμη νεωτερική εποχή της Γυρώπης
εντάσσεται το κίνημα του Ουμανισμού που θα έχει
καθοριστική επίδραση στο χώρο της πνευματικής
δημιουργίας, διακίνησης και κατανάλωσης. Τάρη στην
ιταλική Αναγέννηση, άρχισε να διαδίδεται ήδη από το
δεύτερο μισό του 14ου αι. το ενδιαφέρον για τα αυθεντικά
κείμενα της αρχαιότητας και κατά συνέπεια η εκμάθηση της
ελληνικής και αργότερα της εβραϊκής γλώσσας.
Ν
203

202

Jürgen Habermas, Ο θηινζνθηθόο ιόγνο ηεο λεσηεξηθόηεηαο, β΄ έθδ.,
Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 1993, ζ. 20.
204
. π., ζ. 33.
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Ξετράρχης (1304-1374) ανέσυρε από τη λήθη τους αρχαίους
ποιητές και ήταν ο πρώτος που ενέπνευσε την αγάπη για την
κλασική γραμματεία στους Ηταλούς. Ν σπουδαιότερος
πυρήνας σχηματίσθηκε αρχικά στη Σλωρεντία, όπου οι
πλούσιοι μεγαλέμποροι προωθούσαν την καλλιέργεια των
κλασικών γραμμάτων. Ρο εγχείρημα του έλληνα Ιεόντιου
Ξιλάτου το 1361 να ανοίξει σχολείο ελληνικής γλώσσας
αποτυγχάνει, όμως ο Κανουήλ Τρυσολωράς θα επαναλάβει
με επιτυχία το εγχείρημα το 1386 στο stadium της
Σλωρεντίας. Καθητές του, όπως οι Pallazo Strozzi και
Garino από τη ΐερόνα, ήταν αυτοί που συγκρότησαν τις
πρώτες βιβλιοθήκες με ελληνικά χειρόγραφα στη Βύση.
Άρχισε με αυτό τον τρόπο να συγκροτείται ένα περιβάλλον
λογίων που ασχολούνταν με τη δημόσια ζωή και το πρίσμα
που μελετούσαν τον ελληνικό πολιτισμό ήταν πολιτικής
χροιάς. Ε στροφή από τη δημοκρατία προς την ηγεμονία
στηριζόταν στον πριγκιπικό μαικινισμό και τον εμπλουτισμό
των βιβλιοθηκών της Ηταλίας. Ταρακτηριστικά, ο Ιαυρέντιος
ο Κεγαλοπρεπής αναζητούσε ελληνικά χειρόγραφα στην
Ώνατολή (1491-1492) και ο Ηανός Ιάσκαρις, επίσης στην
υπηρεσία των Κεδίκων, δίδασκε ελληνικά, ήταν μέλος της
επιτροπής της βιβλιοθήκης των Κεδίκων και ακολούθησε τον
Θάρολο Ε΄ στη Ααλλία. Ε δωρεά της βιβλιοθήκης του
περίφημου λόγιου καρδιναλίου ΐησσαρίωνα το 1472 στη
Βημοκρατία της ΐενετίας, η οποία αποτέλεσε τη βάση της
Καρκιανής ΐιβλιοθήκης, περιέχοντας 746 κώδικες (482
ελληνικούς και 264 λατινικούς) 205 , μία πολιτική πράξη του
ιδίου για την υπόμνηση της πνευματικής κληρονομιάς της
Βύσης και της ανάγκης απελευθέρωσης των ελληνικών εδαφών
από τους Νθωμανούς, και η ανάδειξη της ΐενετίας στο
παραγωγικότερο τυπογραφικό κέντρο της Βύσης ήταν δύο
εξελίξεις που μετατόπισαν τον πυρήνα των ουμανιστικών
σπουδών206. Ν Άλδος Κανούτιος ήρθε στην πόλη το 1490 και
σύντομα συνδέθηκε με το δίκτυο των ουμανιστών και ξεκίνησε
την εμπορία ελληνικών χειρογράφων. Ρο 1494 ξεκίνησε να
τυπώνει βιβλία στην ελληνική γλώσσα και από το 1496
προχώρησε σε συνεχείς εκδόσεις ελληνικών κλασικών έργων
και το 1508 δημιούργησε τη Λέα Ώκαδημία για την
προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Θαι άλλοι μορφωμένοι
εκδότες-βιβλιοπώλες πρωτοστάτησαν στο κίνημα του
Ουμανισμού και συντέλεσαν ουσιαστικά στη διάδοσή του207.
Ε Οώμη αναδείχθηκε σε κέντρο του ευρωπαϊκού Νυμανισμού
το διάστημα 1460-1470, λίγο μετά τη γουτεμβέργια
εφεύρεση, ενώ στο Ξαρίσι αναπτύχθηκε ένας κύκλος
ουμανιστών στη βασιλική αυλή, ιδιαίτερα από το 1515 και

μετά.
Κέσα στο γόνιμο πολιτιστικό περιβάλλον του
Νυμανισμού, αναπτύχθηκαν και γιγαντώθηκαν οι βιβλιοθήκες
στην Γυρώπη, σε ένα πραγματικό κυνήγι παραγγελιών
έντυπων βιβλίων και αναζήτησης ελληνικών και λατινικών
χειρογράφων. Ε ΐασιλική ΐιβλιοθήκη της Ααλλίας και η
ΐιβλιοθήκη του ΐατικανού στη Οώμη. Γνώ οι ευρωπαίοι
ηγεμόνες, αρκετοί από αυτούς ουμανιστές (Κέδικοι,
Σραγκίσκος Ώ΄, Ιέων Η΄), υποστήριζαν την τυπογραφική
αναπαραγωγή για τις αυξανόμενες οργανωτικές και
εκσυγχρονιστικές ανάγκες της διοίκησης, η ρωμαιοκαθολική
Γκκλησία, κατανοώντας με τη σειρά της τη δύναμη της νέας
τεχνικής, θα προσπαθήσει μέσω της επιβολής θρησκευτικής
λογοκρισίας να ασκήσει έλεγχο στην πληθώρα των
δημοσιευμένων κειμένων. Ιόγω της αντίθεσης συμφερόντων
κρατικής-εκκλησιαστικής εξουσίας, η θρησκευτική λογοκρισία
δεν μπόρεσε να γενικευθεί και να αντέξει χρονικά σε
Αερμανία, Ααλλία, Ηταλία κ. α., με εξαίρεση την Ησπανία, όπου
πραγματοποιήθηκαν τα πρώτα autodafés, δηλαδή
καταστροφή διά της πυράς επικίνδυνων, αραβικών και
εβραϊκών, βιβλίων. Έτσι, το πλήγμα από την παπική
λογοκρισία για τους εκδότες-βιβλιοπώλες στην Γυρώπη δεν
ήταν μεγάλο και αρκετό να ανακόψει τους ρυθμούς
δραστηριότητάς τους.
Γκτός από την ανάπτυξη των ιδιωτικών βιβλιοθηκών,
οι σύγχρονοι μελετητές επισημαίνουν την επιρροή που
άσκησε ο νέος τρόπος ανάγνωσης και χρήσης του βιβλίου από
τους ουμανιστές πάνω στην παραγωγή και τη διακίνηση. Νι
ουμανιστές ζητούσαν, παρήγαγαν και διάβαζαν νέα είδη
βιβλίων, διαμορφώνοντας ένα νέο λογοτεχνικό κανόνα ως
προς το περιεχόμενο και μία νέα αισθητική προτίμηση ως
προς τη μορφή των μεσαιωνικών βιβλίων. Νι auctoritates των
λογίων ήταν έργο των εξειδικευμένων, παραγωγικών
βιβλιοπωλών που δραστηριοποιούνταν, όπως αναφέρθηκε,
στις πανεπιστημιακές πόλεις. Θαθώς μάλιστα τα έντυπα
αντικαθιστούσαν σταδιακά τα χειρόγραφα βιβλία, οι νέες
μορφές των βιβλίων και οι νέες αναγνωστικές συνήθειες
διαπότιζαν τον εγγράμματο κόσμο. Ρο ουμανιστικό βιβλίο
αποτελούσε προϊόν σύνθετων επιδράσεων και ισορροπιών
μεταξύ πολλών μερών: Νι βιβλιοπώλες, οι γραφείς, οι
καλλιτέχνες και οι λόγιοι συμμετείχαν ενεργά και
διαμόρφωναν τόσο το περιεχόμενο όσο και τα πρότυπα
στίξης και βραχυγραφίας και τη φυσική μορφή των βιβλίων.
Ξέρα από την τεχνολογική επανάσταση της τυπογραφίας και
τη σημασία των τυπογράφων-εκδοτών, οι ιστορικοί του
βιβλίου υπογραμμίζουν το ρόλο που διαδραμάτισαν οι
βιβλιοπώλες (cartolai) της αναγεννησιακής Ιταλίας στη
διαμόρφωση του ίδιου του βιβλίου και της αναγνωστικής
εμπειρίας του εγγράμματου κοινού.
Νι cartolai
κυριαρχούσαν στην παραγωγή, διακίνηση και πώληση των
χειρόγραφων βιβλίων στις αρχές του 15ου αιώνα , ενώ κατά το
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Κψζηαο π. ηάηθνο, «Ζ Αλαγέλλεζε: Ζ αλαβίσζε ηνπ θιαζηθηζκνχ ζηε
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δεύτερο ήμισύ του, μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας,
συνεργάζονταν συχνά με τους τυπογράφους ή γίνονταν οι ίδιοι
τυπογράφοι. πως και άλλοι επιχειρηματίες του ύστερου
Κεσαίωνα και της Ώναγέννησης εργάζονταν σε μεγάλη
κλίμακα, αγοράζοντας μεγάλες ποσότητες χαρτιού ή
περγαμηνής, η οποία ήταν και το ακριβότερο υλικό
βιβλιοπαραγωγής. Νι ίδιοι προσλάμβαναν γραφείς και
μικρογράφους, επιλέγοντας τα κείμενα που θα
επεξεργάζονταν, και συχνά παρήγαν πολλά αντίγραφα έργων,
όχι κατόπιν παραγγελίας πελατών, αλλά ως απόθεμα για
λιανική πώληση στα καταστήματά τους. Νι βιβλιοπώλες
άνοιξαν το δρόμο που ακολούθησαν κατόπιν οι τυπογράφοι,
με την έννοια ότι πρώτοι εφάρμοσαν τη μαζική παραγωγή
βιβλίων με σκοπό το κέρδος. Νι βιβλιοπώλες ήταν αυτοί που
διαφήμιζαν συστηματικά τη βιβλιοπαραγωγή τους. Ώπό
κοινού με τους υπαλλήλους και τους πελάτες, επιχείρησαν να
καταρτίσουν από τότε έναν κανόνα των βιβλίων που έπρεπε να
αναγνωσθούν και να οραματισθούν την προσφορότερη φυσική
μορφή των βιβλίων, ώστε να είναι ελκυστικά και εύχρηστα για
το κοινό208.

κινημάτων της Ώναγέννησης και του Νυμανισμού) και
αυθεντική εικονογράφηση σε επιφανείς πελάτες που κατόπιν
τα «εξατομίκευαν» με την τοποθέτηση του οικόσημου στο
εμπροσθόφυλλο όσο και απλά βιβλία με υλικό υπόβαθρο το
χαρτί για το ευρύ κοινό. Ώκόμη και χωρίς παραγγελία,
μπορεί στα βιβλιοπωλεία να πωλούνταν τα μαζικά, όμοια στο
περιεχόμενο και την εμφάνιση αντίτυπα ενός έργου να σε
μέτρια τιμή, αλλά στα χέρια κατόπιν του ουμανιστή
αγοραστή, συχνά το τυπωμένο έργο μεταμορφωνόταν σε
πολύτιμο και ιδιότυπο, «εξατομικευόταν» και οικειοποιούνταν
από το χρήστη του. Νι μελετητές παρατηρούν, τέλος, πως οι
cartolai και οι πελάτες τους ήταν αυτοί που συν-διαμόρφωσαν
την αντίληψη ότι το εμπόριο βιβλίων είναι «μία πολύ σημαντική
και πολύτιμη δραστηριότητα, μία τελετουργική δοσοληψία, πολιτιστική
εκτός από οικονομική, η οποία απαιτούσε περίπου το ίδιο επίπεδο
καλαισθησίας και γνώσης με τη συγγραφής τους»209, μία αντίληψη
που με τα χρόνια ξεχάστηκε από τους εμπόρους των νέων
βιβλίων και διατηρήθηκε μόνο στο εμπόριο σπάνιων, παλαιών
βιβλίων.
Έχει διαπιστωθεί πως οι προσπάθειες διακίνησηςπώλησης οργανώθηκαν ουσιαστικά με την ανατολή του
δεύτερου αιώνα του έντυπου βιβλίου. Ρο 1552 ο Robert
Estienne στο Ξαρίσι και ο Johannes Oporinus στη ΐασιλεία,
και το 1563 ο Άλδος Κανούτιος στη ΐενετία (Aldine Press)
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά καταλόγους με όλα τα προς
πώληση βιβλία που είχαν τυπώσει και εκδώσει,
ανταποκρινόμενοι
πιθανότατα
στις
απαιτήσεις
πανεπιστημιακών και βιβλιοπωλών, που ενδιαφέρονταν για τη
γνησιότητα και τη διαθεσιμότητα έντυπων έργων210.

Κάλιστα, ο κλάδος των βιβλιοπωλών και τυπογράφων
ου
του 15 αι. χαρακτηριζόταν από ισχυρό ανταγωνισμό, καθώς
όλοι προσπαθούσαν να επικρατήσουν των ‗αντιπάλων‘ τους.
Νι cartolai, εκτός από τον αποφασιστικό ρόλο στην
κατάρτιση ενός κανόνα ενδεδειγμένων βιβλίων προς ανάγνωση
και αισθητικών προτύπων στην υλική μορφή του βιβλίου,
ετοίμαζαν και βιβλία με εντυπωσιακή διακόσμηση κατόπιν
ειδικής παραγγελίας μαικήνων και λογίων της Ηταλίας. Γίναι
ενδιαφέρον ότι παρήγαν μαζικά βιβλία με περίτεχνο
εμπροσθόφυλλο που έμενε κενό στη θέση των στεφανιών ή
ροζετών για το οικόσημο του μελλοντικού πελάτη, μία
τακτική που ακολούθησαν αργότερα πιστά και οι τυπογράφοι
στα μαζικής παραγωγής προϊόντα τους. πως έχει σημειωθεί,
η τυπογραφία δεν σήμαινε την εγκατάλειψη των στρατηγικών
που είχαν κυριαρχήσει και είχαν αποδειχθεί επικερδείς στο
χώρο του βιβλίου. Γκδότες, τυπογράφοι και βιβλιοπώλες
ακολούθησαν τα βήματα των ιταλών cartolai, παράγοντας
λιγοστά αντίτυπα βιβλίων με την πολύτιμη περγαμηνή για
εκλεκτούς βιβλιόφιλους πελάτες και μεγάλα τιράζ σε χαρτί για
το ευρύ κοινό. Πυμπεραίνεται ότι όλοι αυτοί οι μεσάζοντες
μεταξύ του έργου και του κοινού ασκούσαν ήδη από το 15ο
αιώνα μία συγκεκριμένη πολιτική τόσο για τις αναγνωστικές
προτιμήσεις των πελατών όσο και για τη διαφοροποιημένη
διάθεση των βιβλίων ανάλογα με την υλική μορφή τους στο
κοινό. Ξρόσφεραν τόσο βιβλία με περίτεχνη βιβλιοδεσία,
πολύτιμη διακόσμηση (συχνά κλασικίζουσα λόγω των

Πτα τέλη του 15ου με αρχές του 16ου αιώνα,
εξαπλώθηκε η κριτική κατά της παποσύνης και στις 31
Νκτωβρίου 1517 ο γερμανός Καρτίνος Ιούθηρος (14831546) ζήτησε από τον αρχιεπίσκοπο του Mainz να
εγκαταλείψει τη θέση του, θυροκολλώντας τις ενενήντα πέντε
θέσεις του στο παρεκκλήσι των Ώυγουστίνων της ΐυτεμβέργης.
Πτο πιο ευπώλητο βιβλίο το 16ο αι. αναδείχθηκε η γερμανική
μετάφραση της ΐίβλου (1534) από το Ιούθηρο, καθώς
κατόρθωσε να συγκινήσει το λαό μιλώντας στη γλώσσα του
και εγκαταλείποντας τα λατινικά. Γίναι ευρύτατα παραδεκτό
από τους ιστορικούς πως η Μεταρρύθμιση ως θρησκευτικό
κίνημα αναγνώρισε και αξιοποίησε στο έπακρο τις
δυνατότητες της τυπογραφικής τεχνικής για τη διάδοση των
απόψεών της. Κάλιστα, πολλοί μελετητές υποστηρίζουν πως
«η δράση των Κεταρρυθμιστών γίνεται κατανοητή μόνο μέσα
στο πλαίσιο σύνδεσης της με ένα πολύ ευρύτερο κίνημα,
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αναγνωστών (target groups)212. Γνδεικτικό παράδειγμα ήταν
τα romances που προσφέρονταν για να διαβαστούν ή να
τραγουδηθούν με τη διπλή μορφή των pliegos sueltos (σε σχήμα
μικρού βιβλίου των 8 ή 4 σελίδων) και των ανθολογιών ή στην
Ώγγλία τα broadside ballads του 16ου αιώνα. Κε αυτή την
εκδοτική παραγωγή εξασφαλιζόταν η ευρεία κυκλοφορία της
τόσο στους κύκλους ευγενών όσο και στα λαϊκά στρώματα,
μέσω
σταθερών
και
πλανόδιων
βιβλιοπωλών.
Ταρακτηριστικά, η επιτυχία των broadside ballads στην Ώγγλία
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε στις αρχές του 17ου αιώνα πέντε
βιβλιοπώλες-μέλη (ballad partners) του σωματείου
βιβλιοπωλών Stationer‘s Company κυριάρχησαν στην αγορά
και οδήγησαν το 1624 σε ένα σχεδόν μονοπώλιο του
broadside stock. Γπίσης, συχνό ήταν το φαινόμενο μίμησης
στις εκδοτικές φόρμες εκ μέρους των παραγωγών των broadside
ballads, εφόσον είχαν αποδειχθεί επιτυχείς εμπορικά. Ρο
ποσοστό των κατόχων βιβλίων και αναγνωστών είναι δύσκολο
να καταγραφεί από τους σημερινούς ερευνητές και σίγουρα
ήταν μεγαλύτερο από αυτό που εξάγεται από τις περιουσιακές
και άλλες καταγραφές εκείνης της εποχής. Ξέρα από την
αριστοκρατία, τον κλήρο και τη νέα αστική τάξη των
εξειδικευμένων επαγγελμάτων ως κύριοι αποδέκτες και
χρήστες της έντυπης βιβλιοπαραγωγής, ο υπόλοιπος
πληθυσμός αγόραζε, δανειζόταν ή άκουγε σε αναγνώσεις
(φθηνά)
βιβλιοφυλλάδια
θρησκευτικού-ηθικοπλαστικού
χαρακτήρα και αργότερα, το 17ο αιώνα, ιπποτικά
μυθιστορήματα και μπαλάντες. Φς προς την αναγνωστική
πρακτική, οι μελετητές καταλήγουν πως κυριαρχούσε η
μεγαλόφωνη ανάγνωση των δημοφιλών αναγνωσμάτων
ενώπιον του «λαϊκού» κοινού, που αν και αναλφάβητο ή με
στοιχειώδεις γνώσεις ανάγνωσης, συμμετείχε με αυτό τον
τρόπο ενεργά στην οικειοποίηση της λογοτεχνικής
παραγωγής. Ραυτόχρονα, ασκείται και η μοναχική, σιωπηλή
ανάγνωση, κυρίως από τους κύκλους των εγγραμμάτων, η
οποία αργά αλλά σταθερά ως το 18ο αιώνα κερδίζει τους
βιβλιόφιλους ως καταλληλότερη να μεταδώσει τη γοητεία και
τη μαγεία των μυθοπλαστικών έργων. Ε εικόνα μάλιστα του
τακτικού βιβλιαναγνώστη ξεκίνησε να σατυρίζεται ήδη από τα
τέλη του 15ου αιώνα, δείγμα της αυξανόμενης εμφάνισης αυτού
του τύπου ανάγνωσης στην κοινωνία. Ταρακτηριστική είναι η
επιτυχία που γνώρισε από τότε που πρωτοεκδόθηκε, το 1494
ως και το 17ο αιώνα, με πολλές ανατυπώσεις, το έργο
αλληγορικών στίχων Σο πλοίο των τρελών (πρωτότυπος τίτλος:
Das Narren Schyff/σημ. γερμ. Das Narrenschiff) του γερμανού
Sebastian Brant, στο οποίο απεικονίζεται ο λόγιος
διοπτροφόρος
αναγνώστης
με
την
επωνυμία
«βιβλιοσκώληκας» (γερμ. ―Büchernarr‖) να κάθεται στο

στους κόλπους του οποίου κεντρικό ρόλο κατέχει το
βιβλίο»211.
Ε εφεύρεση του Αουτεμβέργιου δεν εκλαΎκευσε
αμέσως την κατοχή του βιβλίου, καθώς το κόστος παραγωγής
παρέμενε υψηλό και το συντριπτικό ποσοστό του ευρωπαϊκού
πληθυσμού ήταν αναλφάβητο, όπως προαναφέρθηκε. Ε
μελέτη της τυπογραφικής παραγωγής δεν είναι ακόμη σε θέση
να προσφέρει αξιόπιστα στοιχεία για το 15ο και το 16ο αιώνα,
όπως έχει τονιστεί. Νι ιστορικοί διστάζουν επίσης να
συνδέσουν την εγγραμματοσύνη του πληθυσμού αποκλειστικά
με το θρησκευτικό παράγοντα, δηλαδή την προτεσταντική και
την καθολική διαίρεση της Γυρώπης. Ε διεύρυνση της
κατοχής βιβλίων από τις μεσαίες και άλλες τάξεις ήταν
περιορισμένη ως τα τέλη του 16ου αι. Νι νέες εκδόσεις
κατέληγαν κυρίως στα ράφια των βιβλιοθηκών και στις
ιδιωτικές συλλογές ιερωμένων, νομικών, ανώτερων κρατικών
αξιωματούχων και ιατρών, σύμφωνα με στοιχεία σε διάφορες
ευρωπαϊκές πόλεις. Φστόσο, πέρα από τα ακριβά αντίτυπα,
κυκλοφορούσαν και φθηνά βιβλία με μορφή φυλλαδίων,
λαϊκές εκδόσεις με διάφορες ονομασίες (chapbooks, broadside
ballads, canards κ. ά.), από τα οποία έχουν καταμετρηθεί
χιλιάδες σε όλη την Γυρώπη, και δεν θεωρούνται αξιόλογα
περιουσιακά στοιχεία ώστε να καταγράφονται στις διαθήκες.
Νι ιστορικοί του βιβλίου υπογραμμίζουν ότι στην ανάδυση
και διάδοση των λαϊκών εντύπων συντέλεσαν σημαντικά οι
στρατηγικές των βιβλιοπωλείων στην ευρύτερη περίοδο από
το 17ο ως το 19ο αιώνα. Πε όλα τα μέρη της Γυρώπης, με
χρονικές διαφορές ανάλογα με την περιοχή, οι βιβλιοπώλεςεκδότες δημιουργούσαν και διαμόρφωναν την ύπαρξη μιας
«λαϊκής» ευάριθμης αγοράς για την έντυπη παραγωγή τους.
Ξροκειμένου να κατακτήσουν αυτή την πολυπληθή και
ταπεινή κοινωνικά και οικονομικά «λαϊκή» πελατεία (τεχνίτες,
μικρέμπορους, μαγαζάτορες, προύχοντες του χωριού),
χρειαζόταν ο συνδυασμός πολλών προϋποθέσεων. Έπρεπε να
εξασφαλισθούν: α) μία «εκδοτική συνταγή επιτυχίας» με
χαμηλό κόστος παραγωγής και άρα προσιτή τιμή πώλησης, β)
η δυνατότητα διακίνησης των εντύπων με πλανόδιους πωλητές
που κάλυπταν αστικά κέντρα και εκτάσεις της επαρχίας για
την εξασφάλιση μαζικής αγοράς και γ) η επιλογή δημοφιλών
και ελκυστικών κειμένων και λογοτεχνικών ειδών για το ευρύ
κοινό. Ρο αποτέλεσμα των στρατηγικών των βιβλιοπωλώνεκδοτών ήταν η διάδοση μεταξύ των «λαϊκών» αναγνωσμάτων
είτε κειμένων που είχαν ήδη διαδοθεί παλαιότερα, με άλλη
εκδοτική μορφή, στους κύκλους των λογίων και ευγενών, είτε
κειμένων που κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα σε πολλές,
διαφορετικές εκδόσεις για να καλύψουν διαφορετικές ομάδες
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το 1640 το βιβλίο με τίτλο The Whole Book of Psalms214. Φς το
1799 η βιβλιοπαραγωγή στη ΐόρεια Ώμερική υπολογίζεται σε
περίπου 50.000 τίτλους, φανερώνοντας τη σημαντική
τυπογραφική πρόοδο.
Πημαντικοί παράγοντες για τη
ραγδαία ανάπτυξη της τυπογραφίας και της βιβλιοπαραγωγής
ήταν η επιβολή της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από το 1642
με επέκταση σχολείων όλων των βαθμίδων στην αμερικανική
επικράτεια και η σημαντική άνοδος του ποσοστού
εγγραμματοσύνης στο γενικό πληθυσμό στα τέλη του 17ου
αιώνα. Πε κορυφαίο ευπώλητο βιβλίο στην ευρωπαϊκή ήπειρο
αναδεικνύεται Ο Ευγενής του Balthazar Castiglione, που
γνωρίζει πολλές μεταφράσεις και πάνω από 100 εκδόσεις ως
το 1616.
Ξάντως, το βιβλίο και η επαγγελματική
βιβλιεμπορία, μετά από μία άνθιση στις αρχές του αιώνα
πλήττονται από τις ταραχές, τους κινδύνους στη διακίνησή
του, το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και την
αναδιοργάνωση της διεθνούς αγοράς (άνοδο Νλλανδών) και
τον κοινωνικό προβληματισμό και ανασφάλεια. Ε χώρα που
κατορθώνει να αναπτυχθεί σε όλα τα επίπεδα, εκτός από την
Νλλανδία, θα είναι η Ώγγλία, καθώς θα συμβαδίσουν η
δημογραφική ανάπτυξη, ο πολιτικός και ο οικονομικός
εκσυγχρονισμός, η «ένδοξη επανάσταση» -κατόπιν αντίδρασης
στην εξουσία των συγγραφέων και διανοουμένων (1688)- και η
οργάνωση στον επαγγελματικό χώρο του βιβλίου, παρά το
γεγονός ότι ο συνολικός αριθμός τυπογράφων έμεινε
περιορισμένος σε όλη τη διάρκεια του αιώνα.

μελετητήριό του, περικυκλωμένος από στοίβες βιβλίων και
κρατώντας ένα ξεσκονόπανο για να σκοτώνει τις μύγες που
προσγειώνονται στα βιβλία του213.
Ρα χαρακτηριστικά της νεωτερικότητας, δηλαδή η
ανάπτυξη των αστικών κέντρων, η νέα οργάνωση και
εκσυγχρονισμός της διοίκησης, η άνθιση της οικονομικήςεμπορικής
δραστηριότητας,
η
δημιουργία
νέων
επαγγελματικών ομάδων και η συγκρότηση της μεσαίας
αστικής τάξης, η ίδρυση και ταχεία επέκταση πανεπιστημίων,
η αναγέννηση της μελέτης του κλασικού πολιτισμού, η
ανταλλαγή ιδεών και η αμφισβήτηση παραδεδομένων
αντιλήψεων, η έστω αργή πρόοδος του αλφαβητισμού, και
μεταβολές στην αισθητική αντίληψη, τα πολιτιστικά πρότυπα
και τις αξίες, όλα αυτά συνέθεταν το περιβάλλον μέσα στο
οποίο
γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μεσοπρόθεσμα η
τυπογραφία και η διακίνηση των έντυπων βιβλίων.
Ε τιμή του έντυπου βιβλίου μειώθηκε σε σχέση με
αυτή του χειρογράφου, λόγω της αποφυγής της επίπονης και
χρονοβόρας διαδικασίας της χειρόγραφης αντιγραφής και των
μεγαλύτερων
τραβηγμάτων
(αριθμός
παραγόμενων
αντιτύπων), αλλά η αγορά και κατοχή του για τη διαμόρφωση
ιδιωτικών συλλογών παρέμεινε ένα ‗προνόμιο‘ της άρχουσας
και μέρους της μεσαίας τάξης. Κε την ύπαρξη μίας ήδη
‗έτοιμης‘ αγοράς για την απορρόφηση έντυπων κειμένων,
λόγω των πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων
που αναφέρθηκαν, το έντυπο κείμενο ήρθε να καλύψει και να
προωθήσει τις πρακτικές γραφής, ανάγνωσης και μόρφωσης.
Ε εφεύρεση του Αουτεμβέργιου ενίσχυσε, επισφράγισε μία
μακρά εξέλιξη στην αγορά του βιβλίου και δεν ανέτρεψε
ριζικά τις ήδη υπάρχουσες συνήθειες και τρόπους ανάγνωσης
και μάθησης. Άλλωστε, τα αρχέτυπα αντέγραφαν με ακρίβεια
τα χειρόγραφα ως προς την υλική τους μορφή. Πταδιακά,
επήλθαν οι αλλαγές λόγω τυπογραφίας σε όλα τα επίπεδα:
βιομηχανικής-καπιταλιστικής οργάνωσης της παραγωγής και
διοχέτευσης στο κοινό, ανάπτυξης των αστικών κέντρων,
διεύρυνσης ενδιαφέροντος στα μεσαία κοινωνικά στρώματα,
επέκτασης των πανεπιστημιακών σχολών στην Γυρώπη,
μικρής ανόδου του ποσοστού εγγραμματοσύνης στο γενικό
πληθυσμό και διάδοσης του μοντέλου της σιωπηρής
ανάγνωσης, παράλληλα με τη συνέχιση της πανάρχαιας
πολιτιστικής πρακτικής της δημόσιας απαγγελίας. Ρο πρώτο
ήμισυ του 17ου αιώνα στην Γυρώπη χαρακτηρίζεται από τους
ιστορικούς ως περίοδος πολέμων, ταραχών στην εσωτερική
πολιτική σκηνή, μείωσης του αστικού πληθυσμού, ύφεσης του
εμπορίου και έντονων κοινωνικών ανακατατάξεων. Ε αγγλική
τυπογραφία εξαπλώνεται στο νέο κόσμο, την Ώμερική. Ρο
πρώτο πιεστήριο λειτουργεί στο κολέγιο Harvard, τυπώνοντας

Ε Καρία Ρυδώρ παραχώρησε το 1557 το
τυπογραφικό μονοπώλιο στο προαναφερθέν σωματείο των
βιβλιοπωλών-εκδοτών του Ιονδίνου, το Stationers‘ Company,
οπότε κανείς δεν μπορούσε να διατηρεί τυπογραφείο αν δεν
ήταν μέλος της Γταιρείας ή δεν είχε άδεια από το μονάρχη.
Πυνιστούσε ένα σύστημα προστασίας που ευνοούσε τους
επαγγελματίες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γύρω από το
κοιμητήριο του Ώγίου Ξαύλου στο Ιονδίνο. Ρα μέλη της
Γταιρείας, σε αντάλλαγμα της προστασίας που απολάμβαναν,
υποχρεούνταν σε ορισμένα καθήκοντα: Ε Γταιρεία
παρακρατούσε
τα
δικαιώματα
(copyright)
των
σημαντικότερων εκδόσεων (σχολικά βιβλία, ημερολόγια,
θρησκευτικά κλπ.) και μετατρεπόταν η ίδια σε εκδοτική
επιχείρηση. Βηλαδή, πωλούσε τα δικαιώματα εκδόσεων σε
βιβλιοπώλες, οι οποίοι στη συνέχεια παρήγγειλαν την εργασία
σε τυπογράφους, ενεργώντας έτσι ως κεφαλαιούχοι και ως
εκδότες 215. Κε τα προνόμια που παραχωρούσε το βασιλικό
διάταγμα, όσο παρέμεινε σε ισχύ, το σωματείο μετατράπηκε
σύντομα σε πανίσχυρο εκτελεστικό όργανο που περιόρισε
αποτελεσματικά την ελεύθερη ανάπτυξη της βιβλιοεκδοτικής
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και βιβλιοπωλικής δραστηριότηtας στη ΐρετανία,216. Όστερα
από την περίοδο κρίσης του βιβλιεμπορίου, προς τα τέλη του
17ου αι. ένα διάταγμα (1662) επανέφερε το μονοπώλιο της
Γταιρείας ΐιβλιοπωλών. Κε την πάροδο των ετών και τη
μεταβολή των συνθηκών στο βιβλιεμπόριο – μέρος των
ευρύτερων πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών και
πολιτιστικών αλλαγών, το πρωτοπόρο Πωματείο ΐιβλιοπωλών
του Ιονδίνου αξίωνε από το Θοινοβούλιο νέες νομοθετικές
ρυθμίσεις για τη ρύθμιση του ανταγωνισμού στην αγορά του
βιβλίου (1703, 1706, 1709). Ένας σύγχρονος εκείνης της
εποχής παρατηρητής, ο Richard Atkyns, υπολογίζει το 1664
σε τουλάχιστον 600 τους βιβλιοπώλες που διατηρούν
σταθερά καταστήματα εντός και στα περίχωρα του Ιονδίνου
και σε 2-3.000 τους περιπλανώμενους που διακινούν ελεύθερα
βιβλία (υπαίθριους πάγκους-ταξιδιώτες) με την έγκριση του
σωματείου βιβλιοπωλών217. σο κι αν σύμφωνα με σημερινές
εκτιμήσεις, φαίνονται υπερβολικοί οι παραπάνω αριθμοί, είναι
γεγονός ότι το βιβλιεμπόριο ανθούσε στην Ώγγλία.

Γνδιαφέρον παρουσιάζει η ανάπτυξη της παραγωγής
και των τρόπων διακίνησης του βιβλίου στη Αερμανία,
ιδιαίτερα μετά τον «Γπταετή Ξόλεμο» (1763). Ξαρατηρείται
αύξηση της βιβλιοπαραγωγής, στροφή προς την εκλαΎκευση
και προοδευτική κυριαρχία της ομιλούμενης γλώσσας.
Ώρκετοί από τους μέχρι τότε διάσπαρτους στα εκατοντάδες
γερμανικά κρατίδια τυπογράφους-εκδότες αποφάσισαν το
1764 να οργανωθούν και να συγκεντρώσουν τις
δραστηριότητές τους στη Ιειψία. Ε έντυπη παραγωγή
συγκεντρωνόταν και διανεμόταν ως εξής: Νι τυπογράφοιεκδότες μοίραζαν τα βιβλία σε εξειδικευμένους εμπόρους, οι
οποίοι τα διένειμαν σε βιβλιοπωλεία λιανικής σε όλη τη χώρα.
Αια τη διευκόλυνση της διαδικασίας εκδίδονταν βοηθήματα,
όπως κατάλογοι με τις νέες εκδόσεις και τα διαθέσιμα βιβλία,
αναδρομικές βιβλιογραφίες και επαγγελματικοί κατάλογοι.
Ώυτή η ορθολογιστική οργάνωση του κυκλώματος του
βιβλίου ισοσκέλιζε το υψηλό κόστος του εγχειρήματος.
Κάλιστα, οι εκδότες και βιβλιοπώλες της Ιειψίας εξελίχθηκαν
σε μία ισχυρή επαγγελματική ομάδα που έκτοτε επέβαλε
κανόνες στο βιβλιεμπόριο και ασκούσε πίεση στην εξουσία220.
Ξάντως, οι μαρτυρίες για την ακριβή λειτουργία του
επαγγελματικού βιβλιεμπορίου στην ευρωπαϊκή επικράτεια
αυτή την περίοδο δεν είναι πολλές και ακριβείς. Ε
τυπογραφική και βιβλιεμπορική δραστηριότητα συνεχίζει να
χαρακτηρίζεται από το υψηλό ρίσκο, την ανάγκη εξασφάλισης
δαπανηρών πρώτων υλών, εγκαταστάσεων και τεχνιτών, τις
δυσκολίες προσέγγισης μίας διασκορπισμένης πελατείας, τις
δύσκολες συνθήκες οδικής ή θαλάσσιας μεταφοράς του
εμπορεύματος, την τεράστια νομισματική ποικιλία και τις
αναγκαίες μετατροπές συναλλάγματος που επιβαρύνουν τον
εκδότη-βιβλιοπώλη, τη συσσώρευση απούλητων αντιτύπων
(παρόλο που το τιράζ μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις
υπερβαίνει τα 2.000-3.000 αντίτυπα) και το μη οργανωμένο
δίκτυο γνωστοποίησης-διαφήμισης και διακίνησης των νέων
εκδόσεων. Νι εμπορικές εκθέσεις, όπως και τον προηγούμενο
αιώνα, συνέχισαν να αποτελούν μία ευκαιρία προβολής της
βιβλιοπαραγωγής και επίτευξης οικονομικών συμφωνιών στο
χώρο του βιβλίου.

Ώξίζει να αναφερθεί πως το 16ο φαίνεται να
διακριβώνεται από ιστορικές πηγές και η διενέργεια
δημοπρασιών βιβλίων από βιβλιοπώλες «προς όφελος
πωλητών και αγοραστών», παράλληλα με την παραδοσιακή
διακίνηση και διάθεση βιβλίων της εποχής. Ε πρώτη,
πιστοποιημένη με κατάλογο, δημοπρασία στην ιστορία του
βιβλίου φαίνεται να έλαβε χώρα στις 6 Ηουλίου 1599 στην
Νλλανδία, κατά την οποία ‗διαλύθηκε‘ η βιβλιοθήκη του
διανοούμενου Philip van Marnix, ενώ, πολύ αργότερα, ο
βιβλιοπώλης William Cooper εμφανίζεται ως ο πρώτος που
εισήγαγε τη διενέργεια δημοπρασιών στη ΐρετανία με το
διασωθέντα κατάλογο της πρώτης δημοπρασίας να φέρει
ημερομηνία 31 Νκτωβρίου 1676, «εφαρμόζοντας τη μέθοδο
που φαίνεται να εξασκούνταν στην ηπειρωτική Γυρώπη από
τους Elzevirs 218 και άλλους για πάνω από 70-80 έτη» 219 . Ε
ανάπτυξη των δημοπρασιών βιβλίων σε όλη την Γυρώπη
συντέλεσε σημαντικά στην προώθηση της βιβλιοφιλίας και
ιδιαίτερα από το 18ο αιώνα αναδείχθηκε σε σταθερό στοιχείο
των εκθέσεων προϊόντων, ενώ σταδιακά εξελίχθηκε σε
ξεχωριστό κλάδο του βιβλιεμπορίου.

Ξαρόλο που βεβαιώνεται η ύπαρξη βιβλιοπωλών που
εξακολουθούσαν να δραστηριοποιούνται στις μεγάλες
πανεπιστημιακές πόλεις, η ευρύτερη κυκλοφορία των βιβλίων
στην επαρχία και μεταξύ των κρατών διεξαγόταν από τους
«ταξιδιώτες» που εκπροσωπούσαν τον εκδότη και
συγκέντρωναν παραγγελίες, από πλανόδιους πωλητές, από μη
ειδικευμένους εμπόρους - κυρίως τους μπακάληδες
(γερμ.Krämer), αλλά και μικροπωλητές, ιδιώτες, δασκάλους-

216

Sigfrid H. Steinberg, Five hundred years of printing, φ.π., ζ. 75.
Giles Mandelbrote, ―From the warehouse to the counting-house:
booksellers and bookshops in ate 17th-century London‖ ζην Robin Meyers
and Michael Harris, A genius for letters: Booksellers and bookselling from
the 16th to the 20th century, φ.π., 49-84, ζ. 52.
218
Elzevir είλαη ην επίζεην δηάζεκεο νηθνγέλεηαο-δπλαζηείαο νιιαλδψλ
ηππνγξάθσλ-εθδνηψλ-βηβιηνπσιψλ ηνπ 16νπ, 17νπ θαη 18νπ αηψλα. Οη
ηζηνξηθνί ηνπ βηβιίνπ έρνπλ αζρνιεζεί δηεμνδηθά κε ηε δξάζε ηεο
νηθνγέλεηαο απφ ηνλ Lodewiik Elzevir (1540-1617) θη εμήο.
219
Frank Arthur Mumby and Henry William, The romance of book selling:
A history from the earliest times to the twentieth century, London, Chapman
Hall, 1910, ζ. 116.
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Φξεληεξίθ Μπαξκπηέ θαη Καηξίλ Λαβελίξ, Ηζηνξία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο από ηνλ Νηηληεξό ζην Ίληεξλεη, Αζήλα, Γξνκέαο, 1999, ζ. 60.
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και από επαγγελματίες που γνώριζαν το βιβλίο, όπως οι
βιβλιοδέτες221.
≈≈≈≈

κάποια διακοσμητικά αντικείμενα. Πτις περιπτώσεις
μεγαλύτερων καταστημάτων, ο ιδιοκτήτης διέθετε ένα
χωριστό μικρό γραφείο με τα απαραίτητα λογιστικά και άλλα
έγγραφα του αρχείου του, ενώ συχνά τα βιβλία που
συσσωρεύονταν (στοκ) δεν χωρούσαν στο ίδιο κατάστημα και
αποθηκεύονταν στο διαμέρισμα του βιβλιοπώλη ή σε
αποθήκη. Πτα μεγάλα αστικά κέντρα άρχισε σταδιακά από
το 17ο αιώνα να εμφανίζεται και η θεματική εξειδίκευση των
βιβλιοπωλείων:
εμπορία παλαιών βιβλίων, μουσική,
χαρακτικά κ. ά. Πτο σημείο αυτό, ας καταγραφεί και μία
άτυπη πρακτική μεταξύ των βιβλιοπωλών-μελών της
Stationers‘ Company του Ιονδίνου, των οποίων τα
καταστήματα λιανικής πώλησης ήταν κυρίως συγκεντρωμένα
στις περιοχές γύρω από τον καθεδρικό ναό του St. Paul 225.
Κερικοί βιβλιοπώλες επέτρεπαν σε πελάτες που
εμπιστεύονταν να μένουν ώρες στο κατάστημα και να
διαβάζουν βιβλία χωρίς να τα παίρνουν μαζί τους,
καταβάλλοντας γι‘ αυτό το προνόμιο ανάγνωσης βιβλίων μία
μικρή συνδρομή. Ξολυθρόνες ή καρέκλες ανάγνωσης ήταν
τοποθετημένες μέσα στα καταστήματα γι‘ αυτό το σκοπό.
Γάν μάλιστα δεν επιτυγχανόταν η ολοκληρωμένη ανάγνωση
ενός βιβλίου με μία επίσκεψη, το φύλασσαν μέχρι να
επιστρέψει ο αναγνώστης και να το τελειώσει226.

«Ψ! Ας είχα ένα βιβλίον και μίαν σκιεράν γωνίαν έξω εις την εξοχήν ή εις το
σπίτι, ενώ τα πράσινα φύλλα από πάνω ψιθυρίζουν ή έξω εις του δρόμους ο κόσμος θορυβεί·
και να διάβαζα με την ησυχία μου δύο πράγματα παλαιά και νέα. Ψ! Δι‘ εμένα η αξία του
καλού βιβλίου είναι ανωτέρα και από τον χρυσόν».
Παλαιό αγγλικό άσμα (μτφ. Αλέξ. Γ. Μαρπουτζόγλου)222

Πε όλη τη διάρκεια του 17ου αιώνα, οι γυρολόγοιβιβλιοπραματευτές ταξίδευαν στην επαρχία και πωλούσαν
λαϊκά βιβλιαράκια και μπαλάντες, τα οποία τον επόμενο
αιώνα έγιναν γνωστά ως chapbooks 223 . Ήταν το κινητό
βιβλιοπωλείο για το ‗ευρύ κοινό‘, μία κυρίαρχη μορφή
βιβλιεμπορίας στις τότε κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες.
Νι ιστορικοί μάλιστα βεβαιώνουν ότι ήδη από το 15ο αιώνα,
παράλληλα με τα ‗κανονικά‘ βιβλία που τυπώνονταν για τους
κύκλους των τότε λόγιων και πλουσίων βιβλιόφιλων, απρόσιτα
ως προς την τιμή για ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού,
παράγονταν και κυκλοφορούσαν τα βιβλία πλανεμπορίας,
άδετα, φτιαγμένα από χαρτί κακής ποιότητας, τα οποία
πουλιούνταν για μερικές δεκάρες μέσα από τα κοφίνια των
πλανόδιων εμπόρων που ταξίδευαν σε μεγάλες αποστάσεις224.
Ρο φαινόμενο της συνύπαρξης της ακριβής παραγωγής και
του λόγιου περιεχόμενου με τη φθηνή παραγωγή και το λαϊκό
περιεχόμενο λάμβανε χώρα ήδη από το 17ο αιώνα κι εξής σε
όλη τη Βυτική Γυρώπη. Ίσως αποτέλεσαν την πηγή
έμπνευσης των μαζικών χαρτόδετων εκδόσεων-εκλαϊκευμένων
σειρών λογοτεχνίας του 20ου αιώνα..

Ρο Ιονδίνο, στα τέλη του 17ου αιώνα, ως η
πρωτεύουσα, κύριο λιμάνι και εμπορικό κέντρο της
βρετανικής οικονομίας, χαρακτηρίζεται από τους ερευνητές
και ως το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα καπιταλιστικής
οργάνωσης και ανάπτυξης της αγοράς του βιβλίου και ειδικά
του λιανικού βιβλιεμπορίου. Ρο σωματείο βιβλιοπωλών, η
πρώτη επαγγελματική οργάνωση βιβλιοπωλών-εκδοτώντυπογράφων στη Βύση, με αυστηρούς όρους συμμετοχής,
περιοριστικές ρυθμίσεις στην άσκηση της δραστηριότητας των
μελών και σταδιακή συγκέντρωση ισχύος στην αγορά, χάρη
στις σχέσεις με την εκτελεστική εξουσία, δεν είχε πάντως
επιτύχει το μονοπώλιο στο λιανικό βιβλιεμπόριο. Ώρκετοί
Ιονδρέζοι βιβλιοπώλες ανήκαν σε άλλες ενώσεις, όπως αυτή
των Haberdashers, ενώ με την επέκταση του εμπρίου εκτός
του κέντρου της πόλης οι βιβλιοπώλες σταματούσαν κάθε
συμμετοχή τους σε σωματεία227.

Ώναμφισβήτητα, η βιβλιοεκδοτική και βιβλιοπωλική
δραστηριότητα, η πρώτη επιχείρηση με καπιταλιστική
οργάνωση που ασχολούνταν με ένα πολύ ευαίσθητο και
‗ευπαθές‘ προϊόν, σε όλη τη διάρκεια του 17ου αι. αναπτύχθηκε
και εξειδικεύθηκε με αργούς ρυθμούς, δεδομένων των
πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών. Ρα αστικά
βιβλιοπωλεία εμφανίζονται να διατηρούν ως προς την
οργάνωση τις κλασικές δομές οργάνωσης της προηγούμενης
περιόδου. Νι ερευνητές, εξάγοντας συμπεράσματα από
μαρτυρίες της εποχής, τα περιγράφουν ως εξής: Θατά κανόνα,
ήταν κλειστά καταστήματα, χωρίς προθήκες και το άνοιγμα
προς το δρόμο γινόταν συνήθως με ένα ανακλινόμενο
πέτασμα που σχημάτιζε ράφια. Ε εσωτερική διαρρύθμιση
ποίκιλε ως προς την πολυτέλεια ανάλογα με την επιχείρηση
και συνήθως περιλάμβανε έπιπλα με ράφια, μία σκάλα ή ένα
σκαμνί, τραπέζια-εκθετήρια, μερικές καρέκλες και ίσως

Νι ιστορικοί του βιβλίου συνοψίζουν τα κύρια
γνωρίσματα κατά τους 2,5 αιώνες που ακολούθησαν τον αιώνα
225

Πξφθεηηαη γηα κία αγνξά πνπ πιήγεθε αλεπαλφξζσηα απφ ηε κεγάιε
ππξθαγηά ηνπ 1666), Little Britain θαη Paternoster Row, θαζηζηψληαο απηέο
ηηο ζπλνηθίεο ‗βηβιηνθηιηθνχο παξαδείζνπο‘ θαη πλεπκαηηθά θέληξα ην 18ν
αηψλα.
226
Frank Arthur Mumby and Henry William, φ.π., ζζ. 122-123.
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Giles Mandelbrote, φ.π., 49-84, ζ. 51.
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της ανακάλυψης της τυπογραφίας, δηλαδή από το 17ο μέχρι
και τα τέλη του 18ου αιώνα, ως εξής:
• Ν συνδυασμός του τεχνίτη τυπογραφικών στοιχείων,
τυπογράφου, επιμελητή, εκδότη και βιβλιοπώλη σε ένα και το
αυτό πρόσωπο αποτελεί παρελθόν. Ξεριστασιακά, οι ρόλοι
του χυτευτή και του τυπογράφου ή του εκδότη και του
επιμελητή ή το εκδότη και του βιβλιοπώλη συνδυάζονταν
ακόμη σε ένα πρόσωπο ή σε μία εταιρεία, αλλά γενικά η
συνολική τάση της επαγγελματικής διαφοροποίησης είναι
γεγονός.
• Θαμία ουσιαστική πρόοδος δεν σημειώθηκε στους χώρους
της στοιχειοθέτησης και τυπογραφίας. Ώκόμη και νέες μορφές
τυπογραφικών στοιχείων αποτελούν απομιμήσεις των
επιτευγμάτων στοιχειοθετών όπως οι Jenson, Griffo και
Garamond του 16ου αιώνα.
• Ε οργάνωση του εμπορίου, κυρίως τα κανάλια διακίνησης,
και διάθεσης του βιβλίου σταθεροποιείται, θεωρητικά και
κυριολεκτικά. Ήδη αναφέρθηκε η αύξηση των βιβλιοπωλείων
και η θεματική εξειδίκευσή τους.
• Ε επονομαζόμενη ‗σειρά προτεραιότητας‘ (order of
precedence) αλλάζει ριζικά. Ν εκδότης, με τη σημερινή
έννοια του όρου, αναδεικνύεται στο κεντρικό πρόσωπο του
βιβλιεμπορίου. Θατ‘ εντολή του εκδότη τυπώνει ο
τυπογράφος, διαθέτει ο βιβλιοπώλης, (συχνά) επιμελείται ο
επιμελητής και (μερικές φορές)γράφει ο συγγραφέας το
κείμενο του βιβλίου. Ν τυπογράφος μετατρέπεται σε
συμπληρωματική φιγούρα του εκδότη και απωλύει την
ανεξαρτησία του ως παραγωγού δικών του τυπογραφικών
στοιχείων. Ξαραλαμβάνει τα στοιχεία έτοιμα από τον τεχνίτη,
με αποτέλεσμα λίγα διάσημα χυτήρια να αποκτήσουν
τεράστια επιρροή πάνω στους τυπογράφους. Ε τάση αφορά
όλη τη Βυτική Γυρώπη. Ν επαγγελματίας δε συγγραφέας
εισέρχεται στο χώρο ως ανεξάρτητη δύναμη ανάμεσα στον
εκδότη και το αγοραστικό-αναγνωστικό κοινό228.

βιβλιοπωλικές ικανότητες του Jacob Tonson, εμβληματική
μορφή της βρετανικής βιβλιεμπορικής δραστηριότητας, είναι
ενδεικτική της ευρείας παραδοχής ότι το βιβλίο δεν ήταν ένα
κοινό εμπορικό προϊόν και ότι η βιβλιοπωλική επιχείρηση
δεν αποτελούσε μία απλή δράση αγοραπωλησίας
προϊόντων με σκοπό το κέρδος: «Αυτός (ο Tonson) ήταν ο
βιβλιοπώλης δίπλα στον διάσημο Dryden και ο ίδιος είναι πολύ καλός
κριτής ατόμων και συγγραφέων. Και καθώς δεν υπάρχει κανείς που
να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για να παράσχει συμβουλές,
πράγματι δεν υπάρχει κανείς όπως αυτός που να το εξασκεί με
μεγαλύτερη ακρίβεια και με λιγότερη μεροληπτικότητα» 229 .
Ώναγνωρίζεται η ανάγκη αλληλεγγύης και παροχή συμβουλών
μεταξύ των ίδιων των βιβλιοπωλών, όπως και η διατήρηση
ισορροπιών σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό
πεδίο. Βικαιολογημένα, αρκετοί ερευνητές χαρακτηρίζουν ως
«χρυσό αιώνα της βιβλιοπώλησης» το 18ο αιώνα230.
~~~~
Β. Περί εξέλιξης της αναγνωστικής συμπεριφοράς
Ε ανάγνωση ενός γραπτού έργου είναι αυτή που του
προσδίδει νόημα, ζωή, υστεροφημία, το σημασιοδοτεί˙ η
πνευματική δημιουργία του συγγραφέα μένει χωρίς την
πρόσληψη ‗ανολοκλήρωτη‘, το έργο του καταδικάζεται στην
εξαφάνιση των αποθηκών των βιβλιοπωλείων ή παραδίδεται
στην αφάνεια των απόμακρων, σκονισμένων ραφιών των
βιβλιοθηκών. Κε την ατομική και δημόσια πρόσληψη του
έργου ολοκληρώνεται το επικοινωνιακό φαινόμενο. Ν
Maurice Blanchot παρατηρεί ότι «…το έργο τίθεται στην
υπηρεσία του αναγνώστη, συμμετέχει στο δημόσιο διάλογο, εκφράζει
ή ανασκευάζει αυτό που λέγεται ενγένει, παρηγορεί, ψυχαγωγεί και
ενοχλεί τον καθένα, όχι χάρη στον εαυτό του ή σε μια σχέση του με
το κενό και το οξύστομο του Είναι του, αλλά μέσω του περιεχομένου
του, και τελικά μέσω εκείνου που αυτό το ίδιο καθρεφτίζει από τον
κοινό λόγο και από την ισχύουσα αλήθεια… διαβάζονται οι κοινές
συνήθειες που έχουν γίνει ακόμα πιο συνηθισμένες˙ διαβάζεται το
καθημερινό πηγαινέλα που υφαίνει και ξαναϋφαίνει τον ιστό των
ημερών» 231 . Ν γνωστός ιστορικός της ανάγνωσης Alberto
Manguel συμπληρώνει για τη σημασία της ανάγνωσης και τον
ενεργητικό ρόλο του αναγνώστη στην πρόσληψη του γραπτού
κειμένου: «Αντιμέτωπος με ένα κείμενο, ο αναγνώστης μπορεί να
μεταμορφώσει τις λέξεις σε μήνυμα, που το χρησιμοποιεί ως
απάντηση σε ένα ερώτημα ιστορικά άσχετο με το ίδιο το κείμενο ή με
το συγγραφέα του. Αυτή η ‗μετοίκηση‘ νοήματος μπορεί να

τις αρχές του 18ου αιώνα
έχουν πλέον
διαμορφωθεί όλες οι αναγκαίες συνθήκες για την „έξοδο‟
του βιβλίου από τα τυπογραφικά εργαστήρια, το στενό
κύκλο εγγραμμάτων και τις βιβλιοθήκες και την „εισβολή‟
του ως μαζικό αγαθό-προϊόν στην καθημερινή ζωή του
δυτικού ανθρώπου. Σο βιβλίο αναδεικνύεται, χάρη στο
βιομηχανοποιημένο τρόπο παραγωγής και τις ευνοϊκές
συνθήκες διακίνησης και κατανάλωσης, στο πρώτο μαζικό
μέσο μόρφωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Αποτελεί
μία σημαντική αλλαγή παραδείγματος μετά τη
γουτεμβέργια ανακάλυψη της τυπογραφίας.
Ώκόμη, η μαρτυρία του βιβλιοπώλη και μέλους της
Stationers‘ Company John Dunton το 1705 για τις
228
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Frank Arthur Mumby and Henry William, φ. π., ζ. 106.
. π., ζ. 110.
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Maurice Blanchot, Ο ρώξνο ηεο ινγνηερλίαο, Αζήλα, Δμάληαο, 1970, ζ.
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Sigfrid H. Steinberg, φ.π., ζζ. 117-118.

72

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

εμπλουτίσει ή να φτωχύνει το κείμενο καθαυτό˙ εν πάση περιπτώσει,
διαποτίζει το κείμενο με τις συνθήκες του αναγνώστη»232.

χρόνους. Νι περισσότερες άμεσες και έμμεσες μαρτυρίες που
έχουν συγκεντρώσει οι ερευνητές της ιστορίας της γραφής και
του βιβλίου για τον τρόπο και τη λειτουργία της αναγνωστικής
πρακτικής στην αρχαιότητα αφορούν την κλασική Γλλάδα. Ε
μεγαλόφωνη ανάγνωση επιτελούσε μία διπλή λειτουργία:
μετέδιδε το γραπτό λόγο σε όσους δεν ήταν εγγράμματοι και
δεν ήταν σε θέση να τον αποκρυπτογραφήσουν και συνέβαλε
στην παγίωση ενσωματωμένων μορφών κοινωνικής διαβίωσης
που αποτελούσαν μορφές της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής,
όπως της εκπαίδευσης και της ψυχαγωγίας στην κοινότητα και
στην οικογένεια, της οικειότητας, της δημιουργίας δεσμών
μεταξύ των εγγραμμάτων κ. ά. Πε όλη τη διάρκεια των
αρχαίων χρόνων, του Κεσαίωνα, ακόμη και μέχρι το 16ο και
το 17ο αιώνα με τον όρο ανάγνωση νοείται μία φωνητική εκφορά
του γραμμένου λόγου και αναγνώστης είναι ο ακροατής της
αναγιγνώσκουσας φωνής 233 . Ώυτή η μορφή ανάγνωσης που
κυριάρχησε στη μεγαλύτερη περίοδο της γραφής, αν και
αργότερα περιθωριοποιήθηκε για να δώσει τη θέση της στη
χαμηλόφωνη και στη σημερινή σιωπηλή, μοναχική ανάγνωση,
επηρέαζε καθοριστικά και τη συγγραφική δημιουργία, τη
διακίνηση και την πώληση χειρόγραφων και έντυπων κειμένων.

Θατά τον 20ο αιώνα διατυπώθηκαν διάφορες
θεωρητικές κατασκευές για την ανάλυση και την ερμηνεία της
αναγνωστικής συμπεριφοράς. Ε αισθητική της πρόσληψης
κατά το γερμανικό τρόπο, η θεωρία για την ανταπόκριση του
αναγνώστη κατά τον αμερικανικό τρόπο, οι επιρροές από το
ρωσικό και τον τσεχικό φορμαλισμό, όπως και από το
γαλλικό στρουκτουραλισμό, ήταν απόπειρες να «αποσπάσουν»
την ανάγνωση από το έργο και να της προσδώσουν την έννοια
της ερμηνείας του κειμένου που δεν διέπεται αποκλειστικά
από γλωσσολογικούς και συλλογιστικούς τρόπους
συναρμογής. Ε γραμμική ιστορία της ανάγνωσης ωστόσο
βασίσθηκε και συνδυάσθηκε με την ιστορία της
εγγραμματοσύνης και της δημόσιας καθολικής παιδείας, των
μορφωτικών δεξιοτήτων και της διάδοσης και χρήσης των
έντυπων ΚΚΓ. Γμφανίσθηκε ως η αναγκαία προέκταση των
κλασικών σπουδών, οι οποίες στην Γυρώπη ασχολήθηκαν με
τις συνθήκες παραγωγής, προώθησης, διακίνησης και πώλησης
των εντύπων, με το κοινωνιολογικό προφίλ των βιβλιοφίλων
και αναγνωστών, όπως και με την πελατεία των βιβλιοπωλείων,
των αναγνωστικών εταιρειών και λεσχών και των βιβλιοθηκών.
Πτην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε σαφώς ως καταλληλότερη η
ιστορική προσέγγιση της αναγνωστικής συμπεριφοράς από
την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Δητήματα όπως η
συχνότητα των αναγνώσεων, το είδος και τα κριτήρια επιλογής
των αναγνωσμάτων, το αναγνωστικό γούστο, οι ιδιωτικοί και
δημόσιοι χώροι συγκέντρωσης των αναγνωστών, ο τρόπος της
ανάγνωσης είναι σημαντικά για τους μελετητές της ιστορίας
του βιβλίου και της αναγνωστικής συμπεριφοράς ανά τους
αιώνες. Ώπό την ιστορική εξέταση της ανάγνωσης και του
βιβλιεμπορίου φαίνεται η άμεση και αμφίδρομη σχέση τους, με
τη μορφή μίας κυκλικής διαδικασίας: Νι βιβλιόφιλοι διάβαζαν
ό,τι κυκλοφορούσε στην αγορά, συχνά ακολουθώντας
συγκεκριμένες στρατηγικές βιβλιοπωλών-εκδοτών, όπως στο
παράδειγμα της φθηνής, μαζικής λαϊκής λογοτεχνίας του 17
κα του 18ου αιώνα, αλλά στη συνέχεια επέβαλαν τις αισθητικές
τους προτιμήσεις στην παραγωγή και τη διακίνηση των
βιβλίων. Κε αυτό τον τρόπο, εξελίχθηκε η ιστορία του ίδιου
του βιβλίου ως πνευματικού και εμπορικού προϊόντος, της
αναγνωστικής συμπεριφοράς
και του επαγγελματικού
βιβλιεμπορίου.

Πτην αρχαία Γλλάδα υπήρχε πλήρης συνείδηση ότι η
γραφή είχε επινοηθεί για να καθορίζει και άρα να ανακαλεί
στη μνήμη τα κείμενα, δηλαδή να τα διατηρεί από τη φθορά
του χρόνου. Ε ελληνική αλφαβητική γραφή ήταν κυρίως μία
‗μηχανή παραγωγής ήχου‘, είχε πρώτιστα εργαλειακό
χαρακτήρα 234 . Ε παραγωγή επιγραφών, κυρίως νομικών
κειμένων, αλλά και χρονολογίων και επιταφίων, από τον 6ο
αιώνα και μετά, ως δημόσιες ανακοινώσεις προς ανάγνωση
φανερώνει την ευρεία διάδοση του αλφαβητισμού σε
στρώματα της πόλης-κράτους.
Ηδιαίτερα οι δημόσιες
επιγραφές-ανακοινώσεις για τους πολίτες κατέστησαν
συστατικό στοιχείο της αθηναϊκής δημοκρατίας ήδη στις
απαρχές της (508-507 π. Τ.). Ώυτές οι επιγραφές στην πέτρα
είχαν καθαρά χρηστικό σκοπό, την κοινοποίηση και την
προστασία των γραπτών από τη φθορά του χρόνου.
Ραυτόχρονα όμως γεννιέται και η λογοτεχνία. Ε επική
ποίηση και γενικά τα έμμετρα έργα συγγράφηκαν παράλληλα,
με σκοπό επίσης τη δημόσια ανάγνωσή τους. Ν γραφέας
βασιζόταν πάνω στη φωνή του αναγνώστη για τη διάδοση του
έργου του. Θατά τον ύστερο 5ο π.Τ. αιώνα, φαίνεται ότι έγινε
η μετάβαση από το βιβλίο που είχε αποκλειστικό σκοπό τη
διατήρηση των κειμένων στο χρόνο στο βιβλίο που
προορίζεται για ανάγνωση. Νι παραστάσεις σε αττικά αγγεία
αυτής της περιόδου τεκμηριώνουν τη μετάβαση από σκηνές
με τα βιβλία ως σχολικά εγχειρίδια σε σκηνές ανάγνωσης ως

πως εκτέθηκε στην ιστορική αναδρομή για τη
γραφή, η αρχή έγινε με τη μεγαλόφωνη ή φωνητική ανάγνωση
των γραπτών κειμένων, η οποία κυριάρχησε ως μορφή
πρόσληψης από τους αρχαίους πολιτισμούς που ανακάλυψαν
και καλλιέργησαν τη γραφή μέχρι και τους νεότερους
232
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ζηνλ δπηηθό θόζκν,Αζήλα, Μεηαίρκην, 2008, ζ. 20.
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μορφής ψυχαγωγίας, στο πλαίσιο συζητήσεων, θρησκευτικών
εορτών κ. ά., αρχικά μόνο με ανδρικές και μετά και με
γυναικείες μορφές. Γίχε αρχίσει να διαδίδεται η πρακτική της
‗κοινωνικοποιητικής‘ λειτουργίας της ανάγνωσης. Ρην ίδια
εποχή, άρχισαν να συγκροτούνται οι πρώτες συλλογές
βιβλίων/ βιβλιοθήκες, στην οικία ή σε ακαδημίες-σχολές, με
πιο γνωστές αυτές του Ώριστοτέλη και του Γυρυπίδη, οι
οποίες είχαν εξειδικευμένο, ‗επαγγελματικό‘ χαρακτήρα.

Κέσα σε αυτό το πολιτισμικό πλαίσιο, ενδιαφέρον
παρουσιάζει η γέννηση του θεάτρου στα μέσα-τέλη του 6ου
αιώνα π.Τ. με την εισαγωγή των ηθοποιών επί σκηνής από τον
τραγικό ποιητή Ζέσπι. Ρο θέατρο συνίσταται στη φωνητική
ερμηνεία ενός γραπτού κειμένου από τους ηθοποιούς, το
οποίο έχουν προηγουμένως απομνημονεύσει και το εκφωνούν
στη σκηνή προς τέρψη ενός κοινού που οφείλει μόνο να
βλέπει και να ακούει προσεκτικά, χωρίς να παρεμβαίνει στα
επί της σκηνής δρώμενα. Πτα τέλη του 6ου αιώνα, το θέατρο
έχει ήδη λάβει θεσμοθετημένη μορφή και οι τραγικοί αγώνες
έχουν ξεκινήσει από το 534 π.Τ. πως εύστοχα σχολιάζει ο
Svenbro, ο μεν ηθοποιός υποκαθιστά πάνω στη σκηνή το
γραπτό λόγο υπό το βλέμμα του θεατή-ακροατή και ο μεν
γραπτός χώρος αποτελεί μία «σκηνή» που υιοθετεί τη λογική
της θεατρικής παράστασης, με το ρόλο του θεατή-ακροατή να
αναλαμβάνει ο αναγνώστης238.

Γνδεικτική των μορφών αναγνωστικής πρακτικής στην
αρχαία Γλλάδα είναι η ποικιλία των ρημάτων που σήμαιναν
«διαβάζω»: «νέμειν» (=εκφωνώ, απαγγέλλω). Έχει κοινή ρίζα
με το «νόμο», που εκτίθεται στις ελληνικές πόλεις-κράτη σε
δημόσια
ανάγνωση),
«διανέμειν»,
«ανανέμειν»
και
«ανανέμεσθαι»,
«αναγιγνώσκειν»
(=αναγνωρίζω,
αποκωδικοποιώ), «λέγειν» (από όπου και προέρχεται το
λατινικό ρήμα legere=διαβάζω και η λέξη lex=νόμος),
«αναλέγειν» και «αναλέγεσθαι», «επιλέγεσθαι»235 , ενώ μετά την
αρχαϊκή εποχή την αναγνωστική πράξη δηλώνουν και τα
ρήματα «ανελίσσειν»(=ξετυλίγω το βιβλίο), «διέρχομαι» και
διέξειμι (=αναγιγνώσκω με μέγιστη προσοχή) και
«εντυγχάνειν
και
συγγίγνεσθαι»
(=συναναστρέφομαι
236
κάποιον) . Ξροφανώς, οι σημασιολογικές διαφορές μεταξύ
των ρημάτων τεκμηριώνουν τόσο τους διαφορετικούς τρόπους
και μορφές της αναγνωστικής πρακτικής στην αρχαϊκή και
κλασική Γλλάδα όσο και τη θεώρηση της ανάγνωσης ως
μέρος του γραμμένου κειμένου. Γίχε συνειδητοποιηθεί
πρώιμα η πολλαπλή φύση της ανάγνωσης ως διανοητικής και
αισθητηριακής λειτουργίας και ως κοινωνικού γεγονότος,
όπως επισημαίνουν σήμερα οι θεωρητικοί της κοινωνιολογίας
της ανάγνωσης237.

Πτην ελληνιστική εποχή, η αυξημένη παραγωγή
χειρογράφων ποικίλου περιεχομένου και οι απαρχές της
φιλολογικής μελέτης τους είναι δύσκολο να συνδεθούν με την
επέκταση της εκπαίδευσης, την εξάπλωση της εγγραμματοσύνης σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού και τη
διάδοση διάφορων μορφών ανάγνωσης. Γίναι γεγονός πως το
βιβλίο αυτή την εποχή αποκτά κεντρικό ρόλο και η
λογοτεχνία εξαρτάται ολοκληρωτικά από τη γραφή και τους
μηχανισμούς αναπαραγωγής και διάδοσής της.
Ρο
πνευματικό έργο μελέτης, διόρθωσης, σχολιασμού,
διατήρησης και αναπαραγωγής των «παγκόσμιων» γραπτών
κειμένων που επιτελείται στο Κουσείο και στη ΐιβλιοθήκη
της Ώλεξάνδρειας είναι σημαντικό για τον πανανθρώπινο
πολιτισμό της γραφής. Ξάντως, οι μελετητές θεωρούν πως οι
μεγάλες σε μέγεθος, ταξινόμηση και πνευματική ενασχόληση
ελληνιστικές βιβλιοθήκες δεν ήταν αναγνωστικές με τη
σύγχρονη έννοια και δεν απευθύνονταν σε ένα ευρύ
εγγράμματο κοινό. Ε μεγαλόφωνη ανάγνωση συνεχίζει να
κυριαρχεί στον ελληνιστικό πολιτισμικό κύκλο. Κάλιστα,
αυτή την εποχή ο Βιονύσιος ο Ζραξ διαμορφώνει μία θεωρία
της ανάγνωσης και κυκλοφορούν εγχειρίδια ρητορικής και
πραγματείες γραμματικής για την εκμάθηση και καλλιέργεια
της φωνητικής ανάγνωσης.
Ε θεωρία της ανάγνωσης
προερχόταν από τη ρητορική και συνδεόταν με τη θεατρική
πρακτική. Θάθε ανάγνωση ενώπιον μικρού ή διευρυμένου
ακροατηρίου συνιστούσε μία θεατρική παράσταση που
απαιτούσε κατάλληλη αίθουσα και κυρίως κατάλληλη
υποκριτική και φωνητική δεξιότητα από τον αναγνώστη, ώστε
να μην προδοθεί το γραπτό κείμενο και οι προθέσεις του
συγγραφέα.

Κελετητές της ιστορίας της ανάγνωσης στην αρχαία
Γλλάδα, όπως οι Bernard Knox και Jesper Svenbro έχουν
ασχοληθεί και με την πρακτική της ιδιωτικής, σιωπηλής
ανάγνωσης, σύμφωνα με σχετικές φιλολογικές μαρτυρίες
(Ιππόλυτος Γυριπίδη, 428 π. Τ., Ιππείς Ώριστοφάνη, 424 π.
Τ.). Γξίσου παλαιά με τη μεγαλόφωνη ανάγνωση φαίνεται
πως είναι και η σιωπηλή άσκησή της στην αρχαιοελληνική
κοινωνία, αλλά μάλλον σπάνιζε και περιοριζόταν σε μία
πνευματική μειονότητα (φιλοσόφους, δραματουργούς), όπως
φανερώνουν και τα λιγοστά εικονογραφικά και φιλολογικά
τεκμήρια που σώζονται.
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Ξριν από την επαφή με τον ελληνικό κόσμο, η γραφή
στο ρωμαϊκό κόσμο περιοριζόταν σε έναν κλειστό κύκλο
ευγενών και ιερέων, εξυπηρετώντας γραφειοκρατικές και
θρησκευτικές τελετουργίες, ενώ τα κείμενα παρόμοιου
περιεχομένου φυλάσσονταν σε κρατικά και ιερατικά αρχεία.
Ρα αρχειακά έγγραφα και οι επιγραφές προσφέρονταν μόνο
για χρηστική ανάγνωση. Ώπό τον 3ο-2ο αιώνα άρχισε να
επεκτείνεται η χρήση του βιβλίου-ειληταρίου σε μία
μεταβαλλόμενη κοινωνία. Ρόσο το περιεχόμενο των βιβλίων
όσο και οι πρακτικές της ανάγνωσης ήταν ελληνικές. Κε την
πτώση των ελληνικών πόλεων-κρατών στη ρωμαϊκή πολεμική
μηχανή, μία τεράστια λεία ελληνικών βιβλίων από τον Ξόντο
και τη Κακεδονία μέχρι την Ώθήνα και τις αποικίες,
κατέληξαν στις ιδιωτικές συλλογές-βιβλιοθήκες-αναγνωστήρια
της ανώτερης, καλλιεργημένης ρωμαϊκής τάξης.
Ρο
φαινόμενο συγκέντρωσης της ελληνικής γραμματείας ως
πολεμικής λείας συνεχιζόταν μέχρι τις αρχές του 1ου π.Τ
αιώνα. Ξαράλληλα, γεννήθηκε και αναπτύχθηκε η λατινική
λογοτεχνία, εμποτισμένη με τα αρχαιοελληνικά πρότυπα. Ν
ελληνορωμαϊκός πλέον κόσμος στηρίχθηκε ευρύτατα στη
γραφή και την ανάγνωση. Ε αυτοκρατορική περίοδος
σηματοδότησε την αύξηση του ποσοστού εγγραμματοσύνης
και συνακόλουθα την ανάδυση νέων αναγνωστικών πρακτικών.
Γξαιτίας της διευρυμένης αναγνωστικής ικανότητας ανέκυψε
αυξημένη ζήτηση για βιβλία και ανάγνωση, οπότε νέοι θεσμοί
και πρακτικές δημιουργήθηκαν για να την καλύψουν:
διευρύνονται οι ιδιωτικές συλλογές, δημιουργούνται οι
δημόσιες βιβλιοθήκες, παράγονται νέα κείμενα για
αναγνώστες με ποικίλα ενδιαφέροντα και κυκλοφορούν νέοι
τύποι βιβλίων για εύχρηστη ανάγνωση, όπως ο κώδικας στη
θέση του αρχαίου ειληταρίου. Ε υψηλόφωνη ανάγνωση
φαίνεται να κυριαρχεί και στο ρωμαϊκό πολιτισμό. Ε
δημόσια βιβλιοθήκη ήταν χτισμένη σε ελληνιστικά πρότυπα,
με στοές και κήπο, ώστε να παραμένει ο ενδιαφερόμενος
αναγνώστης-συνομιλητής για ώρες στους χώρους της. Ρόσο
στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές βιβλιοθήκες ασκείται η
σιωπηλή και η μεγαλόφωνη κυρίως ανάγνωση κειμένων.
Γπίσης, συνηθισμένη ήταν η πρακτική της ανάγνωσης από
έναν υπηρέτη (δούλο ή απελεύθερο), έναν lector, της νέας
λογοτεχνικής παραγωγής του κυρίου του σε κλειστές
συγκεντρώσεις λογίων στις οικίες τους. Ξολύ διαδομένη ήταν
και η πρακτική των δημόσιων αναγνώσεων ενώπιον ευρύ
κοινού (recitationes) σε ανοιχτούς χώρους, όπως ωδεία,
σταθμούς και θέατρα, με σκοπό την «προώθηση»
λογοτεχνικών έργων. Ώξιοσημείωτη είναι μέσω αυτών των
θεατρικού τύπου αναγνωστικών τελετουργιών η σφυρηλάτηση
κοινωνικών δεσμών, οικειότητας και ψυχαγωγικής συνήθειας
και η διάδοση της λογοτεχνικής δημιουργίας σε ευρύτερα
στρώματα του πληθυσμού, που λόγω του αναλφαβητισμού και
της οικονομικής δύναμης δεν μπορούσαν να έχουν άμεση
πρόσβαση στον πολιτισμό του βιβλίου. Νι «κάθετες» πλέον

αναγνώσεις, δηλαδή διευρυμένων κοινωνικών στρωμάτων του
πληθυσμού που κατέχουν την αναγνωστική δεξιότητα,
αφορούν χρηστικά-διδακτικά έργα και κυρίως ψυχαγωγικά
κείμενα ποικίλου περιεχομένου.
Κε την εκπνοή της
δημοκρατίας στη Οώμη συνδέεται από τους ιστορικούς η
γέννηση της οικιακής ανάγνωσης, κατά την οποία διαβάζει
κανείς μόνος και χαμηλόφωνα ή σιωπηλά, στον «ιδιωτικό του
χώρο».
Σα βιβλία και η αναγνωστική συνήθεια ανάγονται σε ύψιστη
αξία της ελληνορωμαϊκής κοινωνίας. Ξάντως, οι μελετητές
αδυνατούν να προσδιορίσουν έστω κατά προσέγγιση τον
αριθμό των εγγράμματων και εν δυνάμει αναγνωστών (σε
δημόσιες βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους χώρους όπως
στις οικίες), καθώς και το τιράζ (αριθμό αντιτύπων) των
παραγόμενων βιβλίων στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Ώξίζει να
σημειωθεί και η σταδιακή είσοδος των γυναικών στον κόσμο
της ανάγνωσης βιβλίων, ιδιαίτερα κατά την αυτοκρατορική
περίοδο, φαινόμενο που θα αποτυπωθεί στις γραπτές
μαρτυρίες και τις απεικονίσεις.
Θατά το Κεσαίωνα, παρατηρείται μία διάσταση
μεταξύ της ελληνικής Ώνατολής και της λατινικής Βύσης ως
προς τη θέση του βιβλίου, την εγγραμματοσύνη και τις
αναγνωστικές συνήθειες και πρακτικές.. Πτη Βύση διακόπηκε
απότομα η μεγάλη ελληνορωμαϊκή παράδοση της παραγωγής
βιβλίων και της δημόσιας υψηλόφωνης ανάγνωσης σε
βιβλιοθήκες, στοές, κήπους και αμφιθέατρα και περιορίσθηκε
στο εσωτερικό εκκλησιών και άλλων θρησκευτικών ιδρυμάτων
και χώρων. Κία σημαντική μεταβολή στην Γυρώπη, κατά τον
όψιμο Κεσαίωνα, σημειώθηκε με τη μετάβαση από τη
φωνητική στην ψιθυριστή ή σιωπηλή ανάγνωση, στο πλαίσιο
της εσωτερικής προσευχής και μελέτης, όπως και
απομνημόνευσης θρησκευτικών κειμένων. Ρο βιβλίο και η
εσωτερική, προσεκτική ανάγνωσή του υπηρετούσε τη λατρεία
του Ζεού. Πτην Ώνατολή πάλι, ενώ το ΐυζάντιο παλαιότερα
θεωρούνταν ότι ακολούθησε την ίδια μοίρα με τη Βύση ως
προς την πτώση της παραγωγής και χρήσης της γραφής και
τον περιορισμό του βιβλίου σε μία μικρή διοικητική και
εκκλησιαστική κάστα, τις τελευταίες δεκαετίες, νέες μελέτες
φέρνουν στο φως τη σπουδαία και διευρυμένη θέση που
κατείχε το βιβλίο, η διακίνηση και η ανάγνωσή του στη
βυζαντινή πολιτική-θρησκευτική εξουσία και κοινωνία, όπως
προαναφέρθηκε. Γίναι ενδεικτική η ερώτηση που απηύθυνε ο
Γπιφάνιο στο δάσκαλό του, Άγιο Ώνδρέα το Παλό: «Πες μου,
σε παρακαλώ, πώς και πότε θα έρθει το τέλος του κόσμου; Από πού
θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι πλησιάζει η συντέλεια και ποια θα
είναι τα σημάδια που τη φανερώνουν; Ποιο τέλος θα έχει η πόλη
μας, η νέα Ιερουσαλήμ; Σι θα γίνουν… τα βιβλία;» 239 . Πτο
239
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ΐυζάντιο συνεχίσθηκε το μοντέλο της ελληνιστικής
ανάγνωσης του Βιονύσιου του Ζράκα, όπως και η παροχή
δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης, κατώτερης και ανώτερης,
που εξασφάλιζε την εγγραμματοσύνη τόσο των κύκλων
αξιωματούχων, λογίων και θεολόγων όσο και μίας σημαντικής
μερίδας των λαϊκών στρωμάτων, με διάφορες βέβαια
διακυμάνσεις στην υπερχιλιετή πορεία της αυτοκρατορίας. Ε
οθωμανική κατάληψη θα σημάνει το τέλος της άνθισης του
πολιτισμού του βιβλίου στην ελληνική Ώνατολή.

επηρεάζοντας καθοριστικά την παραγωγή-έκδοση και
δημιουργώντας έναν καινούργιο κανόνα κειμένων. Βεν είχαν
μόνο φιλολογικές αντιρρήσεις για το περιεχόμενο, αλλά και
αισθητικές για τη μέχρι τότε δύσχρηστη μορφή των
μεσαιωνικών βιβλίων241. ΐιβλιοπώλες-τυπογράφοι και πελάτες
που πίστευαν στον Νυμανισμό διαμόρφωσαν μία νέα
αντίληψη για το εμπόριο και τη χρήση του βιβλίου, τόσο ως
προς το περιεχόμενο όσο και ως προς την υλική εμφάνισή
του. Ώυτοί επέβαλαν την ανάγνωση συγκεκριμένων κειμένων
της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας. Νι
ουμανιστές διάβαζαν εμβριθώς τα βιβλία και κατά κανόνα
σημείωναν στα περιθώρια του κειμένου φιλολογικά και
φιλοσοφικά σχόλια.

Πτα τέλη του 11ου και μέχρι το 14ο αιώνα, ευρύτερες
πολιτικές-οικονομικές κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις
στη Βύση, όπως η δημιουργία των αστικών κέντρων, η
διάδοση του αλφαβητισμού, η αύξηση της γραπτής
παραγωγής για τις νέες ανάγκες της διοίκησης και της
οικονομίας, οι διαφορετικοί σκοποί της χρήσης του βιβλίου,
οδηγούν στην απελευθέρωση από την στενή θρησκευτικήεκκλησιαστική λειτουργία και τη διάδοση της κοσμικής
γραφής και ανάγνωσης. Ρο 13ο αιώνα αρχίζει να αναδύεται
ένα νέο πρότυπο βιβλιοθήκης με προορισμό την προσέλκυση
αναγνωστών και όχι μόνο την κληρονομική συσσώρευση και
διατήρηση των βιβλίων. Γπίσης, οι μελετητές της ιστορίας
της ανάγνωσης επισημαίνουν την ανάδυση μίας νέας μορφής
αναγνωστικής πρακτικής, της αποσπασματικής ανάγνωσης
πολλών βιβλίων για την εξασφάλιση όσο δυνατόν
περισσότερης γνώσης, με δεδομένα την αυξημένη
βιβλιοπαραγωγή και τη ζήτηση για μεγαλύτερη και
εξειδικευμένη γνώση. Ε διάδοση του αλφαβητισμού στα
λαϊκά στρώματα μεταξύ του 13ου και του 14ου αιώνα οδήγησε
στη γέννηση του βιβλίου στη δημώδη γλώσσα, με δημιουργό
τον ίδιο τον αναγνώστη-καταναλωτή, σε αντιπαραβολή με το
λόγιο συγγραφέα που εκφράζεται στη λατινική γλώσσα. Έτσι,
σηματοδοτείται η γέννηση των εθνικών λογοτεχνιώνν στην
Γυρώπη. Ρο βιβλίο στη δημώδη γλώσσα κυκλοφορούσε
ευρέως στα χέρια μιας λαϊκής, αστικής τάξης εμπόρων και
τεχνιτών. ΐέβαια, υπάρχουν και τα αυλικά βιβλία, κυρίως
λατρευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, που καλύπτουν
τις ανάγκες της λόγιας ευρωπαϊκής αριστοκρατικής τάξης.

Ε πρώτη «επανάσταση της ανάγνωσης» των
νεότερων χρόνων (14ο-15ο αιώνα) συνέβη πριν την
τυπογραφική εφεύρεση, αν και υποστηρίχθηκε κατόπιν από
αυτήν, και αφορούσε την έξοδο της σιωπηλής ανάγνωσης από
τους θρησκευτικούς κύκλους και την είσοδό της αρχικά στους
πανεπιστημιακούς και στη συνέχεια στους κοσμικούς
αριστοκρατικούς και λόγιους κύκλους. Ρο ισχυρό πνεύμα του
Νυμανισμού που είχε διαποτίσει τον κόσμο των λογίων είχε
οδηγήσει στη μορφή παράλληλης ανάγνωσης πολλών βιβλίων
για συγκρίσεις, αντιπαραβολές και φιλολογικό και ουσιαστικό
σχολιασμό των αναγνωσμάτων. Ε πρώτη «επανάσταση της
ανάγνωσης» σήμαινε την ευρεία διάδοση της εσωστρεφούς,
σιωπηλής μελέτης, παράλληλα πάντα με την εκφώνηση
κειμένων σε λόγιους κύκλους. Ε διάδοση της σιωπηλής
ανάγνωσης καθιέρωσε μία πιο μυστική, εσωτερική και
ελεύθερη σχέση του χρήστη με το γραπτό κείμενο. Ε κίνηση
συνεχίστηκε και μετά την τεχνική επανάσταση της
τυπογραφίας, ‗αποτυπώνοντας ‗σιγά-σιγά στο μυαλό των
λαϊκότερων αναγνωστών τη μη φωνητική ανάγνωση 242 .
Πημειώνεται ότι η επανάσταση της ανάγνωσης προηγήθηκε
αυτής του βιβλίου, της τεχνικής καινοτομίας στην παραγωγή
του.
Πτους νεότερους χρόνους, δηλαδή από το 16ο ως το
19ο αιώνα, οι μεταβολές σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής
ζωής υπήρξαν τόσο έντονες και καταιγιστικές στο ρυθμό, ώστε
επηρέασαν άμεσα την παραγωγή, την κυκλοφορία και την
κατανάλωση του βιβλίου.
Έντονες διαφοροποιήσεις
παρατηρούνται και στο εσωτερικό και μεταξύ της Βυτικής
Γυρώπης και του υπόλοιπου κόσμου, καθώς η εξέλιξη του
γραπτού πολιτισμού καθοριζόταν από τις εκάστοτε ιστορικές
εξελίξεις: το βαθμό αλφαβητισμού, τις θρησκευτικές επιλογές,
τα πνευματικά κινήματα, τις πολιτικές επαναστάσεις και το

Ν Νυμανισμός ‗εισβάλλει‘ στις βιβλιοθήκες πριγκίπων
και αριστοκρατών το 15ο αιώνα, με έργα της κλασικής
ελληνορωμαϊκής εποχής, πλάι στα σύγχρονα λόγια και
δημώδη έργα, στα λατρευτικά και κοσμικά ψυχαγωγικά
βιβλία 240 . Ε γουτεμβέργια εφεύρεση της τυπογραφίας στα
μέσα του 15ου αιώνα διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην
κυκλοφορία στην αγορά σημαντικά μεγαλύτερου αριθμού
γραπτών κειμένων και δρομολόγησε καταλυτικές εξελίξεις σε
όλη την αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσης του βιβλίου.
Νι ουμανιστές διάβαζαν καινούργια είδη βιβλίων,
240
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πρακτική. Πυγκεκριμένα, κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου
αιώνα η επονομαζόμενη «εκτεταμένη» διαδέχθηκε τη μέχρι
τότε «εντατική» βιβλιανάγνωση. Ε αναγνωστική μανία που
καταλαμβάνει τη Αερμανία την εποχή του Goethe και τις
υπόλοιπες χώρες της Θεντρικής και ΐόρειας Γυρώπης με
μικρές χρονικές αποκλίσεις διαμορφώνει ένα νέο τύπο
αναγνώστη που θέλει να ‗καταβροχθίζει‘ με ταχύτητα και
ελευθερία επιλογών πολλά και ποικίλα έντυπα. Ώυτή η
εκτεταμένη ανάγνωση διαφέρει από την παλαιότερη ενδελεχή
μελέτη λίγων βιβλίων, την εντατική ανάγνωση. ΐέβαια, και οι
πολυμαθείς ουμανιστές λόγιοι που προαναφέρθηκαν ασκούσαν
την εκτεταμένη ανάγνωση και για χάρη της είχαν εφευρεθεί τα
βοηθητικά εργαλεία, όπως η αναγνωστική μηχανή (τροχός),
και το τετράδιο «κοινών τόπων» (γενικά επιχειρήματα που
ταιριάζουν σε πολλά θέματα. Ρο φαινόμενο της συνύπαρξης
των δύο τύπων ανάγνωσης παρατηρείται και στο 18ο αιώνα με
τη δεύτερη επανάσταση στην αναγνωστική συμπεριφορά,
καθώς ταυτόχρονα με τη γρήγορη ανάγνωση πολλών και
διαφορετικών εντύπων αναδεικνύεται και η εντατική
ανάγνωση, κυρίως του νέου λογοτεχνικού είδους, του
μυθιστορήματος. Νι αναγνώστες διαβάζουν ξανά και ξανά τα
αγαπημένα τους μυθοπλαστικά έργα, αποστηθίζουν κομμάτια
τους, παραθέτουν αποσπάσματα, ταυτίζονται και συμπάσχουν
με τους ήρωες και γενικά συμμετέχουν με όλες τις αισθήσεις
τους και φορτίζονται συγκινησιακά με την πλοκή. Πυχνά,
μάλιστα ο αναγνώστης παίρνει την πένα και επικοινωνεί με το
συγγραφέα για να εκφράσει τα συναισθήματα και τις σκέψεις
του.
Πημειώνεται μία σημαντική αλλαγή στη σχέση
δημιουργού-αποδέκτη του βιβλίου. Ώκόμη, την ίδια εποχή οι
πολυάριθμες
ταπεινές
πληθυσμιακές
ομάδες
που
προμηθεύονται τα χαρτόδετα βιβλιαράκια (chapbooks) και
σειρές όπως η Ααλάζια ΐιβλιοθήκη (Bibliothèque bleue) με
λαϊκό περιπετειώδες περιεχόμενο, διηγήσεις, μπαλάντες κ. ά.
από τους πλανόδιους βιβλιοπώλες εμμένουν σε παλαιές
αναγνωστικές πρακτικές, την ακρόαση και την
απομνημόνευση. Νι ειδικοί, παρόλο που δεν αναιρούν τους
χαρακτηρισμούς της «επανάστασης» της ανάγνωσης, τονίζουν
ότι ακόμη και σε τέτοιες περιόδους, που εμφανίζονταν νέες
πρακτικές και αξίες, τελικά συνυπήρχαν και συχνά
συμπλέκονταν οι διαφορετικές μορφές αναγνωστικής
συμπεριφοράς: η εντατική, η εκτεταμένη, η εσωτερική, η
χαμηλόφωνη, η δημόσια και η έμμετρη απαγγελία από
μνήμης.

ρυθμό εκβιομηχάνισης. λες οι πολιτικές, κοινωνικές και
πνευματικές διεργασίες σε περιοχές και σε -από το 18ο αιώνα
διαμορφούμενα- έθνη-κράτη θα έχουν άμεση επίδραση στην
εκδοτική, βιβλιοπωλική και αναγνωστική δραστηριότητα των
πολιτών. Κέτρα λογοκρισίας και πυρές βιβλίων ανάλογα με
τα διάφορα πολιτικά καθεστώτα, ανάδυση επαγγελματικών
ενώσεων στο χώρο του βιβλίου, ανάπτυξη της σχέσης
συγγραφέα-κοινού, αναγνωστικές πρακτικές, ανάδυση νέων
μεσαζόντων για τη διακίνηση του έργου και νέων στρατηγικών
για την προσέλκυση καταναλωτικού-αναγνωστικού κοινού,
ικανού να απορροφήσει την αυξανόμενη και φθηνή σε τιμή
βιβλιοπαραγωγή, χάρη στην τεχνολογική πρόοδο, θα
εξετασθούν στις επιμέρους ιστορικές περιόδους της μελέτης.
Γδώ αρκεί να σημειωθούν μερικοί σημαντικοί
σταθμοί αναφορικά με τις αναγνωστικές συνήθειες. Ώπό το
15ο και σε όλη τη διάρκεια του 16ου αιώνα, η ανάγνωση με την
ιδιωτική ή δημόσια μορφή υπηρετούσε συγκεκριμένους
πολιτικούς και πνευματικούς σκοπούς. Πτα τέλη του 16ου
αιώνα εμφανίσθηκαν νέα εργαλεία για να συνδράμουν τη
φιλολογική μελέτη των ουμανιστών λογίων, όπως ο μεγάλος,
κάθετος τροχός με περιστρεφόμενα ράφια για βιβλία και η
τροχήλατη καρέκλα για μετακίνηση μέσα στο μελετητήριοαναγνωστήριο. Ραυτόχρονα, εκτός από την ατομική, εντατική
ανάγνωση των λογίων στις βιβλιοθήκες των οικιών τους, οι
προσφιλείς δημόσιες αναγνώσεις κλασικών κειμένων σε
κύκλους πολιτικών και πνευματικών αντρών δεν είχαν απλά
αισθητικό χαρακτήρα, τη λατρεία της ελληνορωμαϊκής
γραμματείας, αλλά πραγματιστικό, καθώς μεταδίδονταν
πολιτικές έννοιες και αξίες με επίκαιρο νόημα για τους
ακροατές-θεατές. Αι‘ αυτό οι ερευνητές της ιστορίας του
βιβλίου, κάνουν λόγο για την «ουμανιστική προσέγγιση» στην
ανάγνωση, συνδέοντάς την τόσο με τη φιλολογική μελέτη της
υψηλής κλασικής παιδείας όσο και με την πολιτική επιρροή
της αρχαίας φιλοσοφίας στο τότε πνευματικό και πολιτικό
γίγνεσθαι. Πτη συνέχεια, τα θρησκευτικά κινήματα της
Κεταρρύθμισης και της Ώντιμεταρρύθμισης άσκησαν μεγάλη
επιρροή στη σχέση του κοινού με το γραπτό, τυπωμένο
πλέον, κείμενο, χωρίς όμως να μπορούν να θεωρηθούν ως
αποκλειστικοί παράγοντες συσχέτισης με τον αλφαβητισμό
και την αναγνωστική συμπεριφορά.
Ε δεύτερη «επανάσταση της ανάγνωσης» της
νεωτερικής εποχής τοποθετείται από τους μελετητές πριν την
εκμηχάνιση της παραγωγικής διαδικασίας του έντυπου
κειμένου (εφημερίδες,, περιοδικά, βιβλία). Ε αύξηση της
βιβλιοπαραγωγής, η εξάπλωση των εφημερίδων, η επικράτηση
του μικρού σχήματος βιβλίων, η μείωση της τιμής βιβλίου, οι
φθηνές κλεψίτυπες εκδόσεις, οι αναγνωστικές εταιρείες και οι
ιδιωτικές δανειστικές βιβλιοθήκες αποτέλεσαν τα αίτια της
δημιουργίας αυτής της επανάστασης στην αναγνωστική

Κε άλλα λόγια, το βιβλίο ως μαζικό αγαθό-προϊόν
εισβάλει από το 18ο αιώνα και μετά στην καθημερινή ζωή
εκτεταμένων ομάδων του πληθυσμού των δυτικών κοινωνιών,
σηματοδοτώντας μία καθοριστική εξέλιξη στην παραγωγή,
την προώθηση, στη διακίνηση και στην κατανάλωση-χρήση
του. Κέσα σε αυτές τις συνθήκες, προχώρησαν έκτοτε με
ραγδαίους ρυθμούς η εκμηχάνιση της παραγωγής (ταχύτητα,
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χαμηλό κόστος) και η αλλαγή στην εξωτερική μορφή του
βιβλίου (εύχρηστο), οι μεταβολές στο περιεχόμενο, ώστε να
καλύπτονται οι ανάγκες των διευρυνόμενων αναγνωστικών
ομάδων, όπως και οι σχέσεις δημιουργού-κοινού και
διαφόρων μεσολαβητών που αρχίζουν να αναπτύσσονται στην
αγορά του βιβλίου. Ρο επαγγελματικό βιβλιεμπόριο διαθέτει
τις αναγκαίες προϋποθέσεις για να αναπτυχθεί με πρωτεργάτες
τη Stationers‘ Company του Ιονδίνου – εκδημοκρατισμός
πολιτικής
διακυβέρνησης,
συνδικαλιστικές
ενώσεις,
νομοθετική βάση, δίκτυα διανομής, εξέλιξη μέσων και οδών
μεταφοράς, σχέση με έκδοση και τυπογραφία (συχνά
συμπίπτουν οι ρόλοι βιβλιοπώλη-εκδότη-τυπογράφου),
αξιοποίηση της τεχνολογίας και αυξανόμενη αναγνωστική
αγορά.

στην ανάδυση ενός «κενού», του περίφημου ελεύθερου
χρόνου ή χρόνου αναψυχής (αγγλ. leisure time, γαλ. temps
libre/loisir, γερμ. Muße), που θα πρέπει να ‗γεμίσει‘ με ασχολίες
εντός και εκτός οικογενειακής εστίας, μοναχικές ή ομαδικές,
με ή χωρίς οικονομικό αντίτιμο.
Νι αυτοδίδακτοι
αναγνώστες της εργατικής τάξης αυξήθηκαν κατακόρυφα.
Βιάβαζαν άναρχα, με ένταση και χωρίς σύστημα,
προσπαθώντας μόνοι τους να καλύψουν τις ανάγκες για γνώση,
στο πλαίσιο ενός ατομικού αγώνα αυτοβελτίωσης και
κοιινωνικοποίησης. Ε σχέση αυτών των αναγνωστών με τα
βιβλία θυμίζει την εντατική και εκτεταμένη αναγνωστική μανία
του 18ου καιώνα στη Αερμανία και στην Ώγγλία. Ε εφεύρεση
του ηλεκτρικού ρεύματος συντέλεσε επίσης στη δυνατότητα
αξιοποίησης περισσότερου χρόνου τις νυχτερινές ώρες για
ανάγνωση βιβλίων. Ξαράλληλα, η μεγαλόφωνη ανάγνωση
αποτελούσε συστατικό στοιχείο της εργασιακής κουλτούρας,
δηλαδή στη διάρκεια της απασχόλησης, και εξυπηρετούσε
ενημερωτικούς, ιδεολογικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ε
έννοια του ελεύθερου χρόνου έχει αναλυθεί έκτοτε ως
νεωτερική και μετανεωτερική έννοια με φιλοσοφική,
κοινωνιολογική και οικονομική διάσταση. Ρην ίδια περίοδο,
η προφορική έμμετρη παράδοση άρχισε να χάνει σταθερά
έδαφος έναντι της φωνητικής ή σιωπηλής ανάγνωσης
πεζογραφίας για πρώτη φορά μετά από αιώνες της ιστορικής
εξέλιξης, κατά τους οποίους υπηρέτησε τη γνώση, την
ψυχαγωγία και κυρίως τη συλλογικότητα της κοινωνίας και την
καλλιέργεια του κοινωνικού κεφαλαίου.

Θατά το 19ο αιώνα, η καθολική σχολική εκπαίδευση
και η επέκταση της εγγραμματοσύνης οδήγησε σε αυξημένη
βιβλιοπαραγωγή και στην προσέλκυση νέων κατηγοριών
αναγνωστών στον πολιτισμό της γραφής: των εργατών, των
γυναικών και των παιδιών. Ε νέα διανοούμενη γυναίκα, στο
ρόλο της συγγραφέα και της αναγνώστριας μυθοπλαστικών
έργων για ψυχαγωγία, περιοδικών και βιβλίων μαγειρικής για
χρηστικούς σκοπούς, αναδείχθηκε σε κυρίαρχη μορφή της
κατανάλωσης εντύπου. Ώκόμη και οι γυναίκες χαμηλών
εισοδημάτων που δεν είχαν την ευχέρεια να αγοράσουν βιβλία
σε τακτική βάση, έσπευδαν στις δημόσιες δανειστικές
βιβλιοθήκες για να ικανοποιήσουν την αναγνωστική τους δίψα.
Αονείς, βιβλιοθηκάριοι, βιβλιοπώλες, εκδότες και συγγραφείς,
κυρίως οι μυθιστοριογράφοι, ‗αναγκάστηκαν‘ να αναγνωρίσουν
τη νέα αναγνώστρια. Γνδεικτική είναι η πληθώρα ζωγραφικών
και λογοτεχνικών μαρτυριών της εποχής με θηλυκές μορφές
που ασκούν την ανάγνωση.

Θατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η αναγνωστική
συμπεριφορά συνέχισε να χαρακτηρίζεται από μεγάλη
ποικιλία και ελευθερία στον τρόπο, χώρο, χρόνο και ομάδα
άσκησης. Ε ανάγνωση στη μετανεωτερική εποχή συμβάδισε
με την υπαρξιακή αγωνία, την αναζήτηση ταυτότητας και την
εσωστρέφεια του ανθρώπου. Νι μορφές της μεγαλόφωνης
ανάγνωσης υποχώρησαν μπροστά στην ιδιωτική, μοναχική,
σιωπηλή ανάγνωση. Ε τρίτη «επανάσταση της ανάγνωσης»
σημειώθηκε στα τέλη του 20ου με αρχές του 21ου αιώνα, όπως
αυτή βιώνεται σήμερα, χάρη στις τεχνολογικές καινοτομίες.
Ε ψηφιοποίηση, αποϋλοποίηση των γραπτών κειμένων και η
δυνατότητα ανάγνωσης στην οθόνη του ηλεκτρονικού
υπολογιστή, του κινητού τηλεφώνου ή της αναγνωστικής
συσκευής επιβάλλουν νέες αναγνωστικές πρακτικές και
ανοίγουν νέους ορίζοντες για το μέλλον. Αια πρώτη φορά από
την ανακάλυψη της γραφής και κατόπιν της τυπογραφίας,
αίρονται οι υλικοί δεσμοί του κειμένου και του βιβλίου που το
περιέχει, επιτρέποντας στον αναγνώστη να αναλάβει νέους
ρόλους και να αποκτήσει μεγαλύτερη ελευθερία: αναζητάει
διαδικτυακά τα ψηφιακά κείμενα με μία συγκεκριμένη λογική
στην τεράστια βιβλιοθήκη, τα επεξεργάζεται κατά βούληση,
τα τεμαχίζει, επεμβαίνει ενεργητικά στο εσωτερικό τους κλπ.
Ν σημερινός αναγνώστης διαβάζοντας στην οθόνη του

Γπιπρόσθετα, η ποικιλία των ειδών της έντυπης
παραγωγής κάλυψε τις διαφορετικές ανάγκες αναγνωστικών
ομάδων και δημιούργησε μία πολυδιάσπαση στην
αναγνωστική συμπεριφορά. Ε διάσπαση είναι έντονη αν
συγκριθεί λ.χ. η επιβεβλημένη από το σχολείο αναγνωστική
πρακτική με την άναρχη ποικιλία αναγνωστικών συνηθειών
των διαφόρων ομάδων, παλαιών και νέων, αναγνωστών. Αυτός
ο κατακερματισμός της αναγνωστικής συμπεριφοράς αντιστοιχεί στη
σταδιακή διάλυση της ενιαίας δημόσιας σφαίρας και στην ανάδυση
πολλαπλών, εφήμερων κυρίως, ομάδων με κοινά ‗ενδιαφέροντα‘ και
αισθητικές προτιμήσεις. Πε όλη τη διάρκεια αυτού του αιώνα, ο
ραγδαίος ρυθμός εκβιομηχάνισης στη Βύση, η βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου, η ανάδυση της καταναλωτικής κουλτούρας
και η διάδοση της έντυπης μαζικής παραγωγής, χάρη και στην
αύξηση του ποσοστού αλφαβητισμού του γενικού πληθυσμού,
σχετίζονται με τη μείωση του χρόνου εργασίας σε 9-10 ώρες
αντί του 12ώρου που ίσχυε παλαιότερα, ενώ η περαιτέρω
μείωση σε 8 ώρες, ρύθμιση που ισχύει ως σήμερα, συντέλεσε
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υπολογιστή τηρεί την ίδια στάση σώματος με τον αρχαίο
αναγνώστη που ξετύλιγε τον κύλινδρο (ειλητάριο) βιβλίου,
όμως η μεγάλη διαφορά είναι πως το κείμενο ξετυλίγεται
καθέτως στην οθόνη και διαθέτει όλα τα προτερήματα ενός
κώδικα βιβλίου: σελιδοποίηση, ευρετήριο, πίνακα
περιεχομένων κλπ. Γίναι πρωτοποριακός στην ιστορία της
γραφής και του βιβλίου ο σημερινός συνδυασμός των δύο
τύπων λογικής που ενεργοποιούνταν κατά την ανάγνωση του
κύλινδρου και του κώδικα (χειρόγραφου ή έντυπου) σε
προγενέστερες ιστορικές περιόδους 243 . Ώξιοσημείωτες,
σύμφωνα με τους παρατηρητές, είναι οι δυνατότητες του
χρήστη να παρεμβαίνει στο άυλο κείμενο και να αναζητά τα
βιβλία που επιθυμεί, χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς, σε
μία εν δυνάμει παγκόσμια διαδικτυακή αρχετυπική
βιβλιοθήκη της Ώλεξάνδρειας ή της ΐαβέλ, ‗υλοποιώντας‘ με
άυλο τρόπο το αρχαίο όνειρο μίας πλήρους συλλογής
βιβλίων.

Πήμερα, παράγεται ένας αριθμός γραπτών κειμένων
πολύ μεγαλύτερος από κάθε προγενέστερη ιστορική περίοδο,
που καλύπτουν κάθε δραστηριότητα ανάγνωσης που είναι
σημαντική για την εκπλήρωση γραφειοκρατικών λειτουργιών,
πληροφόρησης και παραγωγής 245 . Νι σύγχρονοι αναλυτές
θεωρούν ανέφικτη, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον, την
απάλειψη της γραφής και της ανάγνωσης από τον πολιτισμό,
άρα και τη σημασία της εγγραμματοσύνης, παρά το ότι
αναγνωρίζουν ότι συντελούνται μεταβολές στη μορφή και τον
τρόπο άσκησης αυτών των δεξιοτήτων.
Θατά τον 20ό αιώνα αναπτύχθηκαν διάφορα
θεωρητικά σχήματα μελέτης της προφορικότητας και της
εγγραμματοσύνης στον ανθρώπινο πολιτισμό, με κυριότερα
τις θεωρίες του αυτόνομου μοντέλου, που εξετάζουν την
εγγραμματοσύνη ως αυτόνομο, καθολικό ιστορικό και
εξελικτικό παράγοντα και τονίζουν τη μεγάλη διαχωριστική
γραμμή μεταξύ προφορικής παράδοσης και εισβολής της
γραφής στον πολιτισμό (Goody και Watt, Bloch, Halverson)
και τις θεωρίες του ιδεολογικού μοντέλου που ερμηνεύουν την
εξέλιξη του αλφαβητισμού σε στενή συνάρτηση με τα
εκάστοτε κοινωνικά, πολιτικά, πολιτισμικά και ιδεολογικά
συμφραζόμενα (Street, Benier, Akinnasso).

~~~~
Γ. Περί εγγραμματοσύνης
Ν ρόλος της ιδιωτικής για αιώνες και της
υποχρεωτικής δημόσιας εκπαίδευσης στη νεότερη εποχή για
την εκμάθηση των δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης
(συχνά στη ιστορική πορεία της ανθρωπότητας οι δύο
δεξιότητες δεν συμβάδιζαν παράλληλα) ήταν και παραμένει
καθοριστικός για τα επίπεδα εγγραμματοσύνης και κατά
συνέπεια για τις δυνατότητες πρόσβασης του πληθυσμού στον
πολιτισμό του βιβλίου. πως τονίζουν όλοι οι σύγχρονοι
μελετητές, το πρόβλημα της διάδοσης της ανάγνωσης στις
σημερινές κοινωνίες έχει αναδειχθεί, με δεδομένη τη
θεμελίωση και τη λειτουργία του πολιτισμού πάνω και μέσω
της γραφής εδώ και αιώνες. Ήδη από τις πρώτες πολύπλοκες
οργανωμένες κοινωνίες με ανεπτυγμένη οικονομική-εμπορική
και
διοικητική
δομή
φάνηκε
η
ισχύς
των
γραφέων/αντιγραφέων και της μειονότητας των εγγραμμάτων.
Γξουσία και γραπτός λόγος συνδέθηκαν έκτοτε στενά στην
ανθρώπινη ιστορία. Νι ανισότητες της κατανομής στη
διάδοση του αλφαβητισμού παράγουν άλλες ανισότητες σε
όλους τους τομείς της κοινωνικής επικοινωνίας.
Ε
κοινωνιολογία της ανισότητας ως προς την εγγραμματοσύνη
βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνιολογίας όλων των
ανισοτήτων, πολιτισμικών και οικονομικών-επαγγελματικών244.

Πημαντική θεωρείται η συνεισφορά του Walter Ong
στη συζήτηση για τη σημασία των δύο αυτών φαινομένων,
συνδυάζοντας στοιχεία των παλαιότερων προσεγγίσεων του
αυτόνομου μοντέλου και των νεότερων θεωριών για την
‗κοινωνική ένταξή‘ τους. Ν ίδιος, όπως και άλλοι σύγχρονοι
μελετητές της ιστορίας της γραφής, διαπιστώνει ότι ο
προφορικός λόγος συνέχισε να βασιλεύει για αιώνες μετά την
εφεύρεση της γραφής, καθώς η προφορική λογοτυπική σκέψη
και έκφραση ήταν βαθιά ριζωμένες στο ανθρώπινο συνειδητό
και ασυνείδητο, ώστε να εξαφανιστούν μόλις ανακαλύφθηκε η
γραφίδα και ένα εύχρηστο σύστημα γραφής για την
αποτύπωση της σκέψης. Ν Ong εξετάζει υπό ένα
διεπιστημονικό πρίσμα τη συμβολή της γραφής και της
ανάγνωσης στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συνείδησης κατά
την πορεία της προς, και μέσα, στους πολιτισμούς υψηλής
τεχνολογίας246.
~~~~

243
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. π., ζ. 43.
Jean-Claude Passeron, «Ο πνιηηηζηηθφο πνιπκνξθηζκφο ηεο αλάγλσζεο.
ρεηηθά κε ηνλ αλαιθαβεηηζκφ» ζην Μαίξε Λενληζίλε (επηκ.), φ. π., 103118, ζ. 106.

Armando Oetrucci, «Αλάγλσζε γηα ηελ αλάγλσζε: Έλα κέιινλ γηα ηελ
αλάγλσζε» ζην Μαίξε Λενληζίλε (επηκ.), φ. π., 411-434, ζ. 411.
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Walter J. Ong, Πξνθνξηθόηεηα θαη εγγξακκαηνζύλε: Ζ εθηερλνιόγεζε ηνπ
ιόγνπ, Ζξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 1997, ζ. 16.
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χρόννο. Ε βιβλιοπαραγωγή από τα τέλη του 19ου αιώνα κι
εξής – σε συνάρτηση πάντα με την ανάδειξη της
βιβλιανάγνωσης ως μαζικής πολιτιστικής ενασχόλησης –
εμφάνισε σταθερά ανοδικούς δείκτες στο δυτικό κόσμο, παρά
τις διαφορές ανά χώρα και πολιστικό κύκλο, μέχρι σήμερα. Ε
διασπορά δε των βιβλίων ως πολιτιστικών αγαθών προς
διάθεση σε μεγάλα κοινωνικά στρώματα από το 1900 κι εξής,
μέσω των βιβλιοπωλείων στην επικράτεια κάθε χώρας, των
ποικίλων σημείων πώλησης, των βιβλιοθηκών και των
αναγνωστικών λεσχών υπήρξε εκτεταμένη και παρουσίασε κι
αυτή σταθερά ανοδική πορεία. Νι ιστορικοί του βιβλίου,
ανεξάρτητα από τη σχολή σκέψης που υιοθετούν, τονίζουν την
ανάδειξη του βιβλίου ως το πρώτο ΚΚΓ και ως την πρώτη
μαζική πολιστική ενασχόληση του ελεύθερου χρόνου 248 . Ε
γνωστή ως αναγνωστική μανία στις αρχές του 19ο αιώνα
κυρίευσε μεγάλα κοινωνικά τμήματα στις δυτικές χώρες. Νι
τότε παρατηρητές περιέγραφαν τη νέα, μαζική πολιτιστική
ενασχόληση, παρομοιάζοντάς τη γλαφυρά με το αλκοόλ και
κυρίως τον εθισμό στο αψέντι ή με ένα διαβολικό βάκιλο:
«Διαβάζουν πολύ στην εποχή μας. την εξοχή σχεδόν όλος ο κόσμος
διαβάζει. την πόλη, όλος ο κόσμος διαβάζει. Σα δημόσια μέσα είναι
γεμάτα αναγνώστες. Οι αναγνώστες περπατούν στο πεζοδρόμιο με
την εφημερίδα ή το περιοδικό στο χέρι. Ενίοτε η δουλειά δεν
διακόπτει την ανάγνωση, καθώς ένας μαθητευόμενος την ασκεί για
χάρη όλων των εργαζομένων. […]»249. Βεν έλειπε και η κριτική
για το είδος του αναγνώσματος, το δημοφιλές μυθιστόρημα,
ιδιαίτερα στο γυναικείο πληθυσμό – και μάλιστα όλων των
τότε κοινωνικών τάξεων - χαρακτηρίζοντάς το ‗κακή επιρροή‘
στο σώμα και στην ψυχοσύνθεση των αναγνωστών/-στριων και
ως χαμηλής στάθμης ψυχαγωγία. Γίναι ενδιαφέρον
κοινωνιολογικό στοιχείο πως η λογοτεχνική ανάγνωση, την
εποχή που έγινε μαζική, επικρινόταν από πολλούς
‗διανοούμενους‘ ως ελεεινή και ως ‗δηλητήριο‘ για την
εργατική τάξη250. Πτα τέλη του 19ου αιώνα καθιερώθηκαν και
οι βραδιές (soirées) λογοτεχνίας, απαγγελίας ποίησης,
μουσικής, χειροτεχνίας, ανθοκομίας κ.ά. δημιουργικών
χόμπυς, ως ψυχαγωγική και ταυτόχρονα επιμορφωτική
πλήρωση του ελεύθερου χρόνου, που αποδείχθηκε δημοφιλής
για μεγάλα τμήματα του δυτικού πληθυσμού251.

Δ. Περί ελεύθερου χρόνου - μαζικής ενημέρωσης,
κουλτούρας & ψυχαγωγίας
Ε έννοια του ελεύθερου χρόνου και της πλήρωσής
του, με όλα τα παράδοξα που αυτή κρύβει, γεννήθηκε μέσα
στις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που είχαν
διαμορμωθεί στο δυτικό κόσμο στα μέσα του 19ου αιώνα και
αποτελεί έκτοτε αναπόσπαστο κομμάτι της νεωτερικής και
μετανεωτερικής κουλτούρας. Ν Joffre Dumazedier
σημασιολογεί τον ελεύθερο χρόνο ως ψυχαγωγία (loisir), με ό,τι
αυτό μπορεί να σημαίνει για τον καθένα, που χαρακτηρίζεται
από δύο λειτουργίες, το αίσθημα της ελευθερίας (liberation)
και την αίσθηση της ευχαρίστησης (plaisir). Πτη συνέχεια,
αυτές οι λειτουργίες επιμερίζονται σε τρεις υποενότητες, την
ξεκούραση (délassement), τη διασκέδαση (divertissement) και
την ανάπτυξη (développement). Ε μεν ξεκούραση λυτρώνει
από την κούραση που προέρχεται από τις καθημερινές
υποχρεώσεις και ιδιαίτερα την εργασία του σύγχρονου
ανθρώπου μέσα στο πλαίσιο της βιομηχανοποίησης και της
αστικής ζωής, η δε διασκέδαση αποσκοπεί στην απώθηση
κυρίως της ανίας. Πε αυτή τη δεύτερη λειτουργία εντάσσονται
ο τουρισμός ως αλλαγή μέρους και γνωριμία άλλων τόπων και
πολιτισμών, τα χόμπυ, τα αθλήματα και οι πολιτιστικές
ενασχολήσεις (ανάγνωση, σινεμά, θέατρο κοκ.). Ώυτή η
μορφή ψυχαγωγίας σνιστά στην ουσία την απόδραση του
ανθρώπου σε μία φανταστιακή ζωή, στην ικανοποίηση αυτού
που ονομάζεται, κάτω από την επίδραση του Hoffmann και
του Dostoïewski, του άλλου μας εαυτού. Ρέλος, η ανάπτυξη
της προσωπικότητας του σύγχρονου ανθρώπου αποδεσμεύει
από μία αυτοποιημένη σκέψη και καθημερινή δράση, μέσω
της εθελοντικής κοινωνικής συμμετοχής σε ομάδες
δημιουργικές, πολιτιστικές ή κοινωνικές. Ώυτή η μορφή
ψυχαγωγίας παρακινεί στην υιοθέτηση ενεργητικής
συμπεριφοράς στη χρήση των διαφορετικών μορφών
ενημέρωσης 247 (Ρύπος, κινηματογράφος, ραδιόφωνο,
τηλεόραση και αργότερα και το διαδίκτυο). Ε
ομογενοποίηση του δυτικού τρόπου ζωής και η
‗μαζικοποίηση‘ της κουλτούρας και του περίφημου ελεύθερου
χρόνου και της πλήρωσής του αποτέλεσαν παράλληλες
κοινωνικοπολιτισμικές εξελίξεις. Γιδικά, η νομική ρύθμιση της
μείωσης του χρόνου απασχόλησης, η άνοδος του βιοτικού
επιπέδου, η υποχρεωτική εκπαίδευση και η άνοδος του
πολιτιστικού επιπέδου ενός ευρέως τμήματος του πληθυσμού
στις δυτικές χώρες ήταν οι κύριοι συντελεστές της
‗μαζικοποίησης‘ των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών. Πε
αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η διάδοση της ανάγνωσης των
έντυπων μέσων, με έμφαση στο βιβλίο, και ιδιαίτερα στη
λογοτεχνία για ψυχαγωγικούς σκοπούς κατά τον ελεύθερο

Ν Dumazedier, μελετώντας από κοινωνιολογικήφιλοσοφική σκοπιά την εξέλιξη της έννοιας και της εφαρμογής
του ελεύθερου χρόνου και της ψυχαγωγίας, παρατηρεί ότι στα
μέσα του 20ού αιώνα, διαφορετικές μελέτες στον
αγγλοσαξωνικό, γαλλόφωνο και βορειο-αμερικανικό χώρο
248

ρεηηθά κε ηελ ςπραγσγία/ειεχζεξν ρξφλν θαη ην βηβιίν βι. ζρεηηθφ
θεθάιαην, φ. π., ζζ. 175-204.
249
Alain Corbin, L‟avènement des loisirs 1850-1960, collection Champs
histoire, Paris, Flammarion, 2009, ζ. 397.
250
.π., ζζ. 398-400.
251
.π., ζ. 403.

247

Joffre Dumazedier, Vers une civilisation du loisir?, Paris, Éditions du
Seuil, 1962, ζζ 27-29.
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έδειξαν πως η ανάγνωση βιβλίων και η τηλεθέαση ήταν
ανταγωνιστικές ενασχολήσεις, με την ανάγνωση (κυρίως
βιβλίων) να εμφανίζει πτωτική πορεία ιδιαίτερα από τα τέλη
της δεκαετίας του 1950 κι εξής 252. Ν ίδιος συνεχίζοντας τη
διερεύνηση της μετεξέλιξης της έννοιας της ψυχαγωγίας και
του ελεύθερου χρόνου στις δεκαετίες 1960, 1970 και 1980,
πάντα μέσα στις σύγχρονές τους κοινωνικές, δημογραφικές
και οικονομικές συνθήκες, καταλήγει να κάνει λόγο για
ανάδειη του ελεύθερου χρόνου και της πλήρωσής του ως
θεμελιώδους τμήματος της μετανεωτερικής κοσμοφιλοσοφίας
και για ισχυρή τάση θεατρικοποίησης της πολιτικής ζωής, η
οποία εντείνεται από την αξιολόγηση του μιντιακού θεάματος,
μέσω της καταιγιστικής πληθώρας πληροφοριών, ταινιών,
γιορτών, shows και άλλων ‗στημένων‘ εμπειριών που
καταλαμβάνουν ολοκληρωτικά τον καθημερινό ελεύθερο
χρόνο253.

διασκέδασης δραστηριοποιείται στην ‗εκμετάλλευση‘ του
ελεύθερου χρόνου καλύπτοντας μία ευρεία ποικιλία
αγοραπωλησίας προϊόντων και υπηρεσιών, από τα μουσεία και
τα θεματικά πάρκα μέχρι τις βιβλιοθήκες, τα βιβλιοπωλεία,
τον κινηματογράφο, το θέατρο, τα αθλήματα κοκ. Νι χώροι
μαζικής ψυχαγωγίας είτε αναπαράγουν παραδοσιακές μορφές
κοινωνικής διασκέδασης, όπως τα εορταστικά πανηγύρια, είτε
έχουν εφευρεθεί από επαγγελματίες, όπως ‗ψυχαγωγούς‘
(animateurs), επικοινωνιολόγους και καλλιτέχνες για να
καλύψουν τα κενά της κατακερματισμένης δημόσιας σφαίρας
και του ελλειμματικού κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή
πραγματικής συνάντησης των πολιτών και ανάπτυξης δεσμών
υποστήριξης και αλληλεγγύης.
Ξάντως, ολοένα και
σπανιότερα αποτελούν χώρους γνήσιας δημιουργικής
έκφρασης και κοινωνικής συναναστροφής, όπως και πολιτικής
ή ιδεολογικής συνείδησης. Ξερισσότερο από όλα τα ΚΚΓ
και τις υπόλοιπες επιμέρους βιομηχανίες διασκέδασης, η
τηλεόραση εξαιτίας της κατανάλωσης με χαμηλό αντίτιμο, με
παθητικό τρόπο και στην άνεση της οικογενειακής εστίας,
υπερτερεί μέχρι στιγμής στη διαδικασία υποκατατάστασης
των αρχαίων χώρων και μορφών κοινωνικοποίησης.

Νί περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν στη διαπίστωση
πως η απουσία εργασίας έχει δημιουργήσει ένα «κενό» που
δεν μπορεί ουσιαστικά να ‗γεμίσει‘ πλήρως και πως αυτή την
αρχικά ‗ελεύθερη σφαίρα‘ οικειοποιήθηκε σταδιακά η
οικονομία της αγοράς
δημιουργώντας τη συνεχώς
διογκούμενη «βιομηχανία της ψυχαγωγίας» επί πληρωμή.
Νι πολιτισμικές και οικονομικές συνέπειες του ελεύθερου
χρόνου και της κοινωνίας που τον «παράγει» και τον
«καταναλώνει» είναι σημαντικές και για το χώρο του βιβλίου.
Ε σύγχρονη λειτουργία του βιβλιεμπορίου και ειδικότερα του
βιβλιοπωλείου, που εφαρμόζει συγκεκριμένες στρατηγικές
προώθησης του προϊόντος και προσέλκυσης του κοινού
εντάσσεται στην τεράστια, παγκοσμιοποιημένη «βιομηχανία
της ψυχαγωγίας». Πήμερα, υπολογίζεται πως ο ελεύθερος
χρόνος για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας είναι
περισσότερος από τον εργάσιμο χρόνο. Πτις αστικές δυτικές
κοινωνίες ο συνολικός χρόνος εργασίας καταλαμβάνει κατά
μέσο όρο περίπου το 14% στη ζωή ενός ατόμου και απομένει
ένα ποσοστό της τάξης του 86% ελεύθερου ιδιωτικού χρόνου.
Ε απίστευτη αύξηση του ελεύθερου χρόνου αποβαίνει
«αντικείμενο» αξιοποίησης από την καπιταλιστική οικονομία
για την αύξηση της αγοραπωλησίας αγαθών και υπηρεσιών,
ακόμη και της ίδιας της ανθρώπινης εμπειρίας. Νι ειδικοί
θέτουν ζητήματα περιεχομένου και ποιότητας των
προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών για την πλήρωση του
ελεύθερου χρόνου, όπως και τη χρήση τους από
προνομιούχες κατηγορίες πολιτών σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο254. πως θα εξετασθεί διεξοδικά στο κεφάλαιο για
τη σημερινή κατάσταση του βιβλιοπωλείου, η βιομηχανία της

Κία σημαντική ειδοποιός διαφορά της σημερινής
ηδονιστικής κοινωνίας από την ψυχαγωγία που λάμβανε χώρα
στις αρχαίες και μεταγενέστερες κοινωνίες είναι η μαζικότητα
του φαινομένου σε πληθυσμιακή κλίμακα και οι διαφορές
στον τρόπο ‗παραγωγής‘ και ‗διάθεσης‘ στο κοινό. πως
εύστοχα παρατηρεί ο Jeremy Seabrook, στις τελευταίες
δεκαετίες του 20ου αιώνα πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από
την ψυχαγωγία των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, που ίσχυε σε
όλη την πολιτισμική ιστορία της ανθρωπότητας, στην κοινωνία
της ψυχαγωγίας255. Πε μια πρώτη ‗ανάγνωση‘, φαίνεται θετικός
ο ‗εκδημοκρατισμός‘ της ψυχαγωγικής πρακτικής και η
επέκταση του ελεύθερου χρόνου σε όλα τα κοινωνικά
στρώματα, αφού τα πλεονεκτήματα που απολάμβανε
παλαιότερα μία μικρή μειονότητα γίνονται κτήμα του
συνολικού πληθυσμού. μως, όλοι οι αναλυτές διαπιστώνουν
την αναπαραγωγή των υφιστάμενων κοινωνικών και
οικονομικών ανισοτήτων στην κατανάλωση του ελεύθερου
χρόνου, τόσο στο εσωτερικό κάθε κοινωνίας όσο και μεταξύ
διαφορετικών περιοχών του πλανήτη. Ν ελεύθερος χρόνος
‗επαγγελματοποιήθηκε‘ πλήρως από τη βιομηχανία της
ψυχαγωγίας, αφού κάθε κομμάτι της ανθρώπινης εμπειρίας
προσφέρεται πλέον για πώληση και κατανάλωση, και μάλιστα
αποδεικνύεται ιδιαίτερα επικερδής επιχείρηση 256 . Ένα
καθοριστικό χαρακτηριστικό της ‗βιομηχανίας πλήρωσης του
ελεύθερου χρόνου‘ (leisure industry) στην υπηρεσία της

252

Joffre Dumazedier, Vers une civilisation du loisir?, φ. π., ζζ. 168-170.
Βι. ζρεηηθά Joffre Dumazedier, Révolution culturelle du temps
libre 1968-1988, Paris, Méridiens Klincksieck, 1988, ζζ. 211-245.
254
Daniel Mothé, L‟utopie du temps libre, Série société, Paris, Éditions
Esprit, 1997, ζ. 51.
253
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Jeremy Seabrook, The leisure society, Oxford, Basil Blackwell, 1988, ζ.

9.
256

πσο παξαηεξεί ν Seabrook ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ―it‟s
becoming big business‖, φ. π., ζ. 128.
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ατομικής και της συλλογικής ‗απόλαυσης‘ και ‗ευχαρίστησης‘
είναι η δημιουργία νέων αναγκών και όχι απλά η μαζική
παραγωγή συνεχώς νέων προϊόντων και μορφών υπηρεσιών,
ώστε δημιουργείται ένα φαινομενικά ατελεύτητο «σπιράλ»
αναγκών-επιθυμιών για τον καταναλωτή-χρήστη257.

αναλύσεις τους έχουν η κοινωνία της ψυχαγωγίας και η μαζική
κουλτούρα με έμφαση στα ΚΚΓ. Νι απόψεις των ιστορικών
συγκλίνουν στο ότι η μεταμόρφωση σε μαζικά μέσα ξεκίνησε
με το έντυπο βιβλίο και συνεχίσθηκε με το ρόλο των
εφημερίδων και των περιοδικών στη χρυσή εποχή του
βιομηχανικού 19ου αιώνα.

Ξάντως, η μαζικότητα παραγωγής και κατανάλωσης
όπως και η ομοιομορφία αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά
των προσφερόμενων από το 19ο αιώνα κι εξής πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών. πως άρρηκτα συνδέονται η
νόηση κα το σώμα σε έναν άνθρωπο, έτσι στενά
αναπτύχθηκαν η «μαζική κουλτούρα» και η καπιταλιστική
οργάνωση της αγοράς, παρατηρεί ο Richard Ohmann 258 .
Πτην καθημερινή ζωή και στην επιστημονική ορολογία
ταυτίζεται σε μεγάλο βαθμό η χρήση του όρου «μαζική
κουλτούρα», για να περιγράψει όλα τα προϊόντα, υπηρεσίες
και εμπειρίες, όπως ο κινηματογράφος,, η τηλεόραση, το
ραδιόφωνο, η μουσική βιομηχανία, οι καθημερινές
εφημερίδες, τα περιοδικά, τα βίντεο, τα μεγάλα αθλητικά
γεγονότα, οι διαφημιστικές εκστρατείες επώνυμων προϊόντων
και τα ευπώλητα βιβλία.
Ε μαζική κουλτούρα
χρησιμοποιείται συχνά από τους ιστορικούς της επικοινωνίας
και του πολιτισμού για να περιγράψει την ομογενο-ποίηση,
την υπερπήδηση τοπικών και εθνικών διαφορών, την
αυξανόμενη ισχύ των πολιτιστικών βιομηχανιών στη
διαμόρφωση ακροατηρίων και ευρέων ομάδων καταναλωτών
και την εξάπλωση των ΚΚΓ σε όλους τους χώρους της
κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Ν αριθμός των ειδικών που
εμπλέκονται στην παραγωγή της «μαζικής κουλτούρας» είναι
μικρός σε σύγκριση με τα εκατομμύρια των αποδεκτώνχρηστών των προϊόντων, υπηρεσιών και εμπειριών που
προσφέρονται. Ε «μαζική κουλτούρα» διαμορφώνει ομάδες
κοινού γύρω από, εφήμερα συνήθως, κοινά ενδιαφέροντα και
ανάγκες, με στόχο το οικονομικό κέρδος από τη μαζική
χρήση των προϊόντων της.

λοι οι μελετητές αναγνωρίζουν ότι τα βιβλία
κατείχαν για πολλές δεκαετίες το μεγαλύτερο μερίδιο στην
πολιτιστική αγορά, αλλά όταν άλλες μορφές πολιτιστικής
παραγωγής, όπως οι εφημερίδες, τα περιοδικά και τα
αθλητικά θεάματα, μεταμορφώθηκαν με τη βοήθεια της
τεχνολογίας, ενώ παράλληλα εμφανίσθηκαν νέες μορφές
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπως ο κινηματογράφος και η
μουσική βιομηχανία, τα βιβλία αναγκάσθηκαν να
περιοριστούν σε μία μικρή «γωνία» του ελεύθερου χρόνου ή
χρόνου αναψυχής, της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας και της
αγοράς259.
Εξέλιξη από το 18ο ως τον 20ο αιώνα

Venezia, La Piazzetta con la Libreria, 1725
Ξίνακας του Luca Carlevaris (1663-1729)
(Πυλλογή Ashmolean Museum Oxford)
(Ν πίνακας αναπαράγεται σε ιταλική carte postale της δεκαετίας του 1950,
αρχείο Α. Ιάμπρου)

Ε βιομηχανία της ψυχαγωγίας και η μαζική
κουλτούρα, όροι αλληλένδετοι και σε μεγάλο βαθμό
επικαλυπτόμενοι, έχουν χρησιμοποιηθεί διεπιστημονικά για
να περιγράψουν τις συνταρακτικές αλλαγές που
σηματοδότησαν η διάδοση του καπιταλισμού και η
εκβιομηχάνιση από το 19ο αιώνα και μετά. Κετά το ΐ΄
Ξαγκόσμιο Ξόλεμο, μελετητές από το χώρο της οικονομικής
επιστήμης, της κοινωνιολογίας, της θεωρίας της επικοινωνίας,
των πολιτιστικών σπουδών, της ψυχολογίας κ. ά. επιχειρούν να
ερμηνεύσουν την ιστορική πορεία της μαζικής κουλτούρας
και της βιομηχανίας της διασκέδασης. Θαίριο ρόλο στις

Ε
πρωτοποριακή
δυναμική
στο
γενικό
επιχειρηματικό παράδειγμα που κατείχε η δυτική αλυσίδα
παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου, χάρη στη
γουτεμβέργεια εφεύρεση, συνεχίστηκε κατά τη διάρκεια της
ΐιομηχανικής Γπανά-στασης. Νι επαγγελματίες του βιβλίου,
κατά το 18ο και 19ο αιώνα, στο δυτικό κόσμο αξιοποίησαν -με
χρονικές αποκλίσεις στις εθνικές αγορές- τις δυνατότητες της
καπιταλιστικής οργάνωσης της οικονομίας,, της τεχνολογικής
προόδου, των κοινωνικών ανακατατάξεων, της αξιοποίησης
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του ελεύθερου χρόνου
εγγραμματοσύνης.

και

της

επέκτασης

για τη μελλοντική πρόοδο»260. πως και στην περίπτωση της
Ιουθηριανής Κεταρρύθμισης, η επιτυχία της νέας
επαναστατικής ιδεολογίας οφείλεται κατά μεγάλο μέρος στη
διευρυμένη διακίνησης εντύπων. Ρα έντυπα μέσα στης εποχής
κατέστησαν δυνατή τη μαζική διάδοση και συνεπώς την
εκμετάλλευση των ιδεών του Βιαφωτισμού, οπότε συντέλεσαν
ενεργά στην πρόοδο ευρύτερων κοινωνικών μαζών στην
Γυρώπη. Γξελίσσονται τα μέσα διανομής, ανθίζει ο Ρύπος
(εφημερίδες και περιοδικά, τα οποία θα παρουσιασθούν
αναλυτικότερα στη ‗χρυσή περίοδο‘ του 19ου αιώνα),
δημιουργούνται πλούσιες σε ερευνητικό υλικό βιβλιοθήκες και
οργανώνεται η φιλολογική μελέτη.

της

Η εκβιομηχάνιση του 18ου αιώνα σηματοδότησε τη
δεύτερη σημαντική αλλαγή παραδείγματος στο βιβλίο και
ευρύτερα στον έντυπο λόγο μετά τη γουτεμβέργια
ανακάλυψη. Σο βιβλίο αναδεικνύεται στο πρώτο και
κυρίαρχο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ). Ε
εφεύρεση της τυπογραφίας από το Αουτεμβέργιο, η βαθμιαία
αύξηση της τυπογραφικής και εκδοτικής παραγωγής, η
βελτίωση των δικτύων χονδρικής διανομής του βιβλίου, η
εξέλιξη και η αύξηση των βιβλιοπωλικών καταστημάτων και η
διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού στο δυτικό κόσμο,
διαμόρφωσαν το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάδειξη του
βιβλίου στο πρώτο ΚΚΓ.

Φς προς την κοσμοαντίληψη της εποχής και τη σχέση
ιδιωτικής ζωής με τη δημόσια σφαίρα, μία από τις
παλαιότερες δυτικές ιδέες για την ανθρώπινη κοινωνία ως
θέατρο, του theatrum mundi, που είχε περιγραφεί ως όραμα
του Ξλάτωνα στους Λόμους ή ως απόφθεγμα του Ξετρώνιου
στο Πατυρικόν, αναβιώνει στο 18ο αιώνα. Νι άνθρωποι
αναφέρονταν συχνά στον κόσμο ως θέατρο και άρχισαν να
εικάζουν ένα νέο κοινό θεατών για τις επιτηδευμένες στάσεις
και συμπεριφορές που τηρούσαν στην καθημερινή τους
επαφή.
Νι κοινωνιολόγοι επισημαίνουν ότι αυτή η
διαδεδομένη εικόνα της κοινωνίας ως είδος θεάτρου είχε
ευρύτερη ηθική, ψυχολογική και πρακτική επιρροή. Γισήγαγε
την αυταπάτη και την ψευδαίσθηση ως κυρίαρχα στην
κοινωνική ζωή, απέσπασε την ανθρώπινη φύση από την
κοινωνική δράση και ανέδειξε την ενσάρκωση ποικίλων,
εναλλακτικών «ρόλων» ως αναγκαίων προσωπείων που
υιοθετούνται από τους ανθρώπους σε διαφορετικές
καταστάσεις, ασκώντας την τέχνη της ηθοποιΎας μέσα στον
κοινωνικό θέατρο 261 .
Ώυτή υπήρξε η αφετηρία της
μετατόπισης βάρους από τη δημόσια στην ιδιωτική ζωή κατά
τους νεότερους χρόνους.

Θατά τη διάρκεια αυτής της ‗χρυσής εποχής‘ για τον
έντυπο λόγο, θα πραγματοποιηθεί η ‗έξοδος‘ του βιβλίου στο
ευρύ κοινό μέσω του οργανωμένου και επαγγελματικού
δυτικού βιβλιεμπορίου. Γπίσης, θα γίνει εμφανής ο διακριτός
ρόλος του βιβλιοπώλη και του βιβλιοπωλικού
καταστήματος, ως επιχειρηματικού και πολιτιστικού θεσμού.
Πε επίπεδο πνευματικών διεργασιών, κατά την
περίοδο 1670-1710 ενισχύθηκε η κίνηση προς τον
ορθολογισμό, που ξεκίνησε από την έρευνα των φυσικών
επιστημών, και έφθασε να διαποτίσει την πολιτική, την
κοινωνική και την οικονομική σκέψη.
ΐάση του
Διαφωτισμού ήταν η πίστη στη δύναμη του ορθού λόγου και
της ελευθερίας της έρευνας ως προϋποθέσεων της πνευματικής
μελέτης και της προόδου. Ε αντιπαράθεση ιδεών και η
ευρεία δημόσια συζήτηση ανέδειξαν τη χρησιμότητα των
επιστημονικών σωματείων και των συστημάτων επικοινωνίας,
περιλαμβανομένου του βιβλίου. Ε διάδοση του έντυπου
βιβλίου υπηρέτησε τη διάδοση του Βιαφωτισμού. Νι
εκδόσεις και οι πωλήσεις βιβλίων συνάντησαν ωστόσο
αντιστάσεις τόσο από την κρατική λογοκρισία όσο και από
τον κλειστό και συντηρητικό χαρακτήρα των επαγγελματικών
ενώσεων στο χώρο του βιβλίου.

Κία αληθινή πολιτιστική επανάσταση εξελίχθηκε αυτή
την εποχή στην Θεντρική κυρίως Γυρώπη. Ε σημερινή
έρευνα ονομάζει τις αλλαγές στην αναγνωστική συμπεριφορά,
που ξεκίνησαν το 18ο αιώνα σε Ώγγλία και Ααλλία και
κορυφώθηκαν στις αρχές του 19ου αι. στη Αερμανία,
«επανάσταση της ανάγνωσης». Ε καθοριστική αλλαγή
έγκειται στη μετάβαση από την «εντατική» στην «εκτεταμένη»
ανάγνωση, δηλαδή στην απομάκρυνση από την αποκλειστική
ενασχόληση θρησκευτικών κειμένων και στην κατανάλωση
καινούργιας και διαφορετικής ύλης για πληροφόρηση και
κυρίως για προσωπική ευχαρίστηση, με τρόπο σύγχρονο,

Πτο κατώφλι του 18ου αιώνα εξαπλώνονται
συστηματικά οι ιδέες του Βιαφωτισμού στην επιστημονική
έρευνα, στην πολιτική, στην πολιτική οικονομία, στην
κοινωνική ανάλυση και στην πνευματική αναζήτηση με άμεση
επιρροή στη μεταβολή πολιτιστικών αξιών και πρακτικών. Ε
προβολή του νέου τρόπου ζωής συνδυάζεται με την ανάδειξη
του έντυπου λόγου. Πτο πλαίσιο της νέας πολιτικής αντίληψης,
το έντυπο γενικά, και το βιβλίο ειδικότερα κατέχουν κεντρική
θέση.
Ρο 1751 κυκλοφόρησε το βιβλίο-σταθμός, η
Εγκυκλοπαίδεια, που αποτελεί «απολογισμό των κεκτημένων
και καταγραμμένων σε βιβλία γνώσεων, αλλά και υπόσχεση

260

Φξεληεξίθ Μπαξκπηέ θαη Καηξίλ Λαβελίξ, φ. π., ζ. 19.
Ρίηζαξλη έλεη, Ζ ηπξαλλία ηεο νηθεηόηεηαο: Ο δεκόζηνο θαη ν ηδησηηθόο
ρώξνο ζηνλ δπηηθό πνιηηηζκό, Αζήλα, Νεθέιε, 1999, ζζ. 55-56.
261

83

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

κοσμικό και ανεξάρτητο262. Ρο ένα και μοναδικό κείμενο, η
ΐίβλος, χάνει την απόλυτη αυθεντία. Πτο πλαίσιο της νέας
κοσμοαντίληψης, τα βιβλία μετατρέπονται σε μέσα που
χρησιμοποιούν οι αναγνώστες και αναγνώστριες για να
αντιληφθούν και να προσδιορίσουν τον εαυτό τους 263 . Νι
βιβλιόφιλοι σταματούν να στρέφονται διαρκώς στα ίδια,
κληρονομημένα από γενιά σε γενιά κείμενα, κυρίως
θρησκευτικού
περιεχομένου,
και
αναζητούν
και
προμηθεύονται νέο, ποικίλης θεματολογίας και κοσμικού
περιεχομένου έντυπο υλικό, για να καλύψουν την επιθυμία
τους για γνώση και ψυχαγωγία.

υπηρέτριά της 264 .
Νι νεαροί διανοούμενοι και οι
ευκατάστατες κυρίες θα αναδειχθούν στις κυρίαρχες
αναγνωστικές ομάδες αυτή την εποχή. Βιέθεταν άπλετο
ελεύθερο χρόνο που αξιοποιούσαν κυρίως με την ανάγνωση
βιβλίων. Ώναζητούσαν διαρκώς την «αυτοσυνειδησία» μέσω
των αναγνωστικών τους επιλογών. Ε «απελευθερωμένη»,
άναρχη και γενικευμένη αναγνωστική πρακτική κυριαρχεί σε
ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού. Αενικά, διάβαζαν όλοι και
παντού, στο τρένο, στον περίπατο, στα καφενεία, στα
καταστήματα, στην οικία, στα διαλείμματα της εργασίας, στα
διαλείμματα του θεάτρου κοκ. Βιάβαζαν ό, τι τους πρόσφερε
η αγορά, και η αγορά προσέφερε ολοένα περισσότερα265.

Νι βιβλιαναγνώστες που παρέμεναν λίγοι αριθμητικά,
κατά το Κεσαίωνα και την Ώναγέννηση, αυξήθηκαν σημαντικά
με το Βιαφωτισμό, ακολουθώντας έκτοτε μία συνεχή ανοδική
πορεία που θα καταλήξει στις αρχές του 19ου αιώνα στις
εκδηλώσεις της «αναγνωστικής μανίας» (γερμ. Lesewut) και της
«αναγνωστικής επιδημίας». πολογίζεται πως στην Θεντρική
Γυρώπη, σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα, ο αριθμός των
εγγραμμάτων
διπλασιάσθηκε
ή
τριπλασιάσθηκε.
Θατανάλωναν με μανία όλα τα έντυπα προϊόντα γνώσης και
ψυχαγωγίας που κυκλοφορούσαν, βιβλία, εφημερίδες,
περιοδικά, φυλλάδια, απορροφώντας όλο τον ελεύθερο χρόνο
τους. Ε λειτουργία της ανάγνωσης για την κάλυψη γνωστικών,
πολιτιστικών και συναισθηματικών αναγκών μίας ολοένα
αυξανόμενης κοινότητας αποδείχθηκε καθοριστική τόσο για
την εξέλιξη της βιομηχανίας του βιβλίου όσο και για τη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας σφαίρας,
όπως έχει αναλύσει ο Jürgen Habermas. Πημειώνεται πως η
δίψα για ανάγνωση αφορά όλα τα έντυπα μέσα που
κυκλοφορούσαν, δηλαδή παράλληλα με τα βιβλία, και τις
εφημερίδες, τα περιοδικά και τα φυλλάδια.
Ζα λάβει
μάλιστα τέτοιες διαστάσεις αυτή η αναγνωστική εμμονή, που
θα συναντήσει την αντίδραση όχι μόνο των κρατικών και
εκκλησιαστικών αρχών αλλά και των ορθολογιστών του
Βιαφωτισμού, που επιθυμούσαν την πειθαρχημένη και
χρηστική αναγνωστική πρακτική.

Σο βιβλίο και η ανάγνωση αναδείχθηκαν σε μία
νέα, κυρίαρχη αξία στη δημόσια συνείδηση. Ηδιαίτερα, το
έντυπο κείμενο έγινε ο φορέας της αστικής κουλτούρας, καθώς
οι αστοί αφιέρωναν χρόνο και χρήμα στην ανάγνωση, μέσω
της οποίας διεύρυναν τον πνευματικό ορίζοντα και τις
ικανότητές τους στην ενάσκηση των επαγγελμάτων τους.
πως και στον προηγούμενο αιώνα, συνεχίσθηκε παράλληλα
η μεγαλόφωνη ανάγνωση με ενημερωτικό και ψυχαγωγικό
χαρακτήρα μεταξύ των κατώτερων αστικών στρωμάτων και
του αγροτικού πληθυσμού. Έτσι, συνέχισε η λογοτεχνική
παραγωγή να αγγίζει ευρείες κοινωνικές ομάδες, ακόμη και
αναλφάβητες ή στοιχειωδώς εγγράμματες. Πτον οικογενειακό
κύκλο ο πατέρας ή τα παιδιά διάβαζαν κυρίως θρησκευτικές
ιστορίες, ενώ στους δημόσιους χώρους αγορών, πανδοχείων
και καφενείων οι ρήτορες, οι δάσκαλοι και οι εφημέριοι
εκφωνούσαν πολιτικές και κοινωνικές ειδήσεις266.
Κία σημαντική πολιτική και πολιτιστική εξέλιξη που
συνδέθηκε με το έντυπο ανάγνωσμα ήταν η γέννηση και
ανάπτυξη των εθνικών λογοτεχνιών στην Γυρώπη. πως
επισημαίνει μάλιστα ο Hobsbawm, τα τρία κριτήρια που
επέτρεπαν σε ένα λαό να ταξινομηθεί σαφώς ως έθνος ήταν α)
η ιστορική του σχέση με ένα κράτος της εποχής ή με κάποιο
που διέθετε ένα σχετικά μακροχρόνιο και πρόσφατο
παρελθόν, β) η ύπαρξη μιας κατεστημένης πολιτιστικής ελίτ,
που να διαθέτει μια γραπτή εθνική λόγια και μία διοικητική
καθομιλουμένη γλώσσα – γνώρισμα που αποτέλεσε τη βάση
ιδιαίτερα στις γερμανικές και ιταλικές αξιώσεις για την
ιδιότητα του έθνους και γ) η αποδεδειγμένη ικανότητα για
κατακτήσεις267. Κε άλλα λόγια, η εθνική γλώσσα και η εθνική
λογοτεχνία συνιστούσαν βασικό κριτήριο για την αξίωση και
επιτυχία χαρακτηρισμού ενός λαού ως έθνους. Πύμφωνα δε με
τον ίδιο ιστορικό, επειδή μία κοινή (εθνική) γλώσσα δεν

Φς προς τη θεματολογία των βιβλίων, παρατηρείται
από τη μία η εξειδίκευση για τις ανάγκες διαφορετικών
πληθυσμιακών
ομάδων
(επαγγελματικά,
πολιτικά,
μυθιστορήματα, θρησκευτικά) και από την άλλη η διαταξική
ομογενοποίηση των αναγνωστικών προτιμήσεων, ήτοι ένα
δημοφιλές μυθιστόρημα θα το διαβάσει και η κυρία και η
Reinhard Wittman, «Μηα επαλάζηαζε ηεο αλάγλσζεο ζηα ηέιε ηνπ 18νπ
αηψλα;» ζην Guglielmo Cavallo θαη Roger Chartier (επηκ.), φ. π., 349-375, ζ.
350.
263
Stefan Bollmann, Δπηθίλδπλεο νη γπλαίθεο πνπ δηαβάδνπλ: Γπλαίθεο
αλαγλώζηξηεο ζηε δσγξαθηθή θαη ηε θσηνγξαθία, Αζήλα, Πνηακφο, 2007, ζ.
28.
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εξελίσσεται φυσικά για κάθε λαό και μεταγενέστερο έθνοςκράτος στη Βυτική Γυρώπη, αλλά κατασκευάζεται, αποκτά
μία νέα σταθερότητα χάρη στην τυπογραφία, που δίνει την
ψευδαίσθηση ότι η εθνική γλώσσα είναι διαρκής και
‗προαιώνια‘. Ρόσο η εφεύρεση της τυπογραφίας – όπου μια
παραλλαγή στην καθομιλουμένη ενός ιερού βιβλίου παρείχε
συχνά τη βάση της λόγιας γλώσσας - όσο και η ύπαρξη των
μεγάλων διορθωτών και διαμορφωτών που εμφανίζονται στη
λογοτεχνική
ιστορία
κάθε
πολιτισμικής
γλώσσας,
αποκλειστικά μετά την εμφάνιστη του τυπωμένου βιβλίου,
ήταν σημαντικοί παράγοντες για τη γένεση, την εξέλιξη και
την επίτευξη των εθνών-κρατών στη Βυτική Γυρώπη, κατά το
διάστημα από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τις αρχές του
20ού αιώνα268.

Ξάντως, σε όλες τις χώρες, τα κείμενα και τα βιβλία
κυκλοφορούσαν σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, καλύπτοντας
ευρείες και διαφορετικές αναγνωστικές ομάδες ως προς την
παιδεία και την οικονομική-κοινωνική κατάσταση 270 .
Γνδεικτικά, ο αριθμός τίτλων που παρουσιάσθηκαν στην
Έκθεση της Ιειψίας τριπλασιάσθηκε την περίοδο 1765-1800:
από 1.400 ανήλθαν σε 3.900. Ρα βιβλία σε λατινική γλώσσα
μειώθηκαν από το 27% το 1740 σε 4% το 1800. Ε μέχρι
τότε κυριαρχία των θρησκευτικών βιβλίων λήγει και η
λογοτεχνία από το 6% θα αποτελεί το 21% των τίτλων,
κυρίως
λόγω
της
κατακόρυφης
αύξησης
των
271
μυθιστορημάτων .

Γνώ στα τέλη του 15ου αι. υπολογίζεται πως μόνο το
22% περίπου των βιβλίων που τυπώνονταν ήταν γραμμένα
στις εθνικές ομιλούσες γλώσσες και το υπόλοιπο 78% στα
λατινικό, από το πρώτο τέταρτο του 16ου είχε αρχίσει να
υποχωρεί σημαντικά η χρήση των λατινικών, ιδιαίτερα στις
χώρες που επικράτησε η Κεταρρύθμιση. Έγινε ήδη αναφορά
στην επιτυχία της γερμανικής μετάφρασης της ΐίβλου από το
Ιούθηρο. Ξαρόμοια τύχη γνώρισαν η γαλλική (1508) και η
ισπανική (1514) μετάφραση της ΐίβλου, ενώ άρχισαν να
εκδίδονται γραμματικές των εθνικών γλωσσών (ουγγρική,
λατινοπολωνική, κλπ.) και λαϊκά λογοτεχνικά έργα σε
δημώδεις γλώσσες, τα οποία με δημοφιλή θεματολογία λόγω
της μετάπλασης παλαιών μύθων (ιπποτικά, ερωτικά κ. ά.) και
με την τύπωση σε χιλιάδες φθηνά αντίτυπα άγγιξαν ένα ευρύ
αναγνωστικό κοινό, που τα διάβαζε με πάθος269. Ε έκδοση και
διακίνησή τους δεν ήταν τυχαία, παρά προϊόν έμπνευσης των
βιβλιοπωλών-εκδοτών, όπως έχει τονισθεί. Ε γαλλική Γαλάζια
Βιβλιοθήκη (Bibliothèque bleue), που οφείλει την επωνυμία της
στο χοντροκομμένο μπλε εξώφυλλο, ξεκίνησε να κυκλοφορεί
από τους βιβλιοπώλες-εκδότες της πόλης Troyes στα τέλη του
16ου με αρχές του 17ου αιώνα, και ήταν αυτή που καθιέρωσε τη
λαϊκή, μαζική λογοτεχνία. Γπρόκειτο για μικρά βιβλία που
γνώρισαν πολλές επανεκδόσεις, με την προσφιλή για το ευρύ
κοινό θεματολογία και τη χαμηλή τιμή πώλησής τους.
Ξαρόμοια λογοτεχνία κυκλοφορούσε στην Ώγγλία με τη
μορφή των ‗chapbooks‘ και στην Ησπανία με τη μορφή των
‗pliegos de cordel‘. Γπίσης, το ίδιο διάστημα, τα ‗αλμανάκ‘
(συνταγές, πρακτικές πληροφορίες, αστρολογικές προβλέψεις),
τα ημερολόγια και οι ‗φυλλάδες‘ συμπλήρωναν το σύνολο των
προσφιλών στο ευρύ κοινό αναγνωσμάτων.

Κία άλλη παράμετρος διάδοσης αναγνωσμάτων
σχετίζεται με τα άτυπα/παράνομα δίκτυα διακίνησης εντύπων.
Ηδίως το δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα αναδείχθηκε στη
χρυσή εποχή του πλανόδιου εμπορίου και του μικρεμπορίου του
βιβλίου. Βηλαδή, οργανώθηκαν δίκτυα γύρω από σημεία στην
Γυρώπη που τυπογραφικά εργαστήρια τύπωναν έντυπα
μικρεμπορίου (θρησκευτικά βιβλία, μικρά πρακτικά
εγχειρίδια, εικόνες, αλμανάκ, ημερολόγια), πειρατικά και
απαγορευμένα βιβλία. Ξλανόδιοι πραματευτές που τον
υπόλοιπο χρόνο ασκούσαν άλλο επάγγελμα (αγρότες κλπ.)
περιόδευαν στην ευρύτερη περιοχή καταγωγής του και
διένεμαν για τοπικούς εκδότες τα νέα λαϊκά αναγνώσματα.
ΐέβαια, δραστηριοποιούνταν και πραγματικοί επαγγελματίες
που είχαν στελεχώσει παράλληλα δίκτυα διανομής βιβλίων σε
όλες τις επαρχίες των βασιλείων και η επιτυχία τους οδήγησε
στην ανάπτυξη έκτοτε ισχυρών εκδοτικών δυναστειών στη
Ααλλία, την Ηταλία, την Ησπανία κ. ά. Ξαρόλο που δεν
υπάρχουν ακριβείς ποσοτικές εκτιμήσεις, ο 18ος αι.
σηματοδότησε την αρχή της μεγάλης εποχής του πλανόδιου
βιβλιοπώλη, ενός μοντέλου που κυριάρχησε σε πάρα πολλές
περιοχές της ευρωπαϊκής ηπείρου μέχρι το 19ο αι. ή και
αργότερα.
Ρα απαγορευμένα πάλι από την κρατική και
εκκλησιαστική λογοκρισία βιβλία τυπώνονταν παράνομα και
στη συνέχεια διοχετεύονταν στην αγορά μέσω δικτύων
περιθωριακών
και
πλανόδιων
μικρέμπορων,
που
ριψοκινδύνευαν να συλληφθούν και να τιμωρηθούν, όπως
πράγματι συνέβαινε αρκετές φορές. Άλλοι μεσολαβητές σε
αυτό το ‗κύκλωμα‘ διακίνησης ήταν οι αμαξάδες και
μεταφορείς των εντύπων, που αντιμετώπιζαν παρόμοιους
κινδύνους. Πε μερικές πόλεις που δεν υπήρχαν σταθερά
βιβλιοπωλικά καταστήματα, όλοι μάθαιναν προφορικά σε
ποιο πανδοχείο κατέλυε ο μεταπωλητής απαγορευμένων
βιβλίων, όταν έφθανε στην πόλη και έσπευδαν να τον
συναντήσουν για τις αγορές. Ρο απαγορευμένο βιβλιεμπόριο
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αναπτυσσόταν βέβαια και μέσα στις μεγάλες πόλεις, παρά τις
αντιδράσεις των μόνιμων και νόμιμων βιβλιοπωλών. Νι
πλανόδιοι μεταπωλητές εξέθεταν την πραμάτεια τους σε
κεντρικές πλατείες και υπαίθριες στοές272.

 εμπορικός-πολιτιστικός θεσμός των αναγνω-στηρίων σε
πολλές πόλεις στη Ααλλία, την Ώγγλία, την Γλβετία, την
Ώυστρία, την Νλλανδία και από το 19ο αι. και στη Αερμανία
και αλλού, είχε τόση ανάπτυξη, ώστε οι βιβλιοπώλες εξέδιδαν
και κατάλογο με τους διαθέσιμους για δανεισμό τίτλους στους
ενδιαφερόμενους. Ρα μεγάλα αναγνωστήρια διέθεταν φωτεινά
σαλόνια, όπου οι συνδρομητές είχαν τη δυνατότητα να
διαβάζουν επιτόπου βιβλία, εφημερίδες και περιοδικά ή να
χρησιμοποιούν λεξικά και εγκυκλοπαίδειες (προσεγγίζοντας
έτσι το πρότυπο των δημόσιων βιβλιοθηκών), και σε
διαφορετικές αίθουσες μπορούσαν να συζητούν για καινούρια
βιβλία και να ανταλλάσσουν απόψεις. Πυχνά, υπήρχαν
παραπλήσιες αίθουσες νέων ανακαλύψεων, έργων τέχνης,
μουσικής, κοσμικών εκδηλώσεων και αναψυκτήρια.

Κέσα στο πνεύμα της νέας κοσμοθεώρησης για την
κοινωνία ως θεατρική σκηνή, οι άνθρωποι συναντιούνταν και
συνδιαλέγονταν σε καφέ, παμπ, ποικίλες λέσχες, μεταξύ άλλων
βιβλιοφιλικού-αναγνωστικού ενδιαφέροντος. Ηδιαίτερη μνεία
αξίζουν τα διαφορετικά δίκτυα προβολής, διακίνησης και
χρήσης του βιβλίου, μαζί με τη νόμιμη αγοραπωλησία και
τον κόσμο του μικρεμπορίου, τα οποία αναπτύχθηκαν
παράλληλα αυτή την περίοδο λόγω της αυξημένης ζήτησης
του κοινού για ανάγνωση και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο των
κοινωνικών συναναστροφών. Ώναδύθηκαν οι βιβλιοφιλικέςαναγνωστικές εταιρείες (book clubs, subscription libraries,
chambers de lecture, Lesegesellschaften) και τα αναγνωστήρια
-διωτικές δανειστικές βιβλιοθήκες (circulating libraries,
cabinets littéraires, Leihbibliotheken)) σε Ώγγλία, Αερμανία
και Ααλλία, παράλληλα με τη λειτουργία των παραδοσιακών
δημοσίων
(εκκλησιαστικών
και
πανεπιστημιακών)
βιβλιοθηκών. Κέσα στους δημόσιους χώρους των εταιρειών
και των αναγνωστηρίων ευδοκίμησε η σιωπηλή ανάγνωση των
ενηλίκων.

Ώκριβώς, αυτή η ‗συνάντηση‘ ανθρώπων και η
συζήτηση με αντικείμενο τα αγαπημένα τους αναγνώσματα,
αλλά και επίκαιρα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα,
αναδείκνυε τα κοινά ενδιαφέροντα και αισθητικές προτιμήσεις
μιας κοινότητας πολιτών. Πυνιστούσε, με άλλα λόγια, μία
σημαντική μορφή πολιτιστικής διαδικασίας κοινωνικοποίησης,
σύμφωνα με το μοντέλο του Habermas για τη διαμόρφωση
της δημόσιας σφαίρας. Ξάντως, στις αρχές του 19ου αιώνα, οι
δανειστικές βιβλιοθήκες έφθασαν να ξεπεράσουν σε αριθμό τις
αναγνωστικές εταιρείες, φαινόμενο που δείχνει τη σταδικιακή
‗αυτονόμηση‘ και την εξατομίκευση της λογοτεχνικής
ανάγνωσης, που ως τάση θα αρχίσει να υπερέχει έναντι της
συλλογικής, κοινωνικά προσανατολισμένης ανάγνωσης εντός
μίας βιβλιόφιλης κοινότητας. Ώυτή η τάση της νεωτερικής
εποχής θα ισχυροποιηθεί με το πέρασμα των αιώνων ως το
μετανεωτερικό παρόν.

Νι μεν αναγνωστικές εταιρείες είχαν ως αφετηρία την
προώθηση της ανάγνωσης και την ανταλλαγή ιδεών μέσω της
διοργάνωσης πνευματικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων
(διαλέξεις, μουσικές παραστάσεις, συναντήσεις επιστημόνων κ.
ά.), με επίκεντρο το έντυπο. Φστόσο, υπήρχε η υποχρέωση
χρηματικής εισφοράς-συνδρομής σε εφημερίδες και
περιοδικά, και μάλιστα υψηλής, κυρίως για τη δημιουργία
βιβλιοθηκών, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αποτελούν
προνόμιο της ελίτ και διευρυμένων κοινωνικών στρωμάτων.

Ώυτή την εποχή, η γέννηση του σύγχρονου
μυθιστορήματος με αφετηρία την Ώγγλία οφείλει πολλά στο
έντυπο βιβλίο. Κελετητές της θεωρίας και της ιστορίας της
λογοτεχνίας, όπως οι Jeremy Hawthorn, J. Paul Hunter και
Michael McKeon, διαπιστώνουν με έμφαση ότι ιδιαίτερα το
μυθιστόρημα, ως λογοτεχνικό είδος, είναι ‗τέκνο‘ του εντύπου,
καθώς μόνο σε αυτή την εποχή μπορούσε να επιτευχθεί η
αναπαραγωγή τόσου έντυπου υλικού, για να ικανοποιεί τις
ανάγκες ενός μαζικού εγγράμματου κοινού, και μάλιστα σε
μία προσιτή για το εισόδημά του τιμή273.

Ρα δε αναγνωστήρια ή λογοτεχνικές λέσχες ξεκίνησαν ως
εμπορική δραστηριότητα, με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες
βιβλιόφιλων που δεν άντεχαν οικονομικά να αγοράζουν βιβλία
και δεν θα γίνονταν αποδεκτοί στις κλειστές αναγνωστικές
εταιρείες μουσείων ή ακαδημιών. Ρο υψηλός κόστος του
βιβλίου, η διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, η συσσώρευση
βιβλίων στις αποθήκες των βιβλιοπωλών λιανικής πώλησης
λόγω της μείωσης της διάρκειας ζωής των βιβλίων οδήγησαν
αρκετούς βιβλιοπώλες στην ίδρυση αυτών των αναγνωστηρίων
μέσα ή δίπλα στο κατάστημά τους. Νι συνδρομητές
κατέβαλαν μία προσιτή μηνιαία συνδρομή. Γίναι σημαντικό
πως έτσι ικανοποιούνταν οι αναγνωστικές και παιδευτικές
ανάγκες μίας ευρείας ομάδας πολιτών και ανακουφίζονταν οι
βιβλιοπώλες από την αξιοποίηση του αδιάθετου στοκ βιβλίων.

Ε γέννηση του μυθιστορήματος και η ανταπόκριση
του κοινού σε αυτό είχε πολλές κοινωνιολογικές -και όχι
μόνο- προεκτάσεις και διαστάσεις. Ώξίζει να αναφερθούν οι
πιο σημαντικές για την ιστορία του βιβλίου. Ρο μυθιστόρημα
μετέβαλε καθοριστικά τόσο τη σχέση μεταξύ του συγγραφέα
273
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και του αναγνώστη όσο και τη φύση της πολιτιστικής
πρακτικής της ανάγνωσης. Ε απροσωπία, η ψευδωνυμία ή
ακόμη και η ανωνυμία του δημιουργού πρόσφερε α) μία
αίσθηση ‗αποδέσμευσης‘ του καταναλωτή από αυτόν και β)
την ανάδυση της απόλαυσης του έντυπου δημιουργήματος
μέσω και της ιδιωτικής εμπειρίας της ανάγνωσης, παράλληλα
με τη δημόσια συνάθροιση και την εκφώνηση κειμένων, ως
συνέχεια της αρχαίας προφορικής παράδοσης, σε έναν κύκλο
ενδιαφερομένων (οικογένεια, φίλοι, συνάδελφοι). Αια το
σημερινό καταναλωτή φαίνεται μάλλον ανοίκεια η διαπίστωση
για αλλαγή της σχέσης συγγραφέα-αναγνώστη, καθώς σήμερα
η προσωπική γνωριμία και η συνδιαλλαγή αναγνωστών με ένα
συγγραφέα αποτελεί την εξαίρεση, όμως τότε, η μαζικότερη
παραγωγή του έντυπου λόγου ήταν αυτή που επέτρεψε τη
μεταβολή της σχέσης δημιουργού-αποδέκτη σε απρόσωπη
και της ανάγνωσης σε μοναχική, ατομική πρακτική
(παράλληλα πάντα με τη δημόσια μορφή της).

ανάδυση της οικονομίας της αγοράς και η αύξηση του
ποσοστού αλφαβητισμού στην Γυρώπη συνδέονται
αναπόσπαστα με την εντεινόμενη κυριαρχία του καπιταλισμού
τον αιώνα που γεννήθηκε το μυθιστόρημα276.
Κία άλλη διάσταση είναι η θεματολογία των
δημοφιλών μυθιστορημάτων του 18ου αι. Ώτομικές ιστορίες
και προσδοκίες ηρώων που συγκρούονταν μεταξύ τους
καθρέφτιζαν ανησυχίες των αναγνωστών και κοινωνικές
αντιπαλότητες στην πραγματική ζωή. Ε πρώιμη ανάπτυξη
του καπιταλισμού συνοδευόταν από τον αυξανόμενο
εσωτερικό προβληματισμό του ατόμου και την ανάδειξη της
ιδιωτικής ζωής, σε σύγκριση με την παλαιότερη αίσθηση του
ανήκειν σε μία κοινότητα με εκ γενετής προκαθορισμένα
δικαιώματα και υποχρεώσεις στη φεουδαρχική κοινωνικοοικονομική οργάνωση. Ε έννοια του ατόμου και της
ιδιωτικής ζωής όπως γίνεται σήμερα αντιληπτή έχει τις ρίζες
της στη γέννηση της καπιταλιστικής κοινωνίας.

Πτη νέα ‗οικονομία της αγοράς‘ που διείσδυσε στην
αγορά του εντύπου, ο ίδιος ο συγγραφέας απελευθερώθηκε
από συγκεκριμένα άτομα, ομάδες και συμφέροντα, από τα
οποία εξαρτιόταν ως τότε για τη δημοσίευση του έργου του
και την επιβίωσή του. Νι παλαιότερες μορφές οικονομικής
υποστήριξης των δημιουργών λόγου και τέχνης και ειδικότερα
των έντυπων εκδόσεων συνδέονταν με τους χορηγούςπάτρονες που χρηματοδοτούσαν το έργο εν τη γενέσει του και
με ευκατάστατους ‗εν δυνάμει‘ βιβλιόφιλους συνδρομητές. Ν
συγγραφέας αρχίζει πλέον να εξαρτάται από ένα νέο
μεσολαβητή μεταξύ του ίδιου και του καταναλωτή, τον
εκδότη. Θαι συνακόλουθα, τις πωλήσεις που θα σημειώσει το
έργο του.

Θαθοριστικό ρόλο, όπως έχει επισημανθεί,
διαδραμάτισε επίσης η ανάδυση των πόλεων στην Γυρώπη και
η γέννηση της αστικής τάξης, η οποία εξελίσσεται παράλληλα
με την καπιταλιστική οικονομία και τα επιστημονικά και
τεχνολογικά επιτεύγματα.
Ε πόλη αναδεικνύεται στην
κεντρική ‗θεατρική σκηνή‘ της ανθρώπινης δραστηριότητας
στο δυτικό πολιτισμό: η ανάπτυξη των πολιτικών κομμάτων
και η εξάπλωση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, η αίσθηση
ελευθερίας, η οικονομική δράση των νέων επαγγελμάτων
(εμπόρων, επιχειρηματιών, επιστημόνων, βιομηχανικών
εργατών), η εξάπλωση της εγγραμματοσύνης των ψηφοφόρων
και οι επιστημονικές ανακαλύψεις, όλα διαδραματίζονται στις
ευρωπαϊκές πόλεις. Ε νέα ψυχή της πόλης μιλάει μία νέα
γλώσσα, που με αφετηρία το γοτθικό Κεσαίωνα σταδιακά
έγινε ταυτόσημη με τη γλώσσα του πολιτισμού γενικά 277 ,
μεταφέροντας πλέον ριζικά τη γραφή και την ανάγνωση από
τους αρχαίους χώρους του ιερατείου και τους μεσαιωνικούς
κύκλους των ευγενών και των κληρικών στην ευρεία ‗αγορά‘ με την εμπορική και την πνευματική έννοια- της αστικής
τάξης και δράσης278. Νι εντεινόμενοι ρυθμοί αστικοποίησης
του ευρωπαϊκού πληθυσμού και η ανάδυση των μεγάλων
αστικών κέντρων αντικατοπτρίστηκαν, όπως ήταν φυσικό, στα
μυθιστορήματα της εποχής. Πτα μυθιστορήματα του Balzac
απεικονίζονται τα πλήθη της πόλης ως είδιος ανθρώπινου
τσίρκου 279 . ΐέβαια, υπήρχαν μυθιστορηματικοί χώροι
τοποθετημένοι στην επαρχία, αλλά η πλειονότητα των έργων

Ε ανάπτυξη της οικονομίας της αγοράς αποτελεί
συστατικό στοιχείο της γέννησης του καπιταλισμού, του νέου
κοινωνικο-οικονομικού συστήματος που αντικατέστησε κατά
το 18ο αι., πρώτα στην Ώγγλία, τη φεουδαρχία Κετά το 1789
εξελίχθηκαν οι τράπεζες και το χρηματιστήριο ως θεσμοί που
γεννήθηκαν από τις πιστωτικές ανάγκες της ολοένα
γιγαντωνόμενης βιομηχανίας274. Κελετητές της ιστορίας της
λογοτεχνίας, όπως ο Ian Watt, επισημαίνουν πως υφίσταται
στενή σχέση μεταξύ της γέννησης του μυθιστορήματος και
της ανάδειξης της μεσαίας τάξης275, στην εξέλιξη της οποίας
έχει γίνει ήδη αναφορά ως κατεξοχήν φορέα του
καπιταλιστικού συστήματος. Ξολλοί έχουν αναλύσει τη στενή
σχέση της γέννηση του μυθιστορήματος με τη γέννηση της
μεσαίας τάξης. Ξράγματι, οι δυνατότητες της τυπογραφίας, η
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πως κατά το 17ο αιώνα, το Ιονδίνο εξακολουθεί να
κατέχει μία ιδιαίτερη θέση ως παράδειγμα καπιταλιστικής
οργάνωσης της οικονομίας γενικά και της αγοράς του βιβλίου
– ειδικά της λιανικής διάθεσης – στη Βύση και όλο το 18ο
αιώνα. Ε σειρά βιβλιοπωλικών πάγκων σε έναν ευρύ σκεπαστό
χώρο, όπως απεικονίζεται σε γκραβούρα του Gravelot το
1739-1740 φανερώνει την τάση χωρικής συγκέντρωσης ως
προς τη βιβλιοπωλική δραστηριότητα για την προσέλκυση
των βιβλιόφιλων και την εξοικονόμηση πόρων ως προς την
προχειρότητα της κατασκευής και της στέγασης σε έναν ενιαίο
χώρο εκ μέρους των εμπόρων. Σανερό είναι και το μόνιμο
από τη ρωμαϊκή αρχαιότητα γνώρισμα του μετωπικού και
ανοιχτού προσανατολισμού του βιβλιοπωλικού καταστήματος
- πάγκου προς την εσωτερική αυλή/δρόμο, ώστε να εκτίθεται
καλύτερα το εμπόρευμα και να συγκεντρώνει την προσοχή
των περαστικών πελατών.

έκφραζε τον αστικό τρόπο ζωής, καθώς τόσο οι συγγραφείς
όσο και οι αποδέκτες-αναγνώστες ήταν στο μεγαλύτερο μέρος
κάτοικοι πόλεων. Ώκόμη, νέες ομάδες αναγνωστών με
αυξανόμενα δικαιώματα, όπως οι γυναίκες και οι νέοι,
συνδέθηκαν με τη διάδοση του μυθιστορήματος. Ε σχέση
μάλιστα των γυναικών συγγραφέων και αναγνωστών με το
μυθιστόρημα αποτελεί ως σήμερα προσφιλές θέμα ανάλυσης.
Αενικά, το μυθιστόρημα ‗πέτυχε‘ να εκφράσει εκείνη την
εποχή τη μεταβαλλόμενη σχέση του υποκειμένου με την
ομάδα, του ιδιωτικού με το συλλογικό. Κελετητές έχουν
επισημάνει κι άλλες ενδιαφέρουσες διαστάσεις, όπως την
αντανάκλαση του ολοένα πιο κοσμικού χαρακτήρα της ζωής
στη Βυτική Γυρώπη σε σύγκριση με την παλαιότερη κυρίαρχη
θρησκευτικότητα, στο μυθιστόρημα. Ρο νέο λογοτεχνικό
είδος ανταποκρίθηκε και παράλληλα συντέλεσε στη
διαδικασία εκκοσμίκευσης των δυτικών κοινωνιών. Ρέλος, η
γέννηση και διάδοση του μυθιστορήματος διαθέτει και
ευρύτερες πολιτικές προεκτάσεις. Ώρκετοί επίσης ιστορικοί
αναφέρονται στην πολιτιστική κυριαρχία του μυθιστορήματος
σε Γυρώπη και αποικίες, με αφετηρία τα ισχυρά αστικά
κέντρα ευρωπαϊκών χωρών με πολιτική και οικονομική ισχύ,
ιδίως της Ώγγλίας και της Ααλλίας. Έτσι, όλες αυτές οι
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις
που αφορούν το μυθιστόρημα και άγγιξαν όλο το χώρο του
βιβλίου, η αναγνωστική μανία ευρέων κοινωνικών στρωμάτων
και η ανάπτυξη διαφόρων μορφών βιβλιεμπορίας, έφεραν
σημαντικές καινοτομίες και στη μορφή του ίδιου του βιβλίου
και στην τεχνολογία παραγωγής του. Ρο 18ο αι. επιβλήθηκαν
τα μικρά σχήματα στα βιβλία, με πρώτο το όγδοο και το
δωδέκατο σχήμα, ακόμα και το δέκατο έκτο και σπανιότερα
το εικοστό τέταρτο, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες ενός
συνεχώς διευρυνόμενου κοινού. Γπίσης, είχε ήδη γενικευθεί η
χρήση της σελίδας τίτλου στα βιβλία, με το όνομα του
συγγραφέα, το σύντομο τίτλο, τη διεύθυνση του τυπογραφείου
και τον τόπο και χρόνο έκδοσης, και η πλαισίωση, που
συνδέεται με την εξέλιξη της ξυλογραφίας, η οποία αργότερα
αντικαθίσταται από τις χαλκογραφίες στην εικονογράφηση
των βιβλίων.

Ρην ίδια περίοδο – στα μέσα με τέλη του 18ου αιώνα
– υπάρχουν εικαστικές μαρτυρίες από το Ιονδίνο, το
Άμστερνταμ, το Ξαρίσι κ.α. και για μία πιο σταθερή
κατασκευή βιβλιοπωλείων-πάγκων, που όμως διατηρεί το
ανοιχτό μέτωπο προς το δρόμο. Ρο κατάστημα φαίνεται να
διαθέτει περισσότερο εσωτερικό χώρο με δυνατότητες
αποθήκευσης στοκ σε ράφια τοίχων και διαφήμισης
ημερολογίων κ.ά. πίσω από τον πάγκο που κάθεται ο
βιβλιοπώλης, ενώ για καλύτερη φύλαξη προστίθεται και η
δυνατότητα κλεισίματος με παντζούρια όλης της μπροστινής
όψης του. Νι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να
εισέρχονται στο εσωτερικό, να ‗χαζεύουν‘ το εμπόρευμα και
να παίρνουν βιβλία από τα ράφια στους τοίχους. Ώυτά τα
καταστήματα δεν αποτελούν φθηνής κατασκευής, πρόχειρα
παραπήγματα, αλλά είναι ενταγμένα μέσα σε σταθερά
οικοδομήματα, με μεγάλα παράθυρα στον πρώτο όροφο
πάνω από τα βιβλιοπωλεία, όπου πιθανότατα ήταν η κατοικία
των εμπόρων και των οικογενειών τους. Κέσα σε αυτά τα
καταστήματα, υπήρχε άνετος χώρος και δημιουργούνταν η
κατάλληλη ατμόσφαιρα, ώστε οι -ευκατάστατοι κυρίωςυποψήφιοι πελάτες να παραμένουν για ώρα, να διαβάζουν
διαγώνια τα έργα για να αποφασίσουν ή μη την αγορά τους,
να συζητούν μεταξύ τους για βιβλία και να ανταλλάσσουν
ειδήσεις.
Ν Roger North, στη βιογραφία του Dr John North,
μας προσφέρει μία ματιά στην εσωτερική ατμόσφαιρα και την
κοινωνική ζωή των βιβλιοπωλείων αυτής της περιόδου: ―Then
Little Britain was a plentiful and perpetual emporium of learned
Authors; and Men went thither as to a Market. This drew to the
Place a mighty Trade; the rather because the Shops were spacious, and
the learned gladly resorted to them, where they seldom failed to meet
with agreeable Conversation. And the Booksellers themselves were

Απεικόνιση των βιβλιοπωλείων στο Westminster Hall σε χαρακτικό του
Hubert Gravelot, πιθανότατα γύρω στο 1739-1740
(Ξηγή:http://www.british-history.ac.uk/report.aspx? compid=45173)
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knowing and conversible Men, with whom for the sake of bookish
Knowledge, the greatest Wits were pleased to converse‖280.

ταν ένα βιβλίο τυπωνόταν, τυπώνονταν έξτρα
αντίτυπα των σελίδων τίτλου και σελίδων με χαρακτικά, τα
οποία πιθανότητα τοιχοκολλούσαν στην πόλη οι ασκούμενοι
βιβλιοϋπάλληλοι. Ν όρος κατάλογος σήμαινε για τους
ενασχολούμενους με το βιβλιεμπόριο μία λίστα με περιγραφή
των νέων εκδόσεων και των καταστημάτων που μπορούσαν να
τις αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι, δηλαδή είχε τη
λειτουργία των σημερινών καταλόγων με τα υπό έκδοση έργα
(books in print). Νι βιβλιοπώλες της εποχής ίσως
χρησιμοποιούσαν και καλαίσθητες, εντυπωσιακές στο μάτι
των περαστικών, ταμπέλες-επιγραφές στο εξωτερικό των
καταστημάτων. Πε διασωθείσες εμπορικές κάρτες
βιβλιοπωλών της εποχής απεικονίζονται σε μορφή οικόσημου
η μορφή του εμπόρου σε συνδυασμό με ένα σύμβολο και
λεκτική περιγραφή της ακριβούς διεύθυνσης του
καταστήματος, καθώς δεν χρησιμοποιούνταν ακόμη η
αριθμητική σηματοδότηση κτιρίων στις οδούς. Γπίσης,
υπήρχε και λεκτική αναφορά στο είδος των προσφερόμενων
νέων – και συχνά μεταχειρισμένων – βιβλίων του
καταστήματος281.

Φς προς τις στρατηγικές των βιβλιοπωλών, πέρα από
την προώθηση των δημοφιλών «λαϊκών» αναγνωσμάτων και
της μυθοπλαστικής λογοτεχνίας, οι νέες αναγνωστικές
συμπεριφορές επηρέασαν από τα μέσα του 18ου αιώνα και
μετά έντονα όλη την αγορά του βιβλίου. Ρο βιβλίο αρχίζει να
αντιμετωπίζεται ως πολιτιστικό αγαθό και η αγορά του
βιβλίου προσαρμόζεται στην κυκλοφορία του χρήματος με
βάση τις καπιταλιστικές αρχές. Γνδεικτικά, η στροφή των
βιβλιοπωλείων της ΐόρειας Αερμανίας σε μία αμιγώς
κερδοσκοπική βιβλιοπαραγωγή οδήγησε σε μία νέα
αγοραστική ζήτηση και σε νέες μορφές διαφήμισης.
Ξαρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των βιβλιοπωλών στις
επαρχιακές γερμανικές πόλεις και μια νέα γενιά εκδοτώνβιβλιοπωλών αναδύθηκε στο χώρο του βιβλίου. Ώυτοί με τη
σειρά τους συντέλεσαν σημαντικά στην προώθηση και
εξάπλωση της επανάστασης της ανάγνωσης. Ξαρόμοιες
τάσεις παρατηρήθηκαν στην ευρύτερη Θεντρική και ΐόρεια
Γυρώπη.
Ήταν ένας «κύκλος» παραγωγής-προώθησηςκατανάλωσης-ζήτησης, που βάδιζε με ακάθεκτο ρυθμό στην
κατεύθυνση της ανάπτυξης της αγοράς του βιβλίου.

Πτα τέλη του 18ου αι. με αρχές του 19ου αι., ένα
πολιτικό κίνημα και καθεστώς θα επιδράσει κι αυτό σημαντικά
στη μεταβολή και τον εκδημοκρατισμό και του ‗βασιλείου του
εντύπου‘, πρώτα στη χώρα που πραγματοποιείται και στη
συνέχεια σε όλη την πολιτική και πολιτιστική εξέλιξη της
Γυρώπης. Αια τη σχέση της πολιτικής Επανάστασης στη
Γαλλία το 1789 με το έντυπο λόγο έχουν γραφεί πολλές και
αντικρουόμενες μελέτες. Ρα χρόνια πριν το ξέσπασμα της
Γπανάστασης είχε σημειωθεί εντυπωσιακή αύξηση των
εκδόσεων σε πλακέτες και των ειδησεογραφικών έντυπων
μέσων, προφανώς για την κάλυψη της μεγάλης ζήτησης σε
πληροφορία. Κε την Γπανάσταση καταργούνται όμως τα
προνόμια των επαγγελματιών του βιβλίου και παρατηρείται
μία γενικότερη απορρύθμιση στον κόσμο του βιβλίου λόγω της
κατάργησης των σωματειακών οργανώσεων και της
απελευθέρωσης των επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις εξαγγελίες
των Γπαναστατών. Ε αξία των περισσότερων βιβλίων
(κυρίως θρησκευτικού περιεχομένου) υποτιμάται, οι
χρεοκοπίες πολλαπλασιάζονται και οι μεγαλύτεροι
τυπογράφοι-εκδότες
διώκονται,
εξορίζονται
και
282
εκτελούνται . Ρη θέση τους στον τομέα του εντύπου
λαμβάνει ένα πλήθος νεοφερμένων, ενεργά στρατευμένων στο
πνεύμα της Γπανάστασης, κυρίως ως βιβλιοπώλες,
παλαιοβιβλιοπώλες, μεταπράτες, συντάκτες, δημοσιογράφοι
και τυπογράφοι. Ν γνωστός συγγραφέας και δημοσιογράφος
Honoré de Balzac (1799-1850) παρατηρούσε: «την
Επανάσταση, ένας όχλος ανθρώπων αδαών, που τη μια μέρα είναι

Φς προς τις τεχνικές προσέλκυσης πελατών που
χρησιμοποιούσαν οι βιβλιοπώλες του 18ου αιώνα – πέρα από
το σημαντικό παράγοντα της γεωγραφικής θέσης μέσα στα
αστικά κέντρα, φιλολογικές μαρτυρίες της εποχής δείχνουν
ότι αξιοποιούνταν μορφές τη έντυπης διαφήμισης τόσο στον
Ρύπο, όσο και σε λευκά φύλλα στο τέλος των βιβλίων και σε
αυτοτελείς βιβλιοπωλικούς καταλόγους και αποδείξεις, από τα
οποία διασώζονται ελάχιστα στις μέρες μας.

Σο βιβλιοπωλείο John Smith & Son ιδρύθηκε το 1751 στη Γλασκώβη και είναι
η παλαιότερη επιζώσα βιβλιοπωλική επιχείρηση στον αγγλόφωνο κόσμο.
ήμερα διαθέτει καταστήματα σε 28 πόλεις τριών χωρών.
280

Ζ καξηπξία ηνπ Roger North θαηαγξάθεηαη ζην Giles Mandelbrote,
―From the warehouse to the counting-house: booksellers and bookshops in
ate 17th-century London‖ ζην Robin Meyers and Michael Harris, A genius for
letters: Booksellers and bookselling from the 16th to the 20th century, φ.π., 4984, ζ. 59.
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χωρικοί, την άλλη βιβλιοπώλες, ρίχτηκαν στο εμπόριο (του βιβλίου)
που απέφερε τεράστια κέρδη: η πτώση του κόσμου του βιβλίου (του
Παλαιού Καθεστώτος) αποκάλυψε το μυστικό του μουτζουρωμένου
χαρτιού …»283.

βιβλιοφιλία και η επιστημονική έρευνα (βιβλιογραφία,
φιλολογία κ. ά.) για την ιστορία του βιβλίου.
Ώνακεφαλαιώνοντας,
είναι
γεγονός
πως
η
επαγγελματική παραγωγή και διακίνηση-εμπορία του βιβλίου,
κατά τη νεωτερική εποχή και συγκεκριμένα από το 16ο αι.
μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, αποτέλεσε μία δαπανηρή,
υψηλού κινδύνου επιχείρηση, με τους περισσότερους
επαγγελματίες του χώρου να ασκούν συνήθως πολλούς ρόλους
ταυτόχρονα, του τυπογράφου-εκδότη-βιβλιοπώλη χονδρικής
και λιανικής, και να εφαρμόζουν συγκεκριμένες στρατηγικές
για τη διάδοση της μαζικής και φθηνής «λαϊκής» λογοτεχνίας
(ιδιαίτερα κατά το 18ο αιώνα). Πταδιακά αναπτύχθηκαν
ποικίλα δίκτυα (μεταπράτες, πλανόδιοι μικρέμποροι), και η
επαγγελματική βιβλιεμπορία επηρεάστηκε τόσο από την
ανάπτυξη παράλληλων πολιτιστικών και οικονομικών
πρακτικών βιβλιοφιλίας και ανάγνωσης (εμπορικές εκθέσεις,
δημόσιες βιβλιοθήκες, βιβλιοφιλικές εταιρείες, αναγνωστήρια)
όσο και από τις εκάστοτε κοινωνικές και οικονομικές
ανακατατάξεις και τη διάδοση πνευματικών, πολιτικών και
θρησκευτικών κινημάτων.
Ρο έντυπο βιβλίο διέδωσε το
μήνυμα της Κεταρρύθμισης, του Βιαφωτισμού και της
Ααλλικής Γπανάστασης σε ευρείες κοινωνικές μάζες και
ταυτόχρονα, έστω και με παράπλευρες απώλειες, προωθήθηκε
το ίδιο από αυτά και παγιώθηκε στη συνείδηση των πολιτών
ως μέσο ενημέρωσης, γνώσης και παιδείας. Ρο βιβλίο, όπως
και τα υπόλοιπα έντυπα μέσα επικοινωνίας, μεταβαλλόταν
συνεχώς στη μορφή, το περιεχόμενο και τη γλώσσα για να
συμβαδίσει με τα αισθητικά, μορφωτικά και ενημερωτικά
πρότυπα και ανάγκες ενός διαρκώς διευρυνόμενου κοινού,
ιδιαίτερα από το 17ο αι. κι εξής. Γίναι αξιοσημείωτη η έντονη
κινητικότητα του πληθυσμού στην ευρωπαϊκή επικράτεια από
το 1750 κι εξής, η οποία κατέληξε στο διπλασιασμό του
ευρωπαϊκού πληθυσμού μέσα σε έναν αιώνα. Ε εξασφάλιση
διευρυμένου αναγνωστικού κοινού, με τη βοήθεια της
δημόσιας παιδείας και της διάδοσης του αλφαβητισμού,
οδήγησε τους τυπογράφους και τους βιβλιοπώλες στην
ανάπτυξη της μαζικής και φθηνής παραγωγής και μεθόδων και
δικτύων προώθησης, διακίνησης και πώλησης του βιβλίου ως
μαζικού προϊόντος.

Ρο καθεστώς της Γπανάστασης θα στηριχθεί τόσο
έντονα στις έντυπες εκδόσεις (αφίσες, κείμενα, προκηρύξεις,
φυλλάδια) για τη διάδοση της πολιτικής του προπαγάνδας,
ώστε ο δημόσιος χώρος θα συγκροτηθεί κυρίως γύρω από το
έντυπο. Κάλιστα, τυπογράφοι, εκδότες και δημοσιογράφοι
εμπλέκονται συχνά στην ενεργό πολιτική.
Ε νέα
δημοκρατική εξουσία θα χρησιμοποιήσει τη στρατευμένη
γραφή και διάφορους μηχανισμούς επιτήρησης και
λογοκρισίας στην παραγωγή και τη διακίνηση των εντύπων
(καταγραφή και επιτήρηση βιβλιοπωλών και πλανόδιων
βιβλιοπωλών από αρμόδια Βιεύθυνση στο πουργείο
Γσωτερικών το 1810-1811), αλλά ταυτόχρονα θα θεμελιώσει
και μία νέα εκπαιδευτική πολιτική, την υποχρεωτική παιδεία
που θα οδηγήσει στην άνθιση των σχολικών βιβλίων, που θα
αντικαταστήσουν τα θρησκευτικά. Ε ανάγκη δημιουργίας
διδακτικών εγχειριδίων για τις διάφορες βαθμίδες της
εκπαίδευσης ενίσχυσε τότε σημαντικά την εκδοτική
δραστηριότητα.
Νι αρχές και οι εξελίξεις που σηματοδότησε η
Γπανάσταση ήταν αποφασιστικής σημασίας για τη χρήση και
τη διάδοση των μέσων επικοινωνίας, περιλαμβανομένου του
βιβλίου. Ώφού κάθε πολίτης είχε το δικαίωμα και την
υποχρέωση ψήφου, χρειαζόταν να ενημερώνεται συνεχώς, να
μπορεί να γράφει και να διαβάζει και γενικά να έχει εύκολη
πρόσβαση στον έντυπο λόγο. Ν συντηρητικός ελβετός
βιβλιοπώλης Johan Georg Heinzmann εκφράζει τους φόβους
του για την εξάπλωση των ιδεών της Ααλλικής Γπανάστασης
μέσω της αναγνωστικής μανίας στη Αερμανία ως εξής: «Από
καταβολής κόσμου, δεν είχαν συμβεί ποτέ γεγονότα τόσο θαυμαστά
όσο η ανάγνωση μυθιστορημάτων στη Γερμανία και η Επανάσταση
στη Γαλλία. Αυτά τα δύο μάλιστα εξελίχθηκαν αρκετά κοντά το ένα
στο άλλο, και δεν είναι καθόλου απίθανο το μυθιστόρημα να έφερε
τόση δυστυχία στις ψυχές των ανθρώπων και των οικογενειών όση η
τρομερή Γαλλική Επανάσταση στη δημόσια ζωή»…284
Ε πολιτική εκδημοκρατισμού των βασιλικών και
ιδιωτικών βιβλιοθηκών του νέου καθεστώτος θα προκαλέσει
φαινόμενα κατασχέσεων και λεηλασιών πολύτιμων συλλογών –
‗παράπλευρες απώλειες‘ για να οργανωθούν δημόσιες,
ανοιχτές βιβλιοθήκες-, ενώ παράλληλα θα αναπτυχθούν η

Ρα βιβλιοπωλεία λιανικής πώλησης, αρχικά συνήθως
ενωμένα με τα τυπογραφεία και μετέπειτα αυτοτελή και
εξειδικευόμενα θεματικά στα αστικά κέντρα της Γυρώπης, σε
όλη αυτή τη μακρά πορεία είχαν μία αργή ανάπτυξη, άλλοτε
συμπορευόμενα και άλλοτε ανταγωνιζόμενα τα παράλληλα
δίκτυα προώθησης και διανομής του βιβλίου. Θατά κανόνα,
θα χαρακτηριζόταν «πρωτεϊκός» ο ρόλος του ανθρώπου
του βιβλίου όλη αυτή την περίοδο, κατά την οποία η
εφεύρεση του Γουτεμβέργιου παραμένει στα ίδια τεχνικά
πρότυπα: τυπογράφος, εκδότης, βιβλιοπώλης. Ώκόμη κι
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αν δεν ασκούσε το ίδιο πρόσωπο αυτούς τους ρόλους,
χρειαζόταν να γνωρίζει όλα τα στάδια της παραγωγικής και
εμπορικής διαδικασίας του βιβλίου.

πληθυσμιακές ομάδες και κυριαρχεί στην καθημερινή ζωή
στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής εποχής, θα
επιταχυνθούν οι ρυθμοί παραγωγής του βιβλίου
(στοιχειοθετική και εκτυπωτική διαδικασία) και θα μειωθεί
η τιμή του, ενώ παράλληλα θα αυξηθεί το ποσοστό
εγγραμματοσύνης στο γενικό πληθυσμό, φαινόμενο που
συνδέεται στενά με τη δημόσια παιδεία και τη μείωση του
εργασιακού χρόνου.

Ξραγματοποιείται όμως η εξέλιξη του παραδείγματος
ή η εμφάνιση ενός νέου παραδείγματος στην αλυσίδα
παραγωγής και κατανάλωσης του βιβλίου. πως παρατηρεί
χαρακτηριστικά ο Steinberg, η στροφή του 18ου προς το 19ο
αιώνα σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα στην ιστορία
της τυπογραφίας. Δεν πρόκειται για μία τομή, αλλά για ένα
αιφνίδιο άλμα προς τα εμπρός, το οποίο επηρέασε την
τεχνική διαδικασία της τυπογραφικής τέχνης, τις μεθόδους
έκδοσης και διανομής και τις αναγνωστικές συνήθειες 285 .
Πτοιχειοθέτες και τυπογράφοι, εκδότες και βιβλιοπώλες,
δανειστές και πωλητές βιβλίων υιοθέτησαν νέους τρόπους
παραγωγής και κατανάλωσης. Ε τεχνολογική πρόοδος, η
εξορθολογισμένη οργάνωση και η υποχρεωτική εκπαίδευση
άσκησαν αμοιβαία επιρροή και ώθησαν την παραγωγή, τη
διακίνηση και την κατανάλωση του βιβλίου προς καινούριες
περιπέτειες. Νι νέες εφευρέσεις μείωσαν το κόστος
παραγωγής, η διάδοση της εγγραμματοσύνης σε ευρεία
στρώματα των δυτικών κοινωνιών δημιούργησε μεγάλη
ζήτηση, η εθνική και διεθνής οργάνωση του εμπορίου
διεύρυνε τα κανάλια και διευκόλυνε τη ροή του βιβλίου από
τις αποθήκες των εκδοτών στα ράφια των βιβλιοπωλών

Ρο αναγνωστικό κοινό του δυτικού κόσμου άγγιξε το
μαζικό αλφαβητισμό, καθώς στην επαναστατική Ααλλία το
50% του ανδρικού και το 30% του γυναικείου πληθυσμού
ήταν εγγράμματο, στη ΐρετανία το 1850 τα αντίστοιχα
ποσοστά κυμαίνονταν στο 70% και στο 55% και στη
Αερμανία το 1871 το 88% του πληθυσμού ήταν εναλφάβητο.
Κετά τη δεκαετία του 1890, το ποσοστό του αλφαβητισμού
στο δυτικό, ανδρικό και γυναικείο, πληθυσμό ανήλθε στο
90%286. Ε πρώτη γενιά του μαζικού αλφαβητισμού ήταν και η
τελευταία που γνώρισε την πρωτοκαθεδρία του βιβλίου ως
μέσου μαζικής επικοινωνίας (ΚΚΓ), μαζί με τα υπόλοιπα
έντυπα (εφημερίδες, περιοδικά), πριν από την εμφάνιση του
ραδιοφώνου και των άλλων ηλεκτρονικών μέσων του 20ου
αιώνα. Κε τη βιομηχανοποίηση του βιβλιεμπορίου, δηλαδή
χάρη στις τεχνολογικές ανακαλύψεις, θα μεταβληθεί ο ρόλος
του συγγραφέα (λογοτέχνη, δημοσιογράφου, διανοούμενου),
θα τεθεί νομικό πλαίσιο για την πνευματική ιδιοκτησία και το
βιβλίο ως αγαθό θα ακολουθήσει τη μοίρα όλων των άλλων
μαζικών, βιομηχανικών προϊόντων, δηλαδή την άμεση
εμφάνιση στους καταλόγους και στα ράφια των βιβλιοπωλείων
και τη μικρή διάρκεια ζωής, ιδιαίτερα όταν δεν σημειώνει
μεγάλη επιτυχία πωλήσεων. Ώυτή την εποχή δημιουργούνται
για πρώτη φορά «δίκτυα που ενώνουν τις άκρες του πλανήτη» 287
και προσφέρουν στους ανθρώπους την εμπειρία της γρήγορης
μετάδοσης πληροφοριών. Ώυτά τα συνεχώς διευρυνόμενα
δίκτυα επικοινωνίας θα καταστούν «οι πρώτοι στυλοβάτες της
ουτοπίας του ‗παγκόσμιου χωριού‘ και του δημοκρατικού οράματος
για καθολική και άμεση επικοινωνία και συμμετοχή» 288 στις
εξελισσόμενες αντιπροσωπευτικές δημοκρατίες και τις
φιλελεύθερες οικονομίες. Ε αποδοχή της λογικής των μέσων
μαζικής επικοινωνίας (ΚΚΓ) σηματοδότησε την είσοδο στο
σύγχρονο πολιτισμό. Ν αντίκτυπος των ΚΚΓ κατέστησε
εφικτή τη μετάβαση από την παραδοσιακή οικονομία του
έντυπου κειμένου στη βιομηχανική και εμπορική διάσταση
των μαζών, διαμορφώνοντας ένα νέο δημόσιο χώρο.

Πτις αρχές του 19ου αιώνα, πολλά τυπογραφείαβιβλιοπωλεία ή αμιγή βιβλιοπωλεία κατόρθωσαν να
επιβιώσουν – παρά τα προσκόμματα από την κρατική ή
εκκλησιαστική εξουσία (διώξεις, λογοκρισία, συντεχνιακοί
όροι), τη δεσμευτική νομοθεσία και τις πρακτικές ανεπάρκειες
στο δίκτυο μεταφορών – και να αναπτυχθούν περαιτέρω, όταν
μία αληθινή αναγνωστική μανία θα ‗πιέζει‘ για υψηλότερο
όγκο βιβλιοπαραγωγής.
το ευρύτερο διάστημα μεταξύ του 17ου και του
19ου αιώνα, η ανάγνωση „απελευθερώθηκε‟ από τις παλαιές
δεσμεύσεις ενός περιορισμένου αριθμού θρησκευτικών
βιβλίων-αυθεντιών και υποστηρίχθηκε και στήριξε με τη σειρά
της τη μαζική, εκκοσμικευμένη, ποικίλη σε είδος και
περιεχόμενο βιβλιοπαραγωγή.
Ν καθένας αποφάσιζε
ελεύθερα τι, πως και πού θα το διαβάσει: στο γραφείο ή τη
βιβλιοθήκη του, ξαπλωμένος στο κρεβάτι ή στο πάτωμα του
σπιτιού, στο ύπαιθρο, στην παραλία, στις πλατείες, στο
μπάνιο, στις καφετέριες και τα εστιατόρια, στα καταστήματα
και στα εργοστάσια, ακόμη και καθ‘ οδόν, είτε πεζή είτε μέσα
στο τρένο και στο τραμ. Ν πολιτισμός του βιβλίου αγγίζει
πλέον, στα τέλη του 18ου με αρχές του 19ου αιώνα, μεγάλες
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Ηδιαίτερα, το βιβλίο ως εμπόρευμα ήταν συνδεδεμένο με την
τεχνολογική ανάπτυξη, με το άνοιγμα των δρόμων, την
ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων και τα εμπορικά πανηγύρια
, δηλαδή τις διόδους και τα μέσα που εξασφάλιζαν τη
διακίνησή του, και φυσικά με όλες τις μέχρι τότε πολιτικές,
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις, με
σημαντικούς σταθμούς τη διάδοση του Βιαφωτισμού και την
επιτυχία της Ααλλικής Γπανάστασης.

1852 στο Ξαρίσι ένα μικρό κατάστημα λιανικών πωλήσεων με
την επωνυμία Bon Marché, όπου πρόσφερε μεγάλη ποικιλία
εμπορευμάτων, σε σταθερές και εμφανώς αναγεγραμμένες
τιμές και σε πνεύμα της ελεύθερης εισόδου των
ενδιαφερόμενων, χωρίς να υποχρεούνται να αγοράσουν.
Ξέτυχε να εξασφαλίσει μεγάλο όγκο συναλλαγών για κέρδος,
παρόλο που κάθε τεμάχιο είχε μικρότερο ποσοστό κέρδους.
Ώυτή η ιδιοφυής εμπορική ιδέα ‗έσπασε‘ παλαιούς κώδικες
αγοραπωλησίας στο θέατρο του εμπορίου, όπως την
ανυπαρξία σταθερών τιμών στα εμπορεύματα και την
τελετουργία του παζαρέματος ή του ‗σιωπηλού συμβολαίου‘
που όριζε ότι όποιος εισερχόταν σε ένα σταθερό κατάστημα
έπρεπε να αγοράσει κάτι - μόνο στις υπαίθριες αγορές
επιτρέπονταν οι ευκαιριακές ματιές 291 . Έτσι, ξεκίνησε και
γοργά αναπτύχθηκε η ιδέα των πολυκαταστημάτων.
Γπικράτησε στο εμπόριο χάρη στη συρροή πληθυσμού στα
αστικά κέντρα ως αναγκαίας αγοραστικής δύναμης. Πτις
τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα, οι ιδιοκτήτες
πολυκαταστημάτων άρχισαν να ασχολούνται ειδικά με το
θεαματικό χαρακτήρα των επιχειρήσεων: Ροποθετήθηκαν
προθήκες με υαλοπίνακες στο ισόγειο, υιοθετήθηκαν
εκκεντρικοί τρόποι διακόσμησης των προθηκών για
εντυπωσιασμό, κατανεμήθηκαν με κριτήριο τη σπανιότητα και
την ελκυστικότητα τα προϊόντα εντός του καταστήματος κλπ.
Ν Karl Marx είχε μιλήσει εύστοχα για το «φετιχισμό του
εμπορεύματος» στην ανάλυση του ρόλου των προς διάθεση
προϊόντων στα πολυκαταστήματα, καθώς οι επιχειρηματίες
πέτυχαν να ανάγουν στην κεντρική θέση τα προϊόντα και τα
επενδύσουν με μυστήριο, εξωτισμό και άλλους ψυχολογικούς
συνειρμούς που ελάχιστη σχέση είχαν με την πραγματική
χρησιμότητα στην καθημερινή ζωή των καταναλωτών.

Ώκολουθεί μία εκτενέστερη ματιά στις συνταρακτικές
εξελίξεις αυτής της καθοριστικής εποχής. Ε επανάσταση είχε
ξεκινήσει από τις φυσικές επιστήμες, με σταθμό τη
δημοσίευση του έργου του Θοπέρνικου το 1543 Περί των
περιστροφών των ουρανίων σφαιρών, και προετοίμασε το έδαφος
για τις πολιτικοκοινωνικές επαναστάσεις και τη βιομηχανική
επανάσταση των αρχών του 19ου αι. Πτο πεδίο της έντυπης
παραγωγής (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά) εξελίχθηκαν δύο
κύρια φαινόμενα: η εφαρμογή της εκμηχάνισης στην
τυπογραφική παραγωγή και η εξάπλωση του αλφαβητισμού σε
ευρείες μάζες του γενικού πληθυσμού. Νι καινοτομίες άγγιξαν
τη διαδικασία παραγωγής και διανομής του βιβλίου, το
περιεχόμενό του και τα πρότυπα και τους τρόπους
κατανάλωσης.
Πτην είσοδο στη νέα λογική της
εκβιομηχάνισης και της μαζικής κατανάλωσης, χρονικά
προηγήθηκε η Ώγγλία και ακολούθησε η Ααλλία (περίπου το
1820), η Αερμανία (περίπου το 1850) και οι υπόλοιπες χώρες
του δυτικού κόσμου289.
Πε κοινωνιολογικό επίπεδο συντελούνται δομικές
μεταβολές. Ε δημόσια ζωή επηρεάστηκε αυτή την περίοδο
καθοριστικά από το βιομηχανικό καπιταλισμό.
Ε
αστικοποίηση – η κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού στις
πόλεις - και η βιομηχανική επανάσταση χρησιμο-ποιούνται
συχνά από τους ιστορικούς και κοινωνικούς ερευνητές για την
περιγραφή αυτών των αλλαγών στη Βύση. Ε οικονομία των
ευρωπαϊκών πρωτευουσών του 19ου αιώνα μεγιστοποίησε αυτό
που υπήρχε στην πόλη του παλαιού καθεστώτος (ancien
régime): εμπόριο, διαχείριση των οικονομικών και
γραφειοκρατία παρέμειναν οι βασικές δραστηριότητες στα
αστικά κέντρα. Νι γηγενείς βιομηχανίες συνδέονταν με το
εμπόριο, συχνά εξειδικευμένη μεταποίηση που μετέτρεπε
ακατέργαστες πρώτες ύλες από τις αποικίες ή άλλα ευρωπαϊκά
έθνη σε λιανικά εμπορεύματα. Ρο λιανικό εμπόριο έγινε
επικερδές όσο ποτέ άλλοτε και άνθισε στις ευρωπαϊκές πόλεις.
Αεννήθηκε μία νέα μορφή λιανικού εμπορίου που
εκφραζόταν με τη λειτουργία του πολυκαταστήματος, σε
βάρος των παραδοσιακών υπαίθριων αγορών και των μικρών
καταστημάτων290. Ξρώτος ο Aristide Boucicault άνοιξε το
289
290

Ξαράλληλα, σε ιδεολογικό-ψυχολογικό επίπεδο,
μετά την πρώτη ρήξη το 18ο αιώνα με την απομάγευση των
θεών λόγω του πνεύματος του Βιαφωτισμού, δηλαδή της
πίστης στον άνθρωπο και στον επιστημονικό θετικισμό,
προχωράει ο στοχασμός πάνω στην ίδια την κατάσταση του
ανθρώπου, την επίγεια ζωή και τις δυνατότητές του. Ν
γνωστός κοινωνιολόγος Richard Sennett επισημαίνει τη
συμπόρευση της οικονομίας του βιομηχανικού καπιταλισμού
με την εγκόσμια πίστη στην προσωπικότητα, ανάγοντας την
τελευταία σε κοινωνική κατηγορία στο δημόσιο χώρο292. Πτη
λογοτεχνία εκφράσθηκε ο εσωτερικός προβληματισμός του
ανθρώπου, ενώ το θέατρο λειτούργησε ως σκηνή
πραγμάτωσης του ακροατηρίου για ό,τι δεν μπορούσε να
πραγματωθεί στο θέατρο της καθημερινής ζωής.
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Κέσα στη σύγχυση για το διαχωρισμό μεταξύ
ιδιωτικού και δημόσιου βίου και στο ευρύτερο ρευστό
πολιτικό-οικονομικό-κοινωνικό πλαίσιο, κυριαρχεί πλέον η
πυρηνική οικογένεια ως καταλληλότερη μορφή έκφρασης και
‗επιβίωσης‘ των αστών του 19ου αιώνα. Ξάντως, και μέσα στο
σταθερό οικογενειακό περιβάλλον οι ίδιες οι προϋποθέσεις
της προσωπικότητας που εισχώρησε στο δημόσιο χώρο
αναστάτωναν τη λειτουργία της οικογένειας. Ε βαθύτερη
ψυχική δυσφορία που βίωνε ο πολίτης της εποχής για τις νέες
βάσεις της δημόσιας κουλτούρας θα εδραιωθεί τότε. Πτα
πολιτιστικά είδη, όπως στο θέατρο, τη μουσική, τη
ζωγραφική, τη δημοσιογραφία και τη λογοτεχνία, εκφράσθηκε
η διείσδυση της προσωπικότητας στο δημόσιο χώρο και η
ανάδειξη της ατομικής προσωπικότητας έναντι συλλογικών
(λ. χ. ταξικών) μορφών αυτοσυνείδησης και αλληλεγγύης,
κυρίως από τα μέσα του 19ου αιώνα και μετά.
Ν
κατακερματισμός της δημόσιας κουλτούρας ή σφαίρας, όπως
έχουν αναλύσει οι Sennett,, Habermas και άλλοι στοχαστές,
οδήγησε στην ανάδειξη των πολιτικών κοινοτήτων
(Gemeinschaften) ως συλλογικών μορφών για την έκφραση
του συνανήκειν εκ μέρους πολλών ασταθών προσωπικοτήτων.
μως, αυτές οι πολιτικές κοινότητες στη βάση συγκινησιακών
σχέσεων των μελών τους και στην εξεύρεση κοινοτικού
αισθήματος μέσω της αντίθεσης και της σύγκρουσης με τα μη
μέλη θα αποδειχθούν καταστροφικές. Ε ασταθής, απρόσωπη
περίπλοκη πόλη οδήγησε στη συλλογική «φαντασίωση μιας
οικείας αποκάλυψης μεταξύ ανθρώπων» 293 και στο σχηματισμό
της σημερινής ‗κοινωνίας της οικειότητας‘ που αναπληρώνει
στο φαντασιακό του μετανεωτερικού ανθρώπου την
κατακερματισμένη δημόσια σφαίρα και την απουσία του
κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή της γνήσιας κοινότητας και της
αλληλεγγύης μεταξύ των μελών. Ε πολιτική κοινότητα
κατασκευάσθηκε ως ένα συλλογικό εγώ, στηριγμένη όμως στα
σαθρά θεμέλια των ψευδαισθήσεων μίας ασταθούς και
προβληματισμένης ατομικής προσωπικότητας.

Πτο επίπεδο των τεχνικών εξελίξεων παραγωγής
του εντύπου, με άμεσες οικονομικές επιρροές, η αρχή γίνεται
με τη χαρτοποιΎα. Πημαντικές καινοτομίες ήταν κατά το 18ο
αι. η αντικατάσταση του κόπανου με κύλινδρο για την
παραγωγή της χαρτομάζας και η ανακάλυψη του χαρτιού
vélin από τον John Baskerville (1750), το οποίο δεν φέρει
σημάδια από το κόσκινο. Γπίσης, η χρήση χλωρίου (1787)
συντελεί στην παραγωγή πιο λευκού χαρτιού. Ε αύξηση της
έντυπης παραγωγής σε όλη την Γυρώπη και ιδιαίτερα οι
ανάγκες της γαλλικής Γπανάστασης κατέστησαν έντονο το
πρόβλημα έλλειψης πρώτης ύλης και ανεπαρκών μεθόδων
παρασκευής της. Ε βελτιωμένη μηχανή κατασκευής χαρτιού
σε κυλίνδρους (1799) του γάλλου τεχνίτη Louis Robert
τελειοποιήθηκε από τους άγγλους αδελφούς Foudrinier,
εκδότες και χαρτοποιούς με έδρα το Ιονδίνο (1803). Κε τη
νέα μηχανή χαρτιού, που εισήχθη στην ηπειρωτική Γυρώπη
το 1811, ήταν δυνατή η παραγωγή χαρτιού σε ρολό, με άμεσα
αποτελέσματα την αισθητή επιτάχυνση της παραγωγής, την
πτώση της τιμής του χαρτιού κατά περίπου 45% και την
απλοποίηση των σχημάτων. Ξαρόλο που το υψηλό κόστος
των νέων μηχανών (35-40.000 γαλλικά φράγκα) δεν επέτρεψε
τη γρήγορη διάδοσή τους στην Γυρώπη, όσες νέες
επιχειρήσεις χαρτοποιΎας δημιουργήθηκαν τότε, όπως και οι
χονδρέμποροι χαρτιού, αντιπροσώπευαν πολύ μεγάλη
οικονομική ισχύ και επηρέαζαν καθοριστικά το χώρο της
βιομηχανίας του βιβλίου 295 . Ρο πρόβλημα της εξεύρεσης
επαρκούς πρώτης ύλης ήρθε να λύσει η εφεύρεση του
γερμανού Gottfried Keller (1844) με τη σύνθλιψη του ξύλου
και τη χρήση οξέων για την εξαγωγή της κυτταρίνης. Ρο
πρώτο εργοστάσιο παραγωγής χαρτιού από κυτταρίνη άνοιξε
από τον Heinrich Völter το 1848. Άμεσες συνέπειες κι αυτής
της ανακάλυψης ήταν η αύξηση της παραγωγής και η πτώση
της τιμής του χαρτιού κατά 50% από το 1880 ως το 1890.
Ν δεύτερος τομέας που άγγιξαν οι τεχνικές
καινοτομίες ήταν το εργαστήριο πιεστηρίων. Νυσιαστικά,
από την εποχή του Αουτεμβέργιου (μέσα του 15ου αι.) μέχρι
τα τέλη του 18ου αι. η χρήση της μηχανής πιεστηρίου
(πρέσας) και του στοιχειοχυτηρίου έχουν μείνει
απαράλλακτες. Νι μόνες μεταβολές που είχαν συντελεστεί
ήταν η κατασκευή από μέταλλο της πρέσας από τον Wilhelm
Haas (1772) και η τελειοποίηση του «πιεστηρίου του ενός
χτυπήματος» από τον Laurent Anisson (1782-1785). Ε
σημαντικότερη εφεύρεση ήταν η στερεοτυπία, που οι ρίζες της
ανάγονταν στις αρχές του 18ου αι. και βελτιώθηκε τα χρόνια
της γαλλικής Γπανάστασης. Βημιουργούνται ΄κλισέ΄ για κάθε
στοιχειοθετημένη σελίδα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για πιθανή επανεκτύπωση χωρίς να κρατούνται ως τότε
δεσμευμένα τα στοιχεία ή να χρειάζεται εκ νέου στοιχειοθεσία

Ξρώτα στο Ξαρίσι, η συγκέντρωση πολλών,
άγνωστων μεταξύ τους και με διαφορετική καταγωγή
ανθρώπων, που είχε ξεκινήσει ήδη το 18ο αιώνα, θα μεταβάλει
ριζικά τη λειτουργία της δημόσιας πλατείας ως χώρους
αμοιβαίας λειτουργικής επαφής εκτός οικίας 294 . Πε μία
κοινωνία όπου έχουν διαλυθεί οι φεουδαλικοί δεσμοί, η
αστική τάξη αποκτά ζωτική σημασία. Ε ευυποληψία, η
κοσμιότητα και η επιτήδευση αναδεικνύονται σε αξίες της
αστικής τάξης ως προς τη δημόσια συμπεριφορά των μελών
της.

293
294

. π., ζ. 326.
. π., ζ. 178.

295

93

Frédéric Barbier, φ. π., ζ. 347.

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

του κειμένου 296 . Ε στερεοτυπία ελάττωσε το κόστος
παραγωγής του βιβλίο κι έτσι μετέβαλε τα οικονομικά
δεδομένα στον εκδοτικό χώρο.
Τρησιμοποιήθηκε
ο
συστηματικά το 19 αι., ιδιαίτερα από τους γερμανούς
μεγαλοεκδότες για σειρές που παράγονταν σε πολύ μεγάλο
αριθμό αντιτύπων.
Γπίσης, οδήγησε στη σημαντική
ανακάλυψη του περιστροφικού πιεστηρίου.

Γπίσης, ήδη από το 1820 είχαν ξεκινήσει προσπάθειες
για την εκμηχάνιση της στοιχειοθεσίας και το σημαντικότερο
βήμα έγινε με την εφεύρεση της λινοτυπίας από τον
αμερικανό Ottmar Merghenthaler το 1884, που συνδύασε
τους τομείς της στοιχειοθεσίας και της χύτευσης. Κε τη
λινοτυπία ο στοιχειοθέτης δεν επιλέγει πλέον στοιχεία, αλλά
μήτρες, που περνούν στο χυτήριο και δημιουργείται η
τυπογραφική φόρμα από «δέσμες γραμμών». Ε ένα μέθοδος
στοιχειοθεσίας είχε άμεσες οικονομικές συνέπειες, καθώς
εξασφάλισε πολύ υψηλότερη ταχύτητα εργασίας (5.000
στοιχεία με πλήρη στοίχιση την ώρα).
ΝΗ μηχανές
στοιχειοθεσίας-χύτευσης με διάτρητες ταινίες που
εμφανίσθηκαν τον επόμενο αιώνα - τη δεκαετία του 1930 –
έφθασαν να παράγουν 20.000 στοιχεία την ώρα.

Ρο 1800 ο λόρδος Stanhope τελειοποίησε το πρώτο
πιεστήριο που ήταν όλο κατασκευασμένο από μέταλλο και
διέθετε πολύ μεγαλύτερη πίεση από αυτή του ξύλινου.
Γπέτρεψε την αύξηση της παραγωγής από περίπου 30 σε 200
τυπογραφικά φύλλα την ώρα, αποτελώντας το αναγκαίο βήμα
πριν από την εκμηχάνιση. Ν Friedrich König κατασκεύασε
το 1812 το πρώτο περιστροφικό πιεστήριο, το οποίο έσπευσε
να προμηθευτεί η εφημερίδα Times. Ε επιφάνεια του
γουτεμβέργιου πιεστηρίου αντικαθίσταται από έναν κύλινδρο,
γύρω από τον οποίο τυλίγεται το φύλλο χαρτιού. Ε πίεση που
ασκεί ο κύλινδρος πάνω στη φόρμα είναι μεγαλύτερη, καθώς
ασκείται εξ επαφής και από τη μια επίπεδη επιφάνεια προς την
άλλη. Ε μηχανή που λειτούργησε στους Times το 1814
παρήγαγε 1100 φύλλα την ώρα. Ε μηχανή του König
βελτιώθηκε τεχνικά με την πάροδο του χρόνου χάρη σε
άλλους τεχνίτες και στην ατμοκίνητη μορφή της έφθασε να
παράγει το 1832 6.000 φύλλα των Times την ώρα. Ε κυρτή
στερεοτυπική αποτύπωση κατέστη δυνατή με τη χρήση του
πεπιεσμένου χαρτιού (1857, Times) και το περιστροφικό
πιεστήριο τελειοποιήθηκε, φθάνοντας το 1866 να τυπώνει
σώμα 8 σελίδων σε 12.000 αντίτυπα την ώρα (πιεστήριο
Walter).

Ξαράλληλα, ιδιαίτερα από τα τέλη του 18ου με αρχές
του 19 αιώνα, εξελίχθηκαν οι τεχνικές της ξυλογραφίας,
(έκτυπη/ανάγλυφη χάραξη όρθιου ξύλου), της χαλκογραφίας
(ανάμειξη χαλκού και χάλυβα και επεξεργασία με γλυφίδα)
και της λιθογραφίας (σχεδίαση με μολύβι σε ασβεστολιθική
πέτρα και χρήση λιθογραφικού πιεστηρίου) για την
τελειοποίηση της πιστότητας και την αύξηση του όγκου
αναπαραγωγής εικόνων που διακοσμούν το έντυπο κείμενο.
ου

Τπογραμμίζεται ότι η ραγδαία έλευση των νέων
τυπογραφικών τεχνικών κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αι.,
μετά την παρέλευση τεσσάρων σχεδόν αιώνων
στασιμότητας, εγκαινίασε τους επόμενους δύο αιώνες
ραγδαίας τεχνολογικής εξέλιξης. Νι νέες μηχανές χαρτιού,
η στερεοτυπία, το περιστρεφόμενο κυλινδρικό πιεστήριο, η
λινοτυπία και η εξαιρετικά οικονομική λιθογραφία στην
εικονογράφηση συγκρότησαν μία «δυναμική πλατφόρμα» 297 ,
πάνω στην οποία βασίσθηκαν όλες οι μελλοντικές
ανακαλύψεις, μέχρι τη διάδοση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
το τελευταίο τρίτο του 20ού αιώνα.

Ε εκμηχάνιση των πιεστηρίων επέτρεψε την
εντυπωσιακή αύξηση του τιράζ (αριθμού αντιτύπων) και την
επιτάχυνση των εργασιών εκτύπωσης, στοιχεία που
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα στην παραγωγή εφημερίδων
και περιοδικών εντύπων, όπως άλλωστε φάνηκε από την
αξιοποίησή τους πρώτιστα από τα τυπογραφεία των
εφημερίδων. Ε υψηλή τιμή αγοράς των νέων μηχανών, σε
συνδυασμό με την ανάγκη αναδιοργάνωσης του χώρου
λειτουργίας, απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού,
εξασφάλισης ανταλλακτικών και καύσιμης ύλης (ατμός,
κινητήρες αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος), όπως και οι
αντιδράσεις των εργατών του χώρου, καθυστέρησαν τη
διάδοσή τους στα περισσότερα τυπογραφικά εργαστήρια της
Γυρώπης. Ε ευρεία χρήση του κινητήρα αερίου και κατόπιν
του ηλεκτρικού κινητήρα ήταν αυτή που πρόσφερε
μεγαλύτερη ευελιξία στη διάταξη του εργοστασίου και την
οργάνωση της παραγωγής, οπότε επέτρεψε και στα μικρά
εργαστήρια να εκμηχανίσουν την εκτυπωτική παραγωγή τους.

Ρέλος, η διαδικασία εκμηχάνισης άγγιξε εκτός από
όλο τον κύκλο παραγωγής του βιβλίου και το προηγούμενο
στάδιο, αυτό της πνευματικής δημιουργίας.
πως
παρατηρεί ο Friedrich Kittler, «η εκβιομηχάνιση έπληξε
ταυτόχρονα χειρόγραφο και χειρονακτική εργασία» 298 . Ε
γραφομηχανή στην πρώτη πρακτική μορφή της κατοχυρώθηκε
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1868 από τον αμερικανό
μηχανικό Christopher Latham Sholes, με συνεργάτες τους S.
W. Soule and G. Glidden. Ε εταιρεία Remington Arms
Company κατασκεύασε το πρώτο μοντέλο το 1873 και το
1874 ξεκίνησε τη μαζική παραγωγή και διάθεση στην αγορά
297
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γραφομηχανών. Ρα δύο πρώτα μοντέλα γραφομηχανής
(1874, 1878) δεν βρήκαν άμεση ανταπόκριση στο κοινό.
μως από το 1880 και μετά, καθώς εγκαινιάσθηκε η μαζική
εκπαίδευση γυναικών κυρίως στο χειρισμό της γραφομηχανής,
το νέο εργαλείο γραφής εισχώρησε σύντομα στα γραφεία
ταχυδρομικών και τηλεγραφικών εταιρειών, δημιουργώντας
στρατιές υπαλλήλων ως δακτυλογράφων. Ν αμερικανός
συγγραφέας και δημοσιογράφος Marc Twain (το 1874) και ο
γερμανός φιλόσοφος Friedrich Nietzsche (το 1882) ήταν οι
πρώτοι από τους γνωστούς διανοούμενους που αγόρασαν και
χρησιμοποίησαν οι ίδιοι τη γραφομηχανή για να
καταγράψουν τη σκέψη τους. ταν δεν έγραφαν οι ίδιοι οι
συγγραφείς στη γραφομηχανή, είτε υπαγόρευαν σε γραμματείς
είτε παρέδιδαν το χειρόγραφο κείμενο στους εκδότες, και
αφού δακτυλογραφούνταν από υπαλλήλους, έπαιρνε το δρόμο
της βιομηχανικής παραγωγής. Έκτοτε, αυτό το «ενδιάμεσο
πράγμα», κατά τον Martin Heidegger, κάτι ανάμεσα σε
εργαλείο και μηχανή, έγραψε ιστορία. Ν Kittler σχολιάζει
για το χαρακτήρα της γραφομηχανής, συγκρίνοντάς τη με την
εφεύρεση του γραμμόφωνου και του κινηματογράφου: «Η
γραφομηχανή δεν είναι μάγισσα του φαντασιακού, όπως ο
κινηματογράφος, ούτε προσομοιώνει το πραγματικό, όπως η
ηχογράφηση…, απλώς αντιστρέφει την υλική βάση της
λογοτεχνίας»299.

Κε ορόσημο τη γαλλική Γπανάσταση, η δημοκρατία
ως μοντέλο πολιτικής διακυβέρνησης αρχίζει να επεκτείνεται
στην Γυρώπη. Κε το νέο πολιτικό σύστημα συνδέεται στενά
η ανάδειξη της ισχύος της ψήφου των πολιτών στο σύνολό
τους. Ν γενικός πληθυσμός, και όχι μόνο μία μικρή
αριθμητικά ελίτ αριστοκρατών και αστών, χρειάζεται την
εκπαίδευση, τον αλφαβητισμό και την ενημέρωση – πρακτικές
που προωθούνται από την πολιτική εξουσία. Ρο εκλογικό
σώμα αποτελεί ταυτόχρονα και ένα ολοένα πιο εγγράμματο
και βιβλιόφιλο κοινό.
Ε εγγραμματοσύνη λόγω της δημοκρατικής
διακυβέρνησης και στη βάση της εκπαίδευσης προχώρησε με
τόσο γρήγορο ρυθμό στις χώρες της δυτικής και βόρειας
Γυρώπης, ώστε οι μελετητές υπολογίζουν πως το ποσοστό
εγγραμμάτων ανήλθε στο 90% του γενικού πληθυσμού στα
τέλη του 19ου αιώνα, όπως σημειώθηκε. ΐέβαια, στο
εσωτερικό κάθε χώρας παρατηρούνταν ανισότητες
αλφαβητισμού μεταξύ αστικών και αγροτικών πληθυσμών,
διαφόρων κοινωνικών τάξεων και ομάδων (λ.χ. ανδρώνγυναικών), όμως η στροφή προς την εκπαίδευση και την
εκμάθηση ανάγνωσης (κυρίως) και γραφής είναι
αναμφισβήτητη.
Πε αντίθεση με αυτές τις χώρες, ο
αναλφαβητισμό αποτέλεσε τη βασική κατάσταση του γενικού
πληθυσμού στη Οωσία και τα ΐαλκάνια, μέχρι και τις αρχές
του 20ου αι., ενώ μεσογειακές χώρες, όπως οι Ηταλία, Ησπανία
και Ξορτογαλία βρίσκονταν σε μια ενδιάμεση κατάσταση300.

Πε οικονομικό επίπεδο, ο νέος τεχνικός εξοπλισμός
μεταβάλλει ριζικά τη δομή των παλαιών τυπογραφικών
εργαστηρίων. Ε λειτουργία των νέων πολυδάπανων (και
επικίνδυνων στην περίπτωση των ατμοκίνητων) μηχανημάτων,
η ορθολογική οργάνωση της εργασίας, η αύξηση και η
εξειδίκευση του προσωπικού και η γραφειοκρατική διαχείριση
της επιχείρησης, δεν χωρούν πλέον στο μαγαζάκι ή στο σπίτι
του ιδιοκτήτη τυπογράφου. Ρα νέα τυπογραφεία-επιχειρήσεις,
πλην των εφημερίδων, εγκαθίστανται σε εργοστάσια
διασκορπισμένα στα προάστια των πόλεων και στην επαρχία.
Ε κατασκευή και συντήρηση εργοστασίων που συχνά
εξελίσσονται σε κολοσσούς βασίζονταν στην εξασφάλιση
κεφαλαίου επένδυσης και λειτουργικών εξόδων, μέσω και της
συνεργασίας με τα τραπεζικά ιδρύματα
Ώρχίζουν να
αναδεικνύονται οι πανίσχυροι εκδότες-βιομήχανοι, που είχαν
ήδη εμφανισθεί στο Ιονδίνο το 18ο αι. (publishers), και τώρα
κυριαρχούν σταδιακά σε όλες τις χώρες, ανάλογα με τις
πολιτικές-κοινωνικές εξελίξεις, στο χώρο του εντύπου.
Ξαραγγέλλουν βιβλία σε συγγραφείς, καθορίζουν την
εμφάνιση ενός ή σειράς βιβλίων, καταρτίζουν τον
προϋπολογισμό της εκδοτικής δαπάνης και οργανώνουν τη
διανομή. Νι βιβλιοεκδότες επιβάλλονται ως συνδετικός
κρίκος μεταξύ των συγγραφέων, τυπογράφων και διανομέων.

Πε επίπεδο δικτύων διακίνησης και μεταφοράς,
καθοριστική για τη διάδοση και την εμπορική κυκλοφορία
των εντύπων ήταν η ενοποίηση των αγορών. Ε επανάσταση
στην
επικοινωνία
(τηλέγραφος,
τηλέφωνο,
δίκτυα
ταχυδρομείων με πνευματικούς σωλήνες) και στη μεταφορά
(σιδηρόδρομος, ατμόπλοιο, σύστημα ταχυδρομικών
δεμάτων) με τη χρήση νέων μέσων διευκόλυνε καθοριστικά
την προώθηση και την κυκλοφορία του βιβλίου. Ώς σταθούμε
λίγο περισσότερο στην παράλληλη ανάπτυξη όλων των άλλων
μέσων μαζικής επικοινωνίας, έντυπων και μη, και τη σχέση
τους με το βιβλίο. Βικαιολογημένα ο 19ος αιώνας
χαρακτηρίζεται από τους μελετητές ως εποχή του «θριάμβου
του γουτεμβέργιου εντύπου», εννοώντας πρώτιστα την εξάπλωση
του περιοδικού τύπου 301 . Νι εφημερίδες και τα περιοδικά
κατακλύζουν την καθημερινότητα των πολιτών της
ευρωπαϊκής Βύσης. Βεν είναι τυχαίο πως την περίοδο της
ΐιομηχανικής Γπανάστασης σε όλους τους τομείς παραγωγής
και διάθεσης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, ο χώρος του
παροδικού και του εφήμερου υλικού, του προσιτού
οικονομικά και του καταδικασμένου στην προσωρινότητα
300
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εντύπου, ‗αρέσει‘ τόσο πολύ και έρχεται να καλύψει ανάγκες
γενικής και εξειδικευμένης ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των
πολιτών στις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Ε αμεσότητα και
ταχύτητα θα χαρακτηρίσουν όχι μόνο τα έντυπα, αλλά και τις
νέες ανακαλύψεις ήχου και εικόνας. Ρο βιβλίο παύει πλέον να
είναι η «αδιαφιλονίκητη και ασυναγώνιστη προσομοίωση σύγκλισης
και αποθήκευσης όλων των δυνατών ροών δεδομένων» 302 . Ρο
‗τεχνικό σύμπαν‘ ξεκινάει από την εκμηχανισμένη γραφή
(βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά) και διαστέλλεται στην
κατεύθυνση της ακουστικής, τη μουσικής και την εικόνας για
να αιχμαλωτίσει το νεωτερικό άνθρωπο στη μαγεία του. Ρα
νέα μέσα επικοινωνίας συλλαμβάνουν και μεταδίδουν το
στιγμιαίο, εστιάζουν την προσοχή τους στο παρόν, τον
‗κόσμο εν τω γίγνεσθαι‘ 303 . Ν χώρος και ο χρόνος
αναδιοργανώνονται με τη διαμεσολάβηση των νέων μέσων
μεταξύ του ανθρώπου και της πραγματικότητας. Ρα νέα μέσα
μαζικής ή λαϊκής κουλτούρας μεταφέρουν και μεταπλάθουν
την παρελθούσα γνώση και ταυτόχρονα δημιουργούν μία νέα
πραγματικότητα και αναπαράγουν τη μαζική κουλτούρα.
Κεταφέρουν και διαμορφώνουν την κοινωνική ‗μνήμη‘ και
‗υπόμνηση‘ σε νέες διαστάσεις και με νέες δυνατότητες σε ένα
πρωτόγνωρα μαζικό κοινό.

πληροφόρηση για τις εμπορικές τους δραστηριότητες, καθώς
και την ανάδειξη νέων πολιτιστικών προτύπων και αξιών,
τρόπου ζωής και συμπεριφοράς305.
Ξρόδρομοι της εφημερίδας, στο πρότυπο της
εφήμερης ενημέρωσης μιας κοινότητας πολιτών για το
δημόσιο γίγνεσθαι, είναι τα λευκώματα που αναρτιόνταν στην
αγορά της κλασικής Ώθήνας, τα οποία ήταν σανίδες
αλειμμένες με γύψο για να γράφονται ανακοινώσεις-δημόσιες
αγγελίες, οι Βασίλειαι Εφημερίδες, που συντάσσονταν σε
καθημερινή βάση από τον αρχιγραμματέα Γυμένη τον
Θαρδιανό με τις πράξεις, οδηγίες και διαταγές του Κεγάλου
Ώλεξάνδρου κατά την εκστρατεία στην Ώσία (334-323 π. Τ.),
οι γυψωμένες σανίδες-λευκώματα (album) στα πολυσύχναστους
δημόσιους χώρους της αρχαίας Οώμης, η κινεζική τυπωμένη
Μεγάλη Έκθεση (1360), που ήταν η Εφημερίδα της Κυβέρνησης
για τους μανδαρίνους, τα ενημερωτικά φυλλάδια (fogli d‘ avvisi)
της Βημοκρατίας της ΐενετίας στα μέσα του 16ου αώνα, τα
ευκαιριακά (occasionnels) στη Ααλλία περίπου από το 1480,
που ήταν έντυπα ενημερωτικά φυλλάδια με την ευκαιρία
σημαντικών γεγονότων και οι επίσης έντυπες φυλλάδες
(canards) με ‗κοινωνική‘ θεματολογία (θαυμαστά γεγονότα,
περιγραφές καταστροφών, εγκλημάτων και ουράνιων
φαινομένων), που ξεκίνησαν στη Ααλλία γύρω στο 1530306. Ρα
ετήσια αλμανάκ και ημερολόγια που τυπώνονταν από τα μέσα
του 15ου αιώνα στην Γυρώπη στη μορφή βιβλίων μοιάζουν με
τις μετέπειτα εφημερίδες ως προς την περιοδικότητα έκδοσης.
Ώκόμη, οι λίβελλοι (libelles), που ήταν έντυπα φυλλάδια με τη
διατύπωση κριτικής σε επίκαιρα ζητήματα αποτελούν
προδρομική μορφή των κριτικών άρθρων των εφημερίδων.
Νι λίβελλοι άρχισαν να κυκλοφορούν με αφορμή τη
Κεταρρύθμιση (αρχές 16ου αιώνα) και άνθισαν όλο το 16ο
αιώνα, συνδεόμενα με το φαινόμενο της κρατικής και
εκκλησιαστικής λογοκρισίας και της δίωξης πολλών εκδοτών
και βιβλιοπωλών σε Ααλλία, Ώγγλία, Αερμανία, Ηταλία κυρίως.

Κε την εξέλιξη του βιβλίου από το 17ο αιώνα
συμβάδισε η ανάπτυξη των δύο άλλων εντύπων, της εφημερίδας
και του περιοδικού, τα οποία το 19ο αιώνα θα εισέλθουν κι αυτά
στην εποχή της εκβιομηχάνισης και της μαζικότητας στην
παραγωγή και στην κατανάλωση. Ε εφημερίδα είναι το μέσο
δημόσιας επικοινωνίας που από τις αρχές του 17ου ως τις
αρχές του 21ου αιώνα, δηλαδή επί τέσσερις αιώνες,
κυριάρχησε σταδιακά σε όλο τον πλανήτη. Γίναι το μέσο που
διαμόρφωσε τις σημερινές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες και
τις μαζικές αγορές καταναλωτών. Ε ιστορία της εφημερίδας
είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική εξέλιξη της
εκάστοτε χώρας304.
Νι πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις του 17ου αιώνα,
κυρίως οι ανάγκες των ανερχόμενων κοινωνικών στρωμάτων
και οι επιδράσεις της πολιτικής Γπανάστασης στη Ααλλία
ήταν το αναγκαίο περιβάλλον για να γεννηθούν και να
αναπτυχθούν οι έντυπες εφημερίδες. Ε εμφάνιση και
κυκλοφορία των πρώτων εφημερίδων υπήρξε απόρροια των
αιτημάτων για ελεύθερη διακίνηση ιδεών, πληροφοριών και
γνώσης των νέων κοινωνικών στρωμάτων. Νι πολίτες
επιθυμούσαν την ενημέρωση για τη δράση της εξουσίας, τη
δημόσια πολιτική συζήτηση και κριτική, την οικονομική

Ε εξέλιξη των μονοθεματικών ευκαιριακών και
φυλλάδων σε συλλογές ειδήσεων (corantos), έντυπα που θα
εξαπλωθούν στην Γυρώπη στις αρχές του 17ου αιώνα και θα
αποκτήσουν σταδιακά μία εβδομαδιαία περιοδικότητα, ήταν
ένα ακόμη καθοριστικό βήμα προς την κατεύθυνση της
εφημερίδας. Ε διαφορά των corantos από τα προγενέστερα
περιοδικά έντυπα έγκειται στην κάλυψη πολλών ειδήσεων από
διαφορετικά μέρη. Ε ραγδαία επέκταση τους αποδεικνύει ότι
305

Μειίλα εξαθεηηλίδνπ, Κνηλσληνινγία ησλ Μέζσλ Μαδηθήο
Δπηθνηλσλίαο: Ο ξφινο ησλ κέζσλ ζηελ αλαπαξαγσγή ηνπ ζχγρξνλνπ
θαπηηαιηζκνχ, Αζήλα, Gutenberg, 1987, ζ. 128.
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υπήρχαν οι αναγκαίες συνθήκες για την κυκλοφορία ειδήσεων,
από άποψη ζήτησης κοινού, μεταφορικών μέσων και οδών,
τυπογραφείων και τοπικών δικτύων διανομής. λα αυτά τα
ολιγοσέλιδα, κακοτυπωμένα, προσφιλή στο ευρύτερο
εγγράμματο κοινό και φθηνά φυλλάδια, που κυκλοφορούσαν
από το 15ο ως το 17ο αιώνα στις ευρωπαϊκές χώρες,
αναπτύσσονταν ταυτόχρονα, αλλά σε διαφορετικό επίπεδο, με
το βιβλίο. Ρα μεν φυλλάδια εκδίδονταν από τυπογράφους και
επέφεραν γρήγορη απόσβεση της χαμηλής δαπάνης
παραγωγής και κέρδη, ενώ τα βιβλία παρέμεναν μία
δαπανηρή και υψηλού κόστους επιχείρηση με πιο πολύπλοκη
εσωτερική διάρθρωση: εκδίδονταν και πωλούνταν από
βιβλιοπώλες-εκδότες
που
έκλειναν
συμφωνίες
με
τυπογράφους. Βιάφοροι τόποι διεκδικούν τη δόξα της
πρώτης εφημερίδας. Ώρκετοί μελετητές υποστηρίζουν πως η
βελγική De Nieuwe Tijdinghen (Ξρόσφατες Γιδήσεις) με το
φύλλο στις 17 ΚαΎου 1605 (Ώμβέρσα) κατέχει την πρωτιά της
εφημερίδας στην Γυρώπη307.

1836 κυμαινόταν στο 30%, από το 1836-1856 ανήλθε στο
70% και τη δεκαετία του 1850-1880 η αύξηση εκτοξεύθηκε
το 600%!308
Γπίσης, χαρακτηριστική ένδειξη ότι οι εφημερίδες
αποτελούσαν το πιο σημαντικό ‗καθρέφτη‘ των πολιτικών και
κοινωνικών ανακατατάξεων της εποχής είναι η συμπόρευση
δύο ειδών εφημερίδων στην Ώγγλία μέχρι τα μέσα του 19ου
αιώνα: ο αστικός, χαρτοσημασμένος και ακριβός τύπος και ο
εργατικός, ασφράγιστος (παράνομος) και φθηνός τύπος.
Γκτός από τη βαριά κρατική φορολογία, οι εκδότες και οι
δημοσιογράφοι εφημερίδων αντιμετώπιζαν συνεχείς ποινικές
και οικονομικές διώξεις, στο πλαίσιο μίας έντονης
λογοκρισίας και περιορισμού της ελευθεροτυπίας. Αενικά στην
Γυρώπη, οι μεγάλες εφημερίδες μπορούσαν να παράγονται
και να κυκλοφορούν μόνο από ισχυρούς τυπογράφουςεπιχειρηματίες με πολιτικές-κομματικές διασυνδέσεις, λόγω
υψηλού κεφαλαίου και επενδύσεων σε μηχανήματα και
εργατικό και δημοσιογραφικό προσωπικό, ενώ αρχικά
απευθύνονταν στις πολιτικές, οικονομικές και αστικές ελίτ. Ε
εξασφάλιση των λειτουργικών εξόδων της εφημερίδας
επιτυγχανόταν κυρίως με τη διαφήμιση, που από τότε άρχισε
να αναπτύσσεται ως αυτόνομη πολιτιστική βιομηχανία. χι
τόσο η ίδρυση, όσο η επιβίωση και η εδραίωση μιας
εφημερίδας ως επιχειρηματικού οργανισμού ήταν δυσχερής:
όσο αυξανόταν η κυκλοφορία μιας εφημερίδας τόσο
ανέβαιναν τα λειτουργικά έξοδα, οπότε ο ιδιοκτήτης σκόπευε
στην περαιτέρω αύξηση των φύλλων, χρησιμοποιώντας ως
εργαλείο τη μείωση της τιμής για να ανταποκριθεί στον
ισχυρό ανταγωνισμό. Αια να εφαρμόζει όμως τη μείωση της
τιμής έπρεπε να εκσυγχρονίζει συνέχεια το μηχανικό
εξοπλισμό του, ώστε να πέφτουν τα λειτουργικά έξοδα. Ώυτός
ο κύκλος παραγωγής-κατανάλωσης του τύπου σε Γυρώπη και
ΕΞΏ επαναλαμβανόταν συνέχεια κι έτσι μεταβαλλόταν με τα
χρόνια το ιδιοκτησιακό καθεστώς, η σχέση με την πολιτική
και οικονομική εξουσία, η ιδεολογική κατεύθυνση, η τιμή, η
θεματολογία και η εμφάνιση της εφημερίδας. Νι μεταβολές
συνδέονταν με τη σταθερή αυξητική πορεία του ποσοστού
αναγνωστών.
ΐέβαια, παράλληλα με τις 3-4 μεγάλης
κυκλοφορίας εφημερίδες και τους μεγιστάνες του Ρύπου σε
κάθε χώρα, επιβίωνε ένας δεκαπλάσιος σχεδόν αριθμός
μικρότερης κυκλοφορίας εφημερίδων που εκδίδονταν από
μικρά τυπογραφεία.

Κία τυπική ευρωπαϊκή εφημερίδα των τελευταίων
δεκαετιών του 17ου αιώνα εκπλήσσει το σύγχρονο μελετητή
με τον πλούτο και την έκταση των πληροφοριών, σε ένα μόνο
φύλλο χαρτί, που προσφέρει στο αναγνωστικό κοινό. Φς
προς τη θεματολογία, οι εσωτερικές ειδήσεις παρουσιάζονται
πρώτες, αλλά φτωχές – εξαιτίας του φόβου δυσαρέσκειας της
κεντρικής εξουσίας – και υπερτερούν οι εξωτερικές ειδήσεις
που συλλέγονται από ένα ανεπτυγμένο δίκτυο συλλογής
πληροφοριών (με την Ώγγλία να πρωτοστατεί σ‘ αυτόν τον
τομέα). Φς προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εφημερίδων,
κυρίως αστοί σε μόνιμη αντιδικία με απολυταρχικά
καθεστώτα, φαινόμενο που σε μερικές χώρες θα διαρκέσει
μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα, θα αγωνίζονται για την επιβίωση
και τη διάδοσή τους. Ε επιβολή των ειδικών τελών
(knowledge taxes) ή χαρτοσήμου που είχαν επιβληθεί στις
εφημερίδες για πρώτη φορά το 1712 ήταν μία μορφή
οικονομικού πολέμου εναντίον τους. Ρα τέλη είχαν αυξητική
πορεία όλο το 18ο αιώνα και άρχισαν να μειώνονται μόνο το
1836. Ρο 1855 καταργήθηκαν οριστικά στην Ώγγλία. Ε
επίδραση αυτής της μορφής φορολογίας στην εφημερίδα ήταν
σημαντική, καθώς προκαλούσε την αύξηση της τιμής, τη
μείωση αγοραστών και τον περιορισμό των εκδοτικών
επιχειρήσεων που αναλάμβαναν το υψηλό ρίσκο. Ε παύση
των τελών σήμανε την πτώση της τιμής και την κατακόρυφη
αύξηση της κυκλοφορίας των εφημερίδων, η οποία οδήγησε
στην επέκταση της βιομηχανικής επανάστασης στον τύπο.
Γνδεικτικά, στην Ώγγλία υπολογίζεται πως το ποσοστό
αύξησης των πωλήσεων εφημερίδων μεταξύ του 1816 και του

Ρη δεκαετία του 1830 εμφανίσθηκε στις ΕΞΏ και τη
Ααλλία ο φθηνός ημερήσιος λαϊκός τύπος ευρείας κυκλοφορίας
(χαρακτηρισιτκά παραδείγματα σε Ώγγλία: Morning Herald1823, Daily Telegraph-1855, Daily Mail-1896, σε ΕΞΏ: New
York Sun – 1833, σε Ααλλία: La Presse – 1836, Le Siècle, Le
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Petit Journal), ο οποίος εξαιτίας της χαμηλής τιμής πώλησης
και της δημοφιλούς κοινωνικής κυρίως θεματολογίας γνώρισε
ραγδαία ανάπτυξη, παράλληλα με τις σοβαρότερου
περιεχομένου εφημερίδες (ενδεικτικά, Ώγγλία: Times, Ααλλία:
Le Temps, ΕΞΏ: New York Herald, New York Tribune, New
York Times). Ν ημερήσιος λαϊκός τύπος πρόσφερε τη
δυνατότητα σε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπων στην Γυρώπη
και στις ΕΞΏ να ενημερωθούν, να ψυχαγωγηθούν και να
ενταχθούν στις κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές εξελίξεις
του 19ου αιώνα. Ν συνεχής εκδημοκρατισμός των κοινωνιών
αυτή την εποχή δεν θα ήταν δυνατόν χωρίς τον τύπο309.

ποικίλης ύλης-μαγκαζίνο αναπτύχθηκε κυρίως στην Ώγγλία
από τις αρχές του 18ου αιώνα και μετά. Γπίσης, η θεματική
εξειδίκευση ήταν το κύριο γνώρισμα των περιοδικών σε
Γυρώπη και ΕΞΏ σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα. Ώυτή
την εποχή, με την είσοδο στη βιομηχανική εποχή, διαπιστώνεται αύξηση των τίτλων και των κυκλοφοριών των περιοδικών.
Νι διαφημιστικές καταχωρίσεις, όπως και στις
εφημερίδες, έπαιζαν κεντρικό ρόλο στην επιβίωση των
επιχειρήσεων. Ρα μαζικά περιοδικά προσπαθούσαν να
προσελκύσουν όσο το δυνατόν ευρύτερο αναγνωστικό κοινό,
γι‘ αυτό η θεματολογία τους κάλυπτε από το σχολιασμό πολιτικών, θρησκευτικών, ηθικών και καλλιτεχνικών θεμάτων μέχρι κοινωνικά, κοσμική ζωή και μόδα, επιστημονικές αναλύσεις και εκδόσεις νέων βιβλίων. Πε όλη τη διάρκεια του 19ου
αιώνα παρατηρείται γενική άνοδος των κυκλοφοριών των
περιοδικών.
Ξαράλληλα με τη δημοσίευση ‗ελαφρών‘
θεμάτων, επιστημονικών και επαγγελματικών γνώσεων και
λογοτεχνικών αναγνωσμάτων, συμμετείχαν ενεργά και στους
κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες της εποχής.. ΐέβαια, η
σχέση της λογοτεχνίας με την εφημερίδα και το περιοδικό, σε
συνάρτηση πάντα με το βιβλίο, χρήζει εκτενέστερης
αναφοράς στην ενότητα που θα ακολουθήσει για τις
αισθητικές προτιμήσεις και τις πρακτικές ανάγνωσης του
κοινού.

Φς προς τη θεματολογία του ‗σοβαρού‘ τύπου, έχει
παρατηρηθεί πως οι μεγάλες πολεμικές αναμετρήσεις του 19ου
αιώνα στην ευρωπαϊκή ήπειρο, όπως οι Λαπολεόντειοι
πόλεμοι, ο Θριμαϊκός, ο γερμανοαυστριακός και
γερμανογαλλικός πόλεμος, δεν έτυχαν ευρείας κάλυψης από
τις εφημερίδες, λόγω και της δυσκολίας άμεσης καταγραφής
των εξελίξεων στα πολεμικά μέτωπα. Ν εμφύλιος πόλεμος
στις ΕΞΏ, τη δεκαετία του 1860, ήταν ο πρώτη πολεμική
αναμέτρηση με ανταποκριτές δημοσιογράφου και ευρεία
κάλυψη στον αμερικανικό τύπο.
Ε εφεύρεση του τηλέγραφου και η ίδρυση των
πρώτων ειδησεογραφικών πρακτορείων ήταν καθοριστικές για
την περαιτέρω ανάπτυξη της εφημερίδας, καθώς τα
τηλεγραφήματα που κατέφθαναν σε μεγάλη ποσότητα και σε
χαμηλή τιμή πρόσφεραν πλούσιο υλικό για τον ημερήσιο
Ρύπο. Ρο περιοδικό (αγγλ. magazine, γαλ. magazine) είχε από
την αρχή διαφορετικό χαρακτήρα ως προς την ενημέρωση
και την ψυχαγωγία από την εφημερίδα. Βεν είχε σκοπό την
παροχή και τη δημιουργία εφήμερων ειδήσεων, αλλά την
εξειδικευμένη και ανθεκτική στο χρόνο ενημέρωση και την
ψυχαγωγία μέσω μίας πλούσιας εικονογράφησης και ποικίλης
θεματολογίας. Ε εμφάνισή τους πραγματοποιήθηκε στα μέσα
του 17ου αιώνα. Νι ιστορικοί χαρακτηρίζουν το παρισινό
Journal des Savants (Γφημερίδα των Ιογίων) που έκδοσε το
1665 ο Denis de Sallo ως το πρώτο περιοδικό στον κόσμο.
Ώκολούθησαν το επίσης γαλλικό Mercure Galant (Θοσμικός
Γρμής), το ολλανδικό Les Nouvelles de la République des Lettres
(1684), το αγγλικό Philosophical Transations (1665) και το
London Gazette (1665), έντυπα που αρχικά είχαν μεταβλητή
περιοδικότητα κυκλοφορίας (εβδομάδα, 15ήμερο).
Ε
επιβολή των τελών της γνώσης από το 1712 έπληξε και τα
περιοδικά έντυπα, που με το χρόνο εμπλουτίζονταν σε
θεματολογία αυτά της ποικίλης ύλης, ενώ αναπτύσσονταν τα
εξειδικευμένα επαγγελματικά – επιστημονικά - χρηστικά
περιοδικά. Ρο έντυπο με τη σύγχρονη μορφή του περιοδικού
309

Πυμπερασματικά, οι περισσότεροι μελετητές
δικαιολογημένα κάνουν λόγο για το 19ο αιώνα ως τη «χρυσή
εποχή» του βιβλίου και ευρύτερα του εντύπου. πως
σημειώνει ο Michael McKeon, ένα σύνολο διαφορετικών
παραγόντων - τεχνολογικών, κοινωνικών και νομικών ‗συνωμότησαν‘ για να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του έντυπου
κειμένου 310 . Ε προεργασία σε όλα τα επίπεδα είχε
προχωρήσει, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κυρίως από τα τέλη
του 17ου αιώνα με τη μαζική παραγωγή χαρτιού (Ώγγλία) και
την κυκλοφορία διαφορετικών μορφών εντύπων, ενώ από τα
μέσα του 18ου αιώνα οι μεταβολές στη νομοθεσία με την
εμφάνιση των πνευματικών δικαιωμάτων και της ανάγκης
αμοιβής του συγγραφέα για ένα προϊόν, το οποίο ήταν
πρόθυμη να χρηματοδοτήσει μία αυξανόμενη μάζα
καταναλωτών-αναγνωστών, και από τις αρχές του 19ου αιώνα οι
ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δημιούργησαν το αναγκαίο
περιβάλλον για να αναπτυχθεί το έντυπο.
Εκτός από την εκμηχανισμένη και μαζική
παραγωγή, διακίνηση και κατανάλωση όλων των εντύπων
(βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά), το 19ο αιώνα γεννήθηκαν
και αναπτύχθηκαν ραγδαία και άλλα μέσα επικοινωνίας.
Ώυτά τα νέα μέσα ‗απελευθέρωσαν‘ τον άνθρωπο από τα
μέχρι τότε γεωγραφικά και χρονικά όρια. Ν τηλέγραφος
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ανακαλύφθηκε το 1837, αλλά η χρήση του ξεκίνησε τη
δεκαετία του 1850 και διευρύνθηκε με τα υποβρύχια καλώδια
το 1865. Αια πρώτη φορά, η νέα ανακάλυψη παρείχε τη
δυνατότητα αποσύνδεσης της ταχύτητας μετάδοσης των
ειδήσεων από την ταχύτητα γεωγραφικής μετακίνησης του
ανθρώπου. Γίναι η πρώτη από τις συσκευές επικοινωνίας που
στοχεύουν στην αμεσότητα και στην ταχύτητα311. Αύρω στο
1880 ανακαλύφθηκε το τηλέφωνο και το 1895 το ραδιόφωνο.
Γπίσης, η φωτογραφία παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα ιστορική
εξέλιξη. ΐασίζεται στον περίφημο ‗σκοτεινό θάλαμο‘, που
ήταν γνωστός ήδη από την αρχαιότητα. Ε θεωρία του είχε
αναπτυχθεί από τους άραβες μαθηματικούς του 11ου αι. και
επαναδιατυπωθεί από τον Leonardo da Vinci. Ρο 1568 στη
ΐενετία ο θάλαμος αντικαταστάθηκε από ένα κουτί και πάνω
στην οπή προσαρμόσθηκε ένα φακός.
Ε αρχή της
φωτογραφίας βασίζεται στην αναπαραγωγή της εικόνας πάνω
σε ένα υλικό, την εμφάνισή της με κάποια τεχνική και την
‗στερέωσή‘ της για να μη χαθεί με το φως. Ώπό τις αρχές του
18ου αι. ήταν γνωστό πως ο χλωριούχος άργυρος ήταν
ευαίσθητος στο φως, αλλά οι πρώτες δοκιμές έγιναν το 1824
με τη χρήση της «ιουδαϊκής πισσάσφαλτου». Ε πρώτη
φωτογραφία τραβήχτηκε από τον Niépce το 1826. Ρο
επόμενο βήμα στην εξέλιξη της τεχνικής πραγματοποιήθηκε
με τη χρήση του χλωριούχου αργύρου. Ε δαγκεροτυπία, ως
υλικό πάνω στο οποίο έχει μεταφερθεί η εικόνα και μπορεί να
εκτυπωθεί, χρονολογείται από το 1835. Γίναι μία πλάκα
χαλκού καλυμμένη με ιωδιούχο άργυρο. Ε επίσημη πάντως
ημερομηνία γέννησης της φωτογραφίας είναι το 1839, με την
παρουσίαση των πρώτων φωτογραφικών λήψεων του François
Arago στο Ηνστιτούτο της Ααλλίας. Ε μέθοδος του γυάλινου
πλέγματος (ράστερ) που εφηύραν το 1882 ο Meisenbach και
ο Ives για την ανάλυση του φωτός με τη χρήση
γαλβανοπλαστικής χρησιμοποιήθηκε από το 1884 για τα
βιβλία και το 1886 για τον τύπο (η πρώτη εφημερίδα που
δημοσίευσε φωτογραφία ήταν η Journal illustré)312. Ρο 1895
η φωτογραφική τεχνική θα εξελιχθεί στην κινούμενη εικόνα με
την εφεύρεση του κινηματογράφου. Ρο 1877 ανακαλύφθηκε ο
φωνογράφος ή γραμμόφωνο, ο ‗μουσικός τηλέγραφος‘313, όπως
είχε ονομασθεί αρχικά, που επέτρεψε την αποθήκευση και την
αναπαραγωγή του ήχου.

αναγνώστες. Κε τη βοήθεια της τεχνολογίας, εξελίχθηκαν
σημαντικά από το 19ο αι. κι εξής και σήμερα οι χρήστες των
ειδήσεων τους είναι όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΚΚΓ, με
τελικούς αποδέκτες τους θεατές, ακροατές και αναγνώστες.
Γκτός από τα ΚΚΓ, άλλοι πελάτες των πρακτορείων μπορεί
να είναι δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί που ενδιαφέρονται
για την άμεση ροή έγκυρων ειδήσεων (κυβερνητικές
υπηρεσίες, τράπεζες, εταιρείες κλπ.). Ν γάλλος CharlesLouis Havas ίδρυσε το Bureau Havas το 1832, όπου
τροφοδοτούσε, έναντι συνδρομής, με μεταφράσεις από τον
ξένο τύπο εφημερίδες, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και
πρεσβείες. Ρο 1835 επέκτεινε και μετονόμασε την επιχείρησή
του σε Agence Havas, το οποίο επιβίωσε ως το 1940. Κε την
εξάπλωση του τηλέγραφου κατά τη δεκαετία του 1850, το
πρακτορείο του μετατράπηκε σε τηλεγραφικό πρακτορείο
που πρόσφερε τις υπηρεσίες του με ακριβό αντίτιμο. Πτις
ΕΞΏ, το 1848 οι έξι ημερήσιες εφημερίδες που
κυκλοφορούσαν στη Λέα όρκη αποφάσισαν να
συνεργαστούν και ίδρυσαν τη Harbor News Association, ένα
συνεταιρισμό που με ένα πλοιάριο προσέγγιζε τα υπερωκεάνια
που ελλιμενίζονταν από την Γυρώπη και μοίραζε σε όλες τις
εφημερίδες το έντυπο υλικό που συνέλεγε, ενώ ταυτόχρονα
τοποθετήθηκαν ανταποκριτές στα λιμάνια της άλλης πλευράς
του Ώτλαντικού για να τους στέλνουν τα ευρωπαϊκά νέα. Ρο
1850 επέκτειναν τη συνεργασία τους με άλλες εφημερίδες και
ίδρυσαν την Telegraphic and General News Association. Ρο 1856
ενοποιήθηκαν οι δύο υπηρεσίες και το 1858 μετονομάσθηκαν
σε New York Association Press (NYAP). Κετά από μία πορεία
ανταγωνισμών, συγχωνεύσεων, διασπάσεων και συνεργασιών
με άλλα συνεταιριστικά πρακτορεία στις διάφορες περιφέρειες
των ΕΞΏ, το 1900 δημιουργήθηκε από όλες αυτές τις
διεργασίες το Associated Press (AP) ως συνεταιριστική, μη
κερδοσκοπική επιχείρηση των αμερικανικών εφημερίδων με
έδρα τη Λέα όρκη. Πτη Αερμανία, το 1849 ο Bernhald
Wolf, με προϋπηρεσία μεταφραστή στο πρακτορείο Havas,
ίδρυσε το Berlin Telegraphische Anstalt, που αρχικά τροφοδοτεί
μόνο την εφημερίδα που εκδίδει, τη Nationalzeitung, με
οικονομικές ειδήσεις που έρχονται τηλεγραφικά από το
εξωτερικό και τις οποίες διακινεί άμεσα, μέσω διανομής από
υπαλλήλους του και μέσω του δικτύου αεραγωγών του
ταχυδρομείου (σωλήνων, εντός των οποίων διακινούνται θήκες
με σημειώματα με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα) σε
τράπεζες, χρηματιστές και επιχειρηματίες. Ώπό το 1855 ο
Wolf αρχίζει να διακινεί και πολιτικές ειδήσεις και από το
1859 συνεργάζεται με τα πρακτορεία των Havas και Reuter
για ανταλλαγή ειδήσεων και μετονομάζεται σε Wolffschen
Telegraphen-Bureau (WTB). Ώπό το 1865 το WTB περνά
ουσιαστικά στον έλεγχο της πρωσικής κυβέρνησης και από το
1918 με την ήττα της Αερμανίας θα περιοριστεί, κατόπιν θα
χρησιμοποιηθεί από το ναζιστικό καθεστώς και έσβησε με το
τέλος του ΐ΄ Ξαγκόσμιου Ξολέμου. Ν γερμανός Paul Julius

Ώυτή την εποχή γεννήθηκαν επίσης τα πρακτορεία
ειδήσεων. Πυνιστούν τα ίδια μέσα ενημέρωσης με βασικούς
χρήστες των προϊόντων τους άλλα μέσα, τις εφημερίδες και τα
περιοδικά την περίοδο εμφάνισής τους. Ρο επικοινωνιακό
περιεχόμενο που διανέμεται από τα πρακτορεία στις συντάξεις
του τύπου προωθείται στους τελικούς χρήστες, τους
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Reuter ίδρυσε το 1851 στο Ιονδίνο ‗γραφείο οικονομικών
πληροφοριών‘ που λάμβανε ειδήσεις από δίκτυο
ανταποκριτών που είχε δημιουργήσει στην Γυρώπη.
Πυνεργαζόταν με τα πρακτορεία των Havas και Wolff, και
από το 1857 με το αμερικανικό NYAP (την ίδια χρονιά
έλαβε τη βρετανική υπηκοότητα). Ρο 1865 μετέτρεψε το
γραφείο του σε ανώνυμη εταιρεία με τίτλο Reuter‘s Telegram
Company. Ξαρά τη χρονική υστέρηση σε σύγκριση με τα δύο
άλλα ευρωπαϊκά πρακτορεία, γρήγορα κατέκτησε τα πρωτεία,
καθώς το Ιονδίνο ήταν η πρωτεύουσα της ΐρετανικής
Ώυτοκρατορίας και διεθνές οικονομικό και τηλεπικοινωνιακό
κέντρο. Κέχρι το 1941 το πρακτορείο Reuters λειτουργούσε
ως ιδιωτική επιχείρηση, με προνομιακές όμως σχέσεις με τη
βρετανική κυβέρνηση, με σταδιακή εμπλοκή στο μετοχικό
κεφάλαιο ενώσεων εκδοτών εφημερίδων, της Press
Association και της National Press Association. To 1941
μετατράπηκε σε κοινοφελές ίδρυμα (trust) και υπογράφηκε
συμφωνία για την εγγύηση της ανεξαρτησίας του.

τυπογράφων-εκδοτών στο βιομηχανικό στάδιο, λόγω
ενασχόλησης με την οργάνωση της αγοράς και του αγώνα
κατά της λογοκλοπής, έπρεπε να αντιμετωπιστεί με την
καθιέρωση αναγκαίας νομοθεσίας.
Κεσοπρόθεσμα, το
φαινόμενο μειώθηκε λόγω της ελευθερίας των πιεστηρίων και
της πτώσης των τιμών των βιβλίων. Θατά τη δεκαετία του
1850 άρχισαν να υπογράφονται με την πίεση των
επαγγελματιών του χώρου διμερείς συμφωνίες για την
προστασία των «έργων του πνεύματος» 314 . Ν «Νίκος
ΐιβλιοπωλών», που ιδρύθηκε στη Ιειψία της Αερμανίας το
1825, ένωσε για πρώτη φορά στη δυτική ιστορία του βιβλίου
σε μία οργάνωση εκδότες, χονδρέμπορους-διακινητές και
λιανικούς πωλητές από όλο το γερμανόφωνο δίκτυο χωρών.

Ρα τέσσερα ισχυρά ειδησεογραφικά πρακτορεία κατά
τη δεκαετία του 1850 ακολούθησαν μικρότερης εμβέλειας,
εθνικά πρακτορεία, όπως το ιταλικό Stefani, το αυστριακό
Korrbüro, το ισπανικό Fabra, το ολλανδικό Delamar κ. ά. Ώυτά
όμως δεν διέθεταν εκτεταμένο δίκτυο ανταποκριτών και άλλες
υποδομές για διεθνή κάλυψη, παρά διακινούσαν εσωτερικές
ειδήσεις στη χώρα τους. Ήταν αναγκαία η συνεργασία με τα
μεγάλα πρακτορεία για να λάβουν διεθνείς ειδήσεις, όμως τα
ισχυρά ήθελαν το μονοπώλιο στη διακίνηση των ειδήσεων και
απέτρεπαν συντονισμένα κάθε νέα κίνηση για άλλο μεγάλο
πρακτορείο, όπως της Οωσίας. Έχει μείνει γνωστή στην
ιστορία ως «Θαρτέλ των Ξρακτορείων» (Ring Combination)
η συμφωνία του 1870, με πρωτοβουλία του Reuters, μεταξύ
των τεσσάρων μεγάλων πρακτορείων και των μικτότερων, με
την οποία ρύθμιζαν την παγκόσμια ροή ειδήσεων σε ‗σφαίρες
αρμοδιότητας‘ μεταξύ τους. Γνδιαφέρον παρουσιάζει η
περιοχή μας στη λήψη διεθνών ειδήσεων. Ε Γλλάδα, όπως
και η Νθωμανική αυτοκρατορία, εξυπηρετούνταν και από τα
τρία ευρωπαϊκά πρακτορεία ως το 1914, ενώ στη συνέχεια η
μεν πρώτη μόνο από τα Reuters και Havas και η Ρουρκία
από το 1914 ως το 1918 μόνο από το γερμανικό WTB.

Υωτογραφία γύρω στο 1900 του «Οίκου Βιβλιοπωλών» στη Λειψία –
Τπήρξε η έδρα του συλλόγου γερμανών βιβλιοπωλών και εκδοτών
(Börsenverein der Deutschen Buchhändler), από το 1825 που ιδρύθηκε ως
το 1945. Από το 1991 ο πανγερμανικός σύλλογος βιβλιοπωλών και εκδοτών,
όπως και η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου, εδρεύει στη Υραγκφούρτη.
(Ξηγή: www.boersenverein.de)

Θαμία
παρόμοια
σε
συλλογικότητα
και
αποτελεσματικότητα οργάνωση δεν ιδρύθηκε σε άλλη
ευρωπαϊκή χώρα, αλλά ξεχωριστές ενώσεις εκδοτών και
ενώσεις βιβλιοπωλών αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια του 19ου
αιώνα σε όλες τις δυτικές χώρες, οδηγώντας σε μερικές
περιπτώσεις σε διεθνή σχήματα, όπως στη Βιεθνή Ένωση
Γκδοτών (International Publishers‘ Association)315. Ρο έργο
αυτών των συλλογικών οργάνων στο χώρο του βιβλίου
ωφέλησε την εμπορική δραστηριότητα αυτή καθ‘ εαυτή, αλλά
και το κοινό και τους συγγραφείς. Πτα μεγαλύτερα
επιτεύγματά τους ανήκει ο αγώνας κατά της κλεψιτυπίας και η
εισαγωγή ενιαίων τιμών βιβλίου.

Πε επίπεδο οικονομικών συναλλαγών, η ανάπτυξη
νέων τραπεζικών δικτύων συνέβαλε σημαντικά στις
αγοραπωλησίες και στην εξεύρεση αναγκαίου κεφαλαίου για
τους επενδυτές στην εκδοτική και βιβλιεμπορική
δραστηριότητα και στη διευκόλυνση πληρωμής των βιβλίων.
ΐέβαια, η ενοποίηση των αγορών λόγω των νέων μέσων
δικτύων αποστολής και οικονομικής συνδιαλλαγής στην
Γυρώπη και τις νέες κτήσεις ανέδειξε την ανάγκη νομικής
κατοχύρωσης των δράσεων. Γίναι ενδεικτικό πως η ύπαρξη
κλεψιτυπίας επιβράδυνε για καιρό τη μετάβαση των γερμανών

Ν βρετανικός νόμος για τα πνευματικά δικαιώματα
(English Copyright Act) του 1709 και ο αντίστοιχος γαλλικός
του 1793 αποτέλεσαν τις πρώτες νομοθετικές πράξεις για τη
διασφάλιση των δικαιωμάτων των συγγραφέων και των
314
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εκδοτών σε μεγάλες δυτικές χώρες. Ε πανίσχυρη Stationer‘s
Company των βιβλιοπωλών του Ιονδίνου πέτυχε να ψηφιστεί
το 1842 νέος νόμος για την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων, που παραμένει σε ισχύ μέχρι σήμερα, σύμφωνα
με τον οποίο η προστασία διαρκεί όσο η ζωή του συγγραφέα
συν επτά έτη ή εάν αυτοί οι δύο όροι δεν συμπληρώνουν το
σύνολο των 42 ετών, τότε ισχύουν τα 42 έτη από την
ημερομηνία της πρώτης έκδοσης 316 . Πτη γερμανική
επικράτεια ο πρώτος νόμος προστασίας των πνευματικών
δικαιωμάτων εκδόθηκε το 1839 στο κρατίδιο της Παξονίαςΐαϊμάρης. Πτα τέλη του 19ου αι., η σύμβαση της ΐέρνης
εγκαθίδρυσε την αρχή της διεθνούς προστασίας των
πνευματικών δικαιωμάτων317. Έκτοτε αναδύθηκε η υποχρέωση
κατάθεσης αντιτύπων στις εθνικές βιβλιοθήκες και ενισχύθηκε
ο ρόλος και η αναγνώριση των επαγγελματικών ενώσεων για
την προστασία της δράσης των μελών τους.

ιδιοκτήτες εκπτωτικών βιβλίων (cheapening booksellers)
συνασπίζονται στις αρχές του 19ου αιώνα και σχηματίζουν ένα
ανεξάρτητο σώμα με την επωνυμία «Associated Booksellers»
ή «Associated Busy Bees» (από τη συσκευή Beehive/κυψέλης
που χρησιμο-ποιούσαν στα βιβλία). Ρο σωματείο φαίνεται να
ιδρύθηκε το 1812 και να επανασχηματίσθηκε το 1828 υπό το
βάρος της κρίσης που μάστιζε τις πωλήσεις βιβλίων και
απειλούσε την ευημερία του βιβλιεμπορίου. Νι μελετητές δεν
έχουν διαπιστώσει τη διάρκεια ζωής του σωματείου. Ώυτή η
επαγγελματική
ένωση
δεν
αποδείχθηκε
ιδιαίτερα
αποτελεσματική, παρά μόνο με την ίδρυση του σωματείου
«Booksellers‘ Association» και την καθιέρωση ενός νέου
«trade ticket» το 1850, οπότε και κηρύχθηκε ο ΄πόλεμος‘
εναντίον όλων των βιβλιοπωλών που δεν συμμορφώνονταν
στους κανονισμούς του 319 . Έναντι των οπαδών του
προστατευτισμού στο βιβλιεμπόριο μέσω του σχηματισμού
κλειστών επαγγελματικών ενώσεων, τοποθετούνταν οι
υπέρμαχοι του ελεύθερου εμπορίου (Free Traders), με τους
οποίους τασσόταν και η βρετανική κοινή γνώμη,
κατηγορώντας τους πρώτους για αυθαίρετη διατήρηση
υψηλών τιμών στο βιβλίο. Ανωστοί δημοσιογράφοι και
διανοούμενοι της εποχής υπερασπίσθηκαν με διάφορες
κινήσεις την ελευθερία κινήσεων στα στάδια της έκδοσης,
διακίνησης και λιανικής πώλησης των βιβλίων.
Ταρακτηριστικά, ο λογοτέχνης Charles Dickens (18121870) τέθηκε επικεφαλής συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατά
των περιορισμών στο βιβλιεμπόριο που διοργανώθηκε το
Κάιο του 1852 στο βιβλιοπωλείο του John Chapman στο
Strand, διακηρύσσοντας ότι κάθε άνθρωπος, ανάλογο με την
κλίση του, θα πρέπει να αφήνεται να ασκεί δίκαια και
ελεύθερα τη νόμιμη επιχείρησή του. Ν πολιτικός και
συγγραφέας William Ewart Gladstone (1809-1898)
χαρακτήριζε την ίδια περίοδο την υπάρχουσα κατάσταση
στην αγορά του βιβλίου «όνειδος για τον πολιτισμό» και
προμήθευε ο ίδιος αρκετούς από τους αδέσμευτους
βιβλιοπώλες με φυλλάδιά του για την Ηταλία, τα οποία ο
εκδότης του, ως μέλος της Booksellers‘ Association, δεν
μπορούσε να τους πωλήσει. Κετά από δικαστικές διαμάχες, η
Booksellers‘ Association διαλύθηκε και απέτυχε κάθε
προσπάθεια που καταβλήθηκε τα έτη 1859-1860 για την
ίδρυση μίας εντελώς νέας επαγγελματικής ένωσης που θα
διασφάλιζε και θα εξισορροπούσε τα συμφέροντα στο
βιβλιεμπόριο. Κόλις κατά την τελευταία δεκαετία του 19ου
αιώνα πέτυχαν οι διαφορετικοί επαγγελματικοί κλάδοι της
αγοράς του βιβλίου στη Κ. ΐρετανία να συνασπισθούν σε
σταθερές ενώσεις με σκοπό την προάσπιση των σημαντικών
συμφερόντων τους. Ρο 1890 συστάθηκε η Γταιρεία των
ΐιβλιοπωλών Ιονδίνου («London Booksellers‘ Society»), που
αργότερα μετεξελίχθηκε σε πιο συλλογικό σώμα με την

Κέσω της εθνικής νομοθεσίας και της Βιεθνούς
Πύμβασης της ΐέρνης επιτεύχθηκε ο εξοβελισμός των
κλεψίτυπων εκδόσεων, που άσκησε τεράστια επίδραση στον
υπολογισμό της τιμής του βιβλίου. Ε κλεψιτυπία ήταν
σταθερό φαινόμενο από την εφεύρεση της τυπογραφίας, χωρίς
να έχει εξευρεθεί αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης σε
καμία χώρα του δυτικού κόσμου, παρά τη θέληση των
πνευματικών δημιουργών και των εκδοτών. Άλλωστε, το
αναγνωστικό κοινό επωφελούνταν από την πειρατεία των
βιβλίων, καθώς πολλοί εξασφάλιζαν μία επιθυμητή έκδοση σε
πολύ χαμηλή τιμή, ενώ η τιμή του γνήσιου αντίτυπου θα ήταν
απαγορευτική για τις δυνατότητές τους. Αενικά, το
διευρυνόμενο αναγνωστικό κοινό πίεζε για φθηνά βιβλία.
Κέχρι τα τέλη του 19ου αι., οι εκδότες από την πλευρά τους
υποστήριζαν πως ‗τα βιβλία είναι ακριβά επειδή υπάρχει η
πειρατεία, και γίνονται θύματα πειρατείας επειδή είναι
ακριβά‘. Πυμφωνίες ενιαίας τιμής, όπως αυτή που προώθησε
το 1887 ο σύλλογος γερμανών βιβλιοπωλών και εκδοτών και
αυτή της Βιεθνούς Ένωσης Γκδοτών το 1899 έσωσαν το
βιβλιοπώλη από το διωγμό του από την αγορά, που θα
υφίστατο λόγω αδίστακτων κερδοσκόπων, παρείχε κάποιο
βαθμό ασφάλειας στον τίμιο εκδότη και εξασφάλισε στο
συγγραφέα ένα δίκαιο μερίδιο κέρδους (εισπράξεων από την
πώληση αντιτύπων)318.
Γξάλλου, σημαντικές ήταν οι διεργασίες στη Κ.
ΐρετανία, ως προς τις εξελίξεις στην επαγγελματική οργάνωση
των βιβλιοπωλών. Ώπέναντι στο συγκεντρωτισμό και τις
αυστηρές διατάξεις του παλαιού και πανίσχυρου Πωματείου
ΐιβλιοπωλών (Stationers‘ Company) του Ιονδίνου, οι
316

Frank Arthur Mumby and Henry William, φ. π., ζ. 160.
.π., ζ. 205.
318
.π., ζζ. 205-206.
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επωνυμία «Associated Booksellers of Great Britain and
Ireland». Ρο 1896 σχηματίσθηκε η ένωση εκδοτών Κ.
ΐρετανίας («Publishers‘ Association») με πρώτο πρόεδρο τον
C.J. Longman. Πτο μεταξύ, το οξύ πρόβλημα των χαμηλών
πωλήσεων βιβλίων συνεχιζόταν ως τα τέλη του 19ου αιώνα,
χωρίς να γίνεται καμία συντονισμένη απόπειρα αντιμετώπισής
του, παρά μόνο με την υιοθέτηση του σχήματος της καθαρής
τιμής βιβλίου (net book scheme) από την Ένωση Γκδοτών,
που τέθηκε σε ισχύ τον Ηανουάριο του 1900. Ρο νέο σύστημα
ορίσθηκε και εγκαινιάσθηκε ανεπίσημα από τον Sir Frederick
Macmillan στην ιστορική επιστολή του που δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό Bookseller (1890). Ών και οι προτάσεις του
υιοθετήθηκαν επίσημα περίπου 10 έτη αργότερα, είναι αυτές
που έθεσαν τις βάσεις ενός συστήματος που αποτέλεσε μία
‗αναίμακτη επανάσταση‘ στο βιβλιεμπόριο της Κ. ΐρετανίας
και της Ώμερικής320.

μηχανοκίνητο πιεστήριο, η καλύτερη οργάνωση της διακίνσηης του
βιβλίου μέσω της βελτίωσης των συγκοινωνιών και των
επικοινωνιών, η διαμόρφωση νέων στρατηγικών προώθησης, των
τίτλων λόγω της αξιοποίησης του Σύπου (διαφημίσεις, κριτικές), η
βελτίωση και αύξηση των βιβλιοπωλείων και η ανάδειξη μεγάλων, ή
και αλυσίδων, βιβλιοπωλείων»323.
Ε βιομηχανοποιημένη παραγωγή που στηρίζεται στο
μεγάλο αριθμό αντιτύπων δεν απαιτεί επένδυση κεφαλαίων για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η αποπληρωμή των οποίων
επιβαρύνει με πολλά έξοδα. Νι πωλήσεις βιβλίων πρέπει να
διεξάγονται άμεσα και να προσεγγίζουν ευρείς πληθυσμιακές
ομάδες, το περίφημο μαζικό κοινό. Ε ανατρεπτική διαφορά
επέρχεται με τη λογική της προσφοράς εκ μέρους του
βιβλιοπώλη λιανικής, που υποκαθιστά τη μέχρι τότε λογική της
ζήτησης και παραγγελίας βιβλίων με την πρωτοβουλία του
ενδιαφερόμενου. Ώπό το παλαιό και σταθερό για τέσσερις
σχεδόν αιώνες σχήμα, όπου ο πελάτης αναζητά και
προσεγγίζει το βιβλιοπώλη - ακόμη και τον πλανόδιο
μικρέμπορο του 17ου-18ου αι. οι βιβλιόφιλοι έσπευδαν να τον
βρουν στο πανδοχείο που κατέλυε - , με το νέα λογική της
προσφοράς ο βιβλιοπώλης είναι αυτός που πρέπει να
προβάλλει το εμπόρευμά του και να προσελκύσει τον
πελάτη324.

Ξέρα από τη σύσταση επαγγελματικών ενώσεων
εκδοτών και βιβλιοπωλών, είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι το
1825 είχε ιδρυθεί η Γταιρεία για την Ξροστασία της
Ιογοτεχνίας («Society for the Encouragement of
Literature») υπό την προστασία του Βούκα του Sussex, με
σκοπό να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν
οι πνευματικοί δημιουργοί, οι συγγραφείς, μέχρι να φέρουν τα
έργα τους κοντά στο ενδιαφερόμενο κοινό, ως διάδοχο σχήμα
της πρώιμης εταιρείας συγγραφέων Κ. ΐρετανίας του 1736.
Πτο καταστατικό της νέας Γταιρείας αναφερόταν – σε
αντίθεση με αυτό της πρώτης – ότι δεν θα επιδιώκονταν
παρεμβάσεις στο εγκαθιδρυμένο εμπόριο των βιβλιοπωλών
και ότι η προμήθεια του κοινού με τα έργα των συγγραφέων
θα συνεχιζόταν μέσω των κανονικών εκδοτών321.

Ρο νέο παράδειγμα επαγγελματικής διανομής των
βιβλίων επιφέρει σημαντικές εξελίξεις στη διάταξη, τη
διακόσμηση και γενικά την πολιτική πωλήσεων που αρχίζει να
επιστρατεύει ο σταθερός βιβλιοπώλης του 19ου αι. Ν φυσικός
χώρος του βιβλιοπωλείου αναμορφώνεται, το κατάστημα
ανοίγει προς το δρόμο 325 , χρησιμοποιούνται προθήκες
βιβλίων και πραγματοποιούνται οι πρώτες προσπάθειες
προώθησης μέσω της διαφήμισης. Ε διαφήμιση γίνεται με
επιγραφές, αφίσες και αργότερα «ρεκλάμες». Ε ανανεωμένη
μορφή του ίδιου του βιβλίου, η ομοιομορφία στα εξώφυλλα
της ίδιας σειράς και η ενδεχόμενη εικονογράφηση
‗επιστρατεύονται‘ για να προσελκύσουν το βλέμμα των
πελατών. Ε σειρά ή συλλογή, που εισάγει την αρχή του
τυποποιημένου βιομηχανικού προϊόντος, με σταθερά
εξωτερικά χαρακτηριστικά και τιμή διευκολύνει το κοινό να
εντοπίσει το σήμα-κατατεθέν ενός εκδοτικού οίκου. Ρο
εξώφυλλο με σταθερή τυπογραφική μορφή βοηθά επίσης στο
γρήγορο εντοπισμό του οίκου, ενώ στην τέταρτη σελίδα του
εξώφυλλου ή στο πίσω μέρος του βιβλίου διαφημίζονται άλλοι
τίτλοι. Γίναι αξιοσημείωτο ότι το ίδιο το βιβλίο γίνεται
χώρος διαφημιστικής καταχώρησης σε μεγαλύτερο βαθμό και

Κε δεδομένο αυτό το γενικό περίγραμμα του νέου
τρόπου παραγωγής εντύπων και της συγκρότησης νέων
επικοινωνιακών, μεταφορικών, οικονομικών-χρηματοπιστωτικών και νομικών συνθηκών, αναπροσαρμόσθηκαν ριζικά
η οργάνωση και ο τρόπος λιανικής διανομής του βιβλίου.
πως επισημαίνει η λέκτορας Ξολιτικής και Γκδοτικής του
ΐιβλίου στο Ηόνιο Ξανεπιστήμιο, Τριστίνα Κπάνου, κατά τη
ΐιομηχανική Γπανάσταση διαμορφώθηκαν «νέοι όροι στην
τεχνολογία παραγωγής και στη διακίνηση του βιβλίου, οι οποίοι
αποτελούσαν στην ουσία διεύρυνση και εξέλιξη παλαιότερων
γνωρισμάτων, προσδοκιών και στρατηγικών»322. Ε ίδια συνοψίζει
τα κύρια χαρακτηριστικά της αλλαγής παραδείγματος στην
αλυσίδα του βιβλίου, που μετατρέπεται πλέον σε
«βιομηχανία»: «Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών δυνατοτήτων
στην παραγωγή με τη μετάβαση από το χειροκίνητο στο

323

.π., ζ. 40.
Φξεληεξίθ Μπαξκπηέ θαη Καηξίλ Λαβελίξ, φ. π., ζ.
119.
325
ην Λνλδίλν ην βηβιηνπσιείν είρε αλνηρηή δηάηαμε πξνο ην δξφκν ήδε
απφ ην 18ν αη.
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Υξηζηίλα Μπάλνπ, Γηαρξνληθά γλσξίζκαηα ηεο εθδνηηθήο βηνκεραλίαο
ζηνλ δπηηθό πνιηηηζκό, Αζήλα, Κφηηλνο, 2008, ζ. 40.
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από την εφημερίδα326. Ε αναγραφή της τιμής του βιβλίου, οι
εκπτώσεις και οι προσφορές αποτελούσαν επίσης ‗όπλα‘ στη
φαρέτρα του βιβλιοπώλη για την πώληση του εμπορεύματός
του. Ώπό το 1870-1880 αρχίζουν μάλιστα να εκδίδονται
εξειδικευμένα εγχειρίδια ‗μάρκετιγκ του βιβλίου‘ υπό
σημερινούς όρους, δηλαδή με οδηγίες για την προσέλκυση
πελατών, όπως τη λειτουργία της βιτρίνας ως στοιχείου
προώθησης πωλήσεων327.

ίδια κατεύθυνση και με τον ίδιο ρυθμό επέκτασης του
σιδηροδρομικού δικτύου. Ταρακτηριστικό παράδειγμα της
μεγάλης επιτυχίας αυτών των νέων χώρων εγκατάστασης
βιβλιοπωλείων είναι πως το 1887 ο Hachette είχε αναπτύξει
750 καταστήματα, για τα οποία κατέβαλλε ετήσιο μίσθωμα
ύψους 120.000 γαλλικών φράγκων στις σιδηροδρομικές
εταιρείες. Ε επονομαζόμενη «Βιβλιοθήκη των σιδηροδρόμων»
που δημιούργησε ο ίδιος το 1852 διατίθεται κυρίως μέσω
αυτών των βιβλιοπωλείων. Νι τιμές αυτών των έργων
κυμαίνονταν το 1854 σε πολύ προσιτά επίπεδα για το ευρύ
κοινό: από 0,75 ως 2,50 φράγκα328.

Πτα τέλη του 19ου αιώνα το βιομηχανικό βιβλίο θα
βγει από τον παραδοσιακό χώρο του βιβλιοπωλείου για να
διακινηθεί ακόμη πιο μαζικά και εύκολα στο ευρύ κοινό, στο
πρότυπο των άλλων έντυπων μέσων, των εφημερίδων και των
περιοδικών: μέσω υπαίθριων πάγκων, ξύλινων παραγκών και
τριπόδων, παντοπωλείων (στην επαρχία), πρακτορείων στους
σταθμούς τρένων, πλανόδιων-γυρολόγων, μικροπωλητών και
εφημεριδοπωλών.

Ξαράλληλα με τα σταθερά σημεία πώλησης βιβλίων,
που εμφανίζουν μεγάλη γεωγραφική διασπορά στα αστικά
κέντρα και στην ύπαιθρο και τους πλανόδιους μικρέμπορους
σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, αναπτύσσονται και τα
δίκτυα εξειδικευμένης διανομής στη λογική της μαζικής
αγοράς. Πε όλη την κεντρική Γυρώπη οργανώνεται άρτια το
σύστημα της παραγγελίας, σε βαθμό ώστε οι παραγγελιοδόχοι
να εκπροσωπούν εκατοντάδες εντολοδόχους.
Αια
διαχειριστικές ανάγκες, ένα κατάστημα στην πόλη, όπου
φυλάσσουν αποθέματα βιβλίων, λαμβάνουν τις παραγγελίες,
διανέμουν βιβλιοκαταλόγους, πληρώνουν λογαριασμούς κ ά.
σον αφορά μάλιστα τα αμιγή βιβλιοπωλεία και
βιβλιοχαρτοπωλεία εκτός αστικών κέντρων, στις διεσπαρμένες
επαρχίες των ευρωπαϊκών κρατών, η διάθεση μίας ποικιλίας
εμπορευμάτων διασφάλιζε την επιβίωσή τους, καλύπτοντας τις
ανάγκες του τοπικού πληθυσμού: πένες, μελάνι, χαρτί,
ημερολόγια, εκκλησιαστικά βιβλία, βιβλία μαθηματικών
υπολογισμών και συνήθως σχολικά βιβλία329.
Γκτός
από
τα
προαναφερόμενα
δίκτυα
επαγγελματικού βιβλιεμπορίου που αναπτύσσονται συνέχεια,
παράλληλοι πολιτιστικοί θεσμοί της προηγούμενης περιόδου
συνεχίζουν να επιβιώνουν για να καλύψουν τις ανάγκες του
διευρυμένου αναγνωστικού κοινού. Κέσω της ανάδειξης της
πολιτιστικής αξίας της πνευματικής καλλιέργειας και της
φιλαναγνωσίας διεύρυναν ακόμη περισσότερο τον αριθμό των
χρηστών-αναγνωστών του βιβλίου.
Ν θεσμός του

Άποψη των βιβλιοπωλείων στις καμάρες του Οντεόν
στο Παρίσι το 19ου αιώνα
(Ξηγή: http://editionsflammarion.flammarion.com)

ΐέβαια, αυξήθηκαν και τα αμιγή βιβλιοπωλεία, όπως
και τα καταστήματα κάθε είδους (general stores) που επίσης
διέθεταν βιβλία. Ρα «βιβλιοπωλεία του πεζοδρομίου» σε
υπαίθριους χώρους αστικών κέντρων (πλατείες, αποβάθρες,
εγκαταστάσεις με παράγκες) με τους μικροπωλητές και τους
τελάληδες που διαλαλούσαν την πραμάτεια γνώρισαν μεγάλη
άνθιση την περίοδο 1880-1910.

328
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θσηνγξαθίεο, καξηπξίεο θαη αλάιπζε πιεζπζκηαθψλ ζηαηηζηηθψλ ζην Peter
Isaac and Barry McKay (ed.), The reach of print: making, selling, and using
books, New Castle, Oak Knoll Press, 1998. Δπίζεο, ην βηβιηεκπφξην σο
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκβνιή ζηελ πλεπκαηηθή εμέιημε
ηνπηθψλ θνηλσληψλ απνηππψλεηαη θαη ζην Barry McKay, John Hinks and
Maureen Bell, Light on the book trade: Essays in honour of Peter Isaac, New
Castle, Oak Knoll Press & London, The British Library, 2004, κέζα απφ ηε
ζθηαγξάθεζε εκβιεκαηηθψλ κνξθψλ βηβιηνπσιηθήο δξάζεο ζηελ επαξρηαθή
Αγγιία ηνπ 18νπ θαη 19νπ αηψλα.
329

Κεγάλη ανάπτυξη προς τα τέλη του 19ου αιώνα
γνώρισαν τα βιβλιοπωλεία των σταθμών του τρένου, τα οποία
εμφανίζονταν και εξαπλώνονταν με τη μορφή δικτύου, στην
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Frédéric Barbier, φ. π., ζ. 390.
Φξεληεξίθ Μπαξκπηέ θαη Καηξίλ Λαβελίξ, φ. π., ζ. 159.
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αναγνωστηρίου-δανειστικής βιβλιοθήκης θα ενισχυθεί σημαντικά
αυτή την εποχή, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης, της
βελτίωσης των υπηρεσιών (άμεση κάλυψη, διοργάνωση
εκδηλώσεων, επιτόπια ανάγνωση έντυπου υλικού), του
συγκεντρωτισμού των δραστηριοτήτων που συνδέεται με τη
μείωση των πάγιων λειτουργικών εξόδων και της οργάνωσης
σε ενοποιημένο δίκτυο για γρήγορη εξυπηρέτηση του πελάτη.
Ν Charles Edward Mudie επινόησε το 1842 το σύστημα της
ετήσιας συνδρομής στις δανειστικές βιβιοθήκες. Ώυτό το
επικερδές σύστημα δανεισμού διαδόθηκε και στα μικρά
βιβλιοπωλεία ως συμπληρωματική εμπορική δραστηριότητα.
Ξροσφέρονταν μάλιστα δύο κατηγορίες τιμών, ανάλογα με
την άμεση ή μη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου330.

αποτέλεσμα τη συνολική αύξησης κυκλοφοριών. Ε κάθε
εφημερίδα ανταγωνιζόταν πλέον τις άλλες για την εξασφάλιση
των καλύτερων λογοτεχνικών «συνεχειών»: μυθιστορήματα του
Honoré de Balzac, Eugène Sue, Dumas κ. ά. Έτσι, το τιράζ
των παρισινών εφημερίδων, μεταξύ 1836 και 1847,
εκτοξεύθηκε από τα 80.000 στα 180.000 φύλλα. Ν εκδότης
της Le Petit Journal Moise Polydore Millaud
χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, το ‗εργαλείο‘ της
δημοσίευσης σε συνέχειες μυθιστορημάτων όπως τον
Ροκαμβόλ, κατέκτησε την παγκόσμια πρωτιά για εφημερίδα το
1886 με την κυκλοφορία 1.000.000. φύλλων332.
Ρα μυθιστορήματα, μετά τη δημοσίευσή τους σε
συνέχειες στον ημερήσιο και περιοδικό Ρύπο, κυκλοφορούσαν
ως βιβλία. Σαίνεται πως η δημοσίευση λογοτεχνίας, κυρίως
μυθιστορημάτων, με τη μορφή συνεχειών στα περιοδικά
έντυπα δεν ήταν ανταγωνιστική της βιβλιοπαραγωγής, όπως
φαίνεται από μία πρώτη ματιά, παρά λειτουργούσε μία πιο
πολύπλοκη σχέση με το βιβλίο.
Νι επιτυχημένες
μυθοπλαστικές σειρές που δημοσιεύονταν στον Ρύπο, κατόπιν
εκδίδονταν και κυκλοφορούσαν σε μορφή βιβλίου. Γυρύτερα
μάλιστα, η λογοτεχνία σε συνέχειες στον Ρύπο καλλιεργούσε
τον εθισμό ενός μαζικού κοινού στην πολιτιστική συνήθεια της
ανάγνωσης. λοι οι μελετητές της ιστορίας του βιβλίου
αναγνωρίζουν πως η λογοτεχνία στον τύπο επηρέασε
καθοριστικά και την ίδια τη βιβλιοπαραγωγή, εκτός από τη
ζήτηση και την κατανάλωση-ανάγνωση. Νι βελτιωμένες
τεχνικές εκτύπωσης και η αυξημένη παραγωγή τίτλων (τιράζ)
συντέλεσαν στη μείωση της τιμής των βιβλίων και στην
εμφάνιση της λαϊκής φθηνής λογοτεχνίας με τη μορφή σειρών.
Ε πτώση της τιμής επιτεύχθηκε με τη χρήση μικρότερης
ποσότητας χαρτιού, οπότε μειώθηκε το περιεχόμενο και το
σχήμα των βιβλίων και εκβιομηχανίσθηκε και η βιβλιοδετική
τεχνική.

Ε ανάδειξη της λογοτεχνίας μέσα από τις εφημερίδες
και τα περιοδικά είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της
εποχής.
Ιογοτεχνία και τύπος συμπορεύθηκαν και
υποστηρίχθηκαν αμοιβαία στον ‗αγώνα‘ κατάκτησης
διευρυμένης μάζας αναγνωστών.
Έχει γίνει ήδη αναφορά στη γαλλική Γαλάζια
Βιβλιοθήκη (Bibliothèque bleue) που άρχισε να εκδίδεται στις
αρχές του 17ου αι. και συντέλεσε στην εξάπλωση της λαϊκής,
μαζικής λογοτεχνίας στην Γυρώπη, σε Ώγγλία (chapbooks),
Αερμανία, Ησπανία (pliegos de cordel), ΐέλγιο, ΕΞΏ κ. α. Ήταν
μικρά χαρτόδετα βιβλία (σχήμα in-octavo) σε χαμηλής
ποιότητας χαρτί, που γνώριζαν πολλές επανεκδόσεις, χάρη
στην προσφιλή θεματολογία και τη χαμηλή τιμή πώλησής
τους.
Ρο περιοδικό Gentleman‘s Journal, or, The Monthly
Magazine που έκδωσε στο Ιονδίνο ο γάλλος Peter Anthony
Motteux , κατά τη διετία 1692-1694, ήταν το πρώτο που
δημοσίευσε μυθοπλασία, συγκεκριμένα, ερωτικά διηγήματα
των 1.500-2.000 λέξεων. Πυνολικά, τριάντα λογοτεχνικά
κείμενα δημοσιεύθηκαν στα τεύχη του περιοδικού 331 . Νι
εφημερίδες καθιέρωσαν το μυθιστόρημα σε συνέχειες ως
συστατικό τους στοιχείο τη δεκαετία του 1830 και συντέλεσαν
σημαντικά α) στο αυξανόμενο ενδιαφέρον του κοινού για τη
λογοτεχνία και β) στη διαρκή παραγγελία νέων έργων προς
δημοσίευση. Ν εκδότης της λαϊκής γαλλικής εφημερίδας La
Presse Émile de Girardin είχε πρώτος την ιδέα να δημοσιεύσει
μυθιστορήματα σε συνέχειες, στο πλαίσιο μίας πολιτικής
αύξησης της κυκλοφορίας της, σε συνδυασμό με τη μείωση
του ποσού ετήσιας συνδρομής στα 40 φράγκα (1 δεκάρα το
φύλλο), από το διπλάσιο μέσο όρο. Ρο εγχείρημα ήταν τόσο
επιτυχημένο, ώστε άμεσα ο υπόλοιπος γαλλικός Ρύπος
ακολούθησε τα χνάρια του και μείωσε την τιμή πώλησης, με
330
331

Κε τις μεταβολές σε όλο αυτό τον ‗κύκλο‘
βιβλιοπαραγωγής και προσέγγισης του κοινού, τα «βιβλία της
πεντάρας» (dime novels) ή «βιβλία τσέπης» κυκλοφόρησαν για
πρώτη φορά μαζικά γύρω στο 1860. Ήταν φθηνά λαϊκά
ρομάντζα, που γνώρισαν τόση μεγάλη διάδοση, ώστε το
μοντέλο της έκδοσης και πώλησης λογοτεχνίας σε προσιτές
τιμές εφαρμόσθηκε αργότερα, τον 20ό πλέον αι., για την
έκδοση αναγνωρισμένων λογοτεχνικών έργων. Γνδεικτικά
παραδείγματα εκδοτικής επιτυχίας το 19ου αι. ήταν η
γερμανική Universal Bibliothek που μεταξύ του 1867 και του
1942 σημείωσε συνολικές πωλήσεις 275.000.000 τόμων, ενώ
μόνο το πρώτο βιβλίο της Γουλιέλμος Σέλλος έφθασε να
πουλήσει 5.000.000 αντίτυπα333. Αενεσιουργός πάντως αιτία
332

. π., ζ. 391.
Γεκήηξεο Κ Φπρνγηφο, φ. π., ζ. 505.
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των φθηνών λογοτεχνικών σειρών σε Γυρώπη και ΕΞΏ ήταν
η προσπάθεια των βιβλιοεκδοτών να ανταγωνισθούν τον
περιοδικό τύπο στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού, ο
οποίος είχε ως κύρια γνωρίσματα τη χαμηλή τιμή και τα
υψηλά τιράζ. Ώρκετοί μελετητές, όπως οι F. Barbier και C.
Lavenir τονίζουν πως έχει υποτιμηθεί η σημασία της κρίσης
που έπληττε το βιβλίο σε Ααλλία, Αερμανία κ.α. τις τελευταίες
δεκαετίες του 19ου αι., όταν το βιβλίο δεν είχε να ανταγωνισθεί
μόνο τον περιοδικό τύπο, αλλά και τα νέα μέσα επικοινωνίας,
το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο, στο περιεχόμενο, την
εμπλοκή αισθήσεων, τη μορφή, την τιμή, τη διανομή κ. ά.
Κετά το 1880, πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετώπισαν βαθιά
οικονομική κρίση με επακόλουθα τη μείωση του βασικού
μισθού και την ανεργία. Νι καταναλωτές αναγκάσθηκαν να
θέσουν προτεραιότητες στις πολιτιστικές τους συνήθειες και
πρακτικές, με τη ζυγαριά να κλίνει όσον αφορά τον έντυπο
λόγο προς το μέρος του περιοδικού τύπου (εφημερίδες και
περιοδικά) έναντι του βιβλίου. Κέσα στις νέες οικονομικές
συνθήκες αναδύθηκε το πρόβλημα της μέσης τιμής του
βιβλίου. Ε τιμή πώλησης των βιβλίων είχε αρχίσει να
αυξάνεται εκείνη την εποχή εξαιτίας της αυξημένης σε όγκο
παραγωγής με τις νέες εκβιομηχανοποιημένες τεχνικές - που
δεν ήταν εύκολο να απορροφηθεί - και της υψηλής δαπάνης
απασχόλησης εργατικού δυναμικού.

αποδεδειγμένα επιτυχή, πρότυπα και η χαμηλή τιμή, το
αυξημένο τιράζ και η αισθητά μειωμένη τιμή στη λογική της
μαζικής βιομηχανικής παραγωγής. Ε ιδέα του Fayard βρήκε
τόση ανταπόκριση στο κοινό, ώστε το 1904 κυκλοφόρησε τη
Moderne bibliothèque (Πύγχρονη ΐιβλιοθήκη), όπου
δημοσιεύονταν σε πρώτη έκδοση έργα αναγνωρισμένων
σύγχρονων λογοτεχνών. Φς προς την ποιότητα και το σχήμα
(in-octavo) η νέα σειρά ακολουθούσε πιστά τις παλαιότερες
λαϊκές σειρές, ενώ ως προς την παραγωγή κάθε τόμος της
σειράς του είχε τακτική έκδοση 100.000 αντιτύπων και
σταθερή τιμή πώλησης στα 0,95 φράγκα. Ρο 1905 ο Fayard
κυκλοφόρησε και δεύτερη σειρά με την επωνυμία Livre
populaire (Ιαϊκό ΐιβλίο) και ακόμη χαμηλότερη τιμή
πώλησης ανά τόμο στα 0,65 φράγκα. Ε διαφήμιση της νέας
σειράς έγραφε: «Σο Λαϊκό Βιβλίο είναι η μόνη συλλογή που
προσφέρει στην τιμή των 65 λεπτών τόμους 450 ή και 800 σελίδων
που περιέχουν τα καλύτερα έργα των μεγάλων λαϊκών μας
λογοτεχνών…»334
Ε μέθοδός του οδήγησε σε τιμές πώλησης των βιβλίων
που ήταν πρακτικά αξεπέραστες τόσο από ανταγωνιστές όσο και
από εκδότες του περιοδικού τύπου. Πυνέχισε με την έκδοση δύο
ακόμη σειρών: τα Meilleurs livres (Θαλύτερα ΐιβλία), που ξεκίνησαν
να κυκλοφορούν το 1910 και είχαν τη μορφή μικρών βιβλίων με
χρυσή διακόσμηση, περιεχόμενο κλασικών έργων και τιμή
πώλησης 0,10 φράγκα και τους Les maîtres du roman populaire
(Θαλύτερους συγγραφείς του λαϊκού μυθιστορήματος), που
κυκλοφόρησαν το 1913.

Σαίνεται ότι πράγματι υπήρχε κρίση στο χώρο του
βιβλίου, οπότε με σκοπό την αναζήτηση διεξόδου
εμφανίσθηκαν άνθρωποι που εμπνεύσθηκαν τη στροφή προς
την προσιτή – από άποψη περιεχομένου, τιμής και χρήσης και επικερδή για αυτούς λογοτεχνική έκδοση. Ε οικονομική
επιτυχία του περιοδικού τύπου στηριζόταν στις αρχές της
οικονομίας κλίμακας (αυξημένη παραγωγή-ανταγωνιστική
τιμή), ενώ ως προς το περιεχόμενο είχε αποδειχθεί η επιτυχία
της ιδέας της λαϊκής λογοτεχνίας σε συνέχειες στον τύπο και
οι λαϊκές δημοφιλείς εκδόσεις του 17ου και 18ου αι. Πτη
Ααλλία, το πρώτο ολοκληρωμένο μοντέλο οικονομίας
κλίμακας στη βιβλιοπαραγωγή επιτεύχθηκε στις σχολικές
εκδόσεις, όπου η ‗μονοπωλιακή‘ αγορά επέτρεψε την αύξηση
της παραγωγής στα 10.000.000 αντίτυπα.
Ε έκδοση
εκλαϊκευμένων και απαιτητικότερων λογοτεχνικών έργων σε
μικρό, εύχρηστο μέγεθος και σε χαμηλή τιμή ήταν η λύση
που προτίμησαν πολλοί εκδότες και βιβλιοπώλες με σημείο
εκκίνησης τη Ααλλία.

Γνδιαφέρον παράδειγμα καινοτόμου πολιτικής για το
βιβλίο αποτελεί και η περίπτωση του γάλλου -βιβλιοϋπαλλήλου
αρχικά και στη συνέχεια βιβλιοπώλη- Ernest Flammarion. Ρο
1876 άνοιξε ένα μικρό βιβλιοπωλείο και πρόσθεσε κι έναν
εκδοτικό οίκο στις στοές του Νντεόν. Ρο εγχείρημά του
συνδύαζε την προβολή του έργου αξιόλογων λογοτεχνών με
την προσφορά χαμηλής τιμής, ευχρηστίας και πλούσιας
εικονογράφησης για τον αναγνώστη. Γξέδιδε έργα των Zola,
Maupassant, Jules Renard, Pierre Maël, Hector Malot κ. ά.,
ενώ εγκαινίασε και τη Βibliothèque de philosophie scientifique
(ΐιβλιοθήκη της επιστημονικής φιλοσοφίας) και αργότερα
θέατρο, ποίηση κλπ.335 Γκτός από την πετυχημένη ΄συνταγή΄
της διάθεσης σε μεγάλα τιράζ και ασυναγώνιστες τιμές
εκλαϊκευμένων ή/και απαιτητικότερων έργων σε καλαίσθητες
και εικονογραφημένες εκδόσεις-σειρές, η ευρύτερη

Ρο 1894 ο Arthème Fayard, γιός ενός βιβλιοπώλη
που εγκαταστάθηκε στο Ξαρίσι το 1857, ήταν αυτός που
εγκαινίασε την έκδοση φθηνών λογοτεχνικών σειρών, που
έγιναν γνωστές ως ‗βιβλιοθήκες‘, στα πρότυπα τόσο της
παλαιότερης λαϊκής λογοτεχνίας του 17ου και 18ου αι. όσο και
της οικονομίας κλίμακας του περιοδικού τύπου. Βηλαδή, το
περιεχόμενο και η μορφή βασίζονταν στα παλαιότερα,
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Μπαξκπηέ
θαη
Καηξίλ
Λαβελίξ,
φ.
π.,
ζ. 229. ζα παξαηίζεληαη εδψ γηα ηελ νηθνλνκηθή θξίζε ζην ρψξν ηνπ
βηβιίνπ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αη. θαη ην θηιφδνμν εγρείξεκα ηνπ Fayard
πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα πεγή, ζζ. 228-229.
335
. π., ζ. 230. Βι. επίζεο ηζηφηνπν ζπγθξνηήκαηνο Flammarion:
http://editions.flammarion.com.
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βιβλιοπαραγωγή κατά το 19ο αι. προσανατολίσθηκε σε
εκλαϊκευμένο και εξειδικευμένο-χρηστικό περιεχόμενο.
Ξρακτικά εγχειρίδια καλής συμπεριφοράς, οικοκυρικής κ. ά.
αναδείχθηκαν στα πιο ευπώλητα βιβλία της εποχής. Ξάντως,
το μυθιστόρημα, που γεννήθηκε το 18ο αι., ήταν το λογοτεχνικό
είδος που γνώρισε τη μεγαλύτερη άνθιση, είτε με τη μορφή
συνεχειών στον τύπο είτε με τη μορφή σειρών-βιβλιοθηκών
στο βιβλίο, σε όλη τη διάρκεια του 19ου αι. Ώκόμη και
σήμερα, οι μελετητές αναλύουν κοινωνιολογικά την
πολυπαραγοντική εξέλιξη του μυθιστορήματος εκείνη την
εποχή και την πολυεπίπεδη επίδραση που άσκησε σε όλη την
αλυσίδα της βιομηχανικής έκτοτε έντυπης παραγωγής και
κατανάλωσης.

πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή της
Γυρώπης, σε συνδυασμό με τα πρωτο-εμφανιζόμενα αλλά
πανίσχυρα μέσα επικοινωνίας, το ραδιόφωνο και τον
κινηματογράφο, κατέστησαν δυνατές λόγω της ΐιομηχανικής
Γπανάστασης και της ύπαρξης ‗έτοιμης‘ για την κατανάλωση
αυτών των πολιτιστικών προϊόντων αγοράς. Ώυτό δεν σήμαινε
πως δεν παρουσιάζονταν δυσλειτουργίες στην αγορά, δεν
υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ των μέσων και δεν εμφανίζονταν
πολιτικές και οικονομικές κρίσεις που επηρέαζαν τη νέα
πολιτιστική βιομηχανία.
Φστόσο, πάντα αναδύονταν
καινοτόμες λύσεις, όπως η λογοτεχνία σε σειρές στον τύπο και
η έκδοση εκλαϊκευμένων και μη, φθηνών και καλαίσθητων
σειρών-βιβλιοθηκών λογοτεχνίας, που προχώρησαν το βιβλίο
και το βιβλιεμπόριο, τον τύπο, την ίδια τη λογοτεχνία και
φυσικά την πολιτιστική πρακτική της ανάγνωσης προς τα
εμπρός. Πτα τέλη του αιώνα, τα νέα λογοτεχνικά είδη που
αναδύθηκαν ήταν το αστυνομικό μυθιστόρημα, ο εξωτισμός
και τα έργα επιστημονικής φαντασίας.

Ε αναγνωστική συμπεριφορά επηρεάστηκε και
επηρέασε, σε μία άρρηκτη σχέση, την παραγωγή και των
πώληση του βιβλίου. Ε μαζική παραγωγή της φτηνής λαϊκής
λογοτεχνίας ανέδειξε νέες κατηγορίες αναγνωστών, το εθνικό
αναγνωστικό κοινό, που εμφανιζόταν πλέον πιο ομοιογενές και
ενιαίο.
Πημαντικός παράγοντας για την άσκηση της
αναγνωστικής πρακτικής ήταν η μείωση του εργάσιμου
χρόνου, που σήμαινε την αύξηση του ελεύθερου χρόνου των
εργαζομένων. Πτη Αερμανία ο εργάσιμος χρόνος μειώθηκε
μετά το 1870 και στην Ώγγλία μετά το 1880 επιβλήθηκε το
9ωρο. Έτσι, οι εργατικές τάξεις, σε συνδυασμό με τη
δημόσια εκπαίδευση, απέκτησαν περισσότερες ευκαιρίες για
ανάγνωση.
Νι κύριοι αναγνώστες της ευπώλητης
μυθοπλαστικής λογοτεχνικής παραγωγής ήταν γυναίκες, νέοι,
εργάτες και οικιακοί υπηρέτες. Αια πρώτη, ουσιαστικά, φορά
εμφανίσθηκαν στο προσκήνιο της ιστορίας οι διανοούμενες
γυναίκες ή «γυναίκες των γραμμάτων», όπως ονομάζονταν, οι
οποίες εναλλάσσονταν στο συγγραφικό και αναγνωστικό ρόλο.
Ε διαφορά με τις εγγράμματες γυναίκες προηγούμενων
εποχών ήταν πως δεν ενσάρκωναν πλέον την παραδοσιακή
αναγνώστρια θρησκευτικών έργων στο πλαίσιο της
οικογενειακής εστίας, αλλά είχαν πιο εγκόσμια γούστα. Κε
στόχο αυτή την ειδική αναγνωστική ομάδα κατά το 19ο αιώνα
δημιουργήθηκαν τα νέα λογοτεχνικά είδη και έντυπα, όπως το
λαϊκό μυθιστόρημα, τα βιβλία μαγειρικής και τα περιοδικά
γυναικείας
ύλης
(συνταγές,
συμβουλές
κοινωνικής
συμπεριφοράς, μόδα). Ρο σύνολο των σύγχρονων μελετητών
αναγνωρίζει ότι το γυναικείο αναγνωστικό κοινό ήταν ο κύριος
καταναλωτής της μυθοπλαστικής λογοτεχνίας.336.

Λέες πολιτιστικές βιομηχανίες και τάσεις
επαγγελματικής εξειδίκευσης αναδύθηκαν μέσα από τη
βιομηχανοποιημένη παραγωγή και χονδρική και λιανική
διακίνηση του εντύπου. Πτα τέλη του 19ου αι. άρχισε να
αναπτύσσεται επαγγελματικά η βιομηχανία της διαφήμισης ως
εργαλείο των εκδοτών-βιβλιοπωλών για την προώθηση της
παραγωγής τους. Βημιουργήθηκαν τα πρώτα λογοτεχνικά
βραβεία, τα οποία επίσης λειτούργησαν ως εργαλείο προβολής
βιβλίων. Γπίσης, τότε ξεκίνησαν να οργανώνονται στην
ευρωπαϊκή και την αμερικανική ήπειρο αποτελεσματικά δίκτυα
χονδρικής διανομής των βιβλίων. Νι εκδότες, τελειοποιώντας
τις τεχνικές τους, προσπαθούσαν να οργανωθούν σε δίκτυα
βιβλιοπωλείων, εφαρμόζοντας συστηματικά τις πωλήσεις από
πόρτα σε πόρτα στους εμπόρους λιανικής (βιβλιοπώλες) και
στους ιδιώτες. Ρότε, ακόμη, οι συγγραφείς άρχισαν να
απευθύνονται σε ειδικευμένους λογοτεχνικούς πράκτορες για να
προωθήσουν τα έργα τους προς τον εκδότη. Ταρακτηριστικό
είναι ακόμη πως στα τέλη του αιώνα εμφανίσθηκε ο θεσμός του
υπεύθυνου γραφείου τύπου στις πρεσβείες 337 , δείγμα της
αναγνώρισης εκ μέρους της κρατικής εξουσίας του ρόλου των
παλαιών και νέων ΚΚΓ στις πολιτικές εξελίξεις της εποχής.

Ε διείσδυση του έντυπου λόγου – βιβλίου και
περιοδικού τύπου – σε τόσες ευρείες μάζες του πληθυσμού
και η ανάδειξη της σημασίας που αρχίζει να αποκτά για την

Πτα τέλη του 19ου με αρχές του 20ού αιώνα, είχε ήδη
δημιουργηθεί «μία εθνική μαζική κουλτούρα»338 τόσο στην
Γυρώπη όσο και στις ΕΞΏ, με αφετηρία τις εξελίξεις στον
Ρύπο, που ήταν σε θέση να αγγίζει ευρύ κοινό και να αντλεί
κέρδη από τα έσοδα της διαφήμισης επώνυμων προϊόντων.
Ξρωτοβουλίες και καινοτομίες στην επίτευξη της μαζικότητας

336

337

Martyn Lyons, φ. π., ζ. 381.

Φξεληεξίθ Μπαξκπηέ θαη Καηξίλ Λαβελίξ, φ. π., ζζ. 232-233.
Richard Ohmann, Selling Culture: Magazines, Markets, and Class at the
Turn of the Century, London, Verso, 1996, ζ. vii.
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του Ρύπου και του βιβλίου προωθήθηκαν από όλους τους
επαγγελματίες στο χώρο των έντυπων μέσων – συγγραφείς,
εκδότες, επιμελητές, λογοτεχνικούς πράκτορες, πωλητές,
χονδρέμπορους, βιβλιοπώλες κ.ά. – που ενεργούσαν βέβαια
για να επιτύχουν ίδιους σκοπούς. Πτην
άνθιση του
βιομηχανικού καπιταλισμού όλοι αυτοί οι ‗παίκτες‘ της
αγοράς του Ρύπου και του βιβλίου αγωνίστηκαν και πέτυχαν
να την εντάξουν στο επιχειρηματικό μοντέλο της εποχής (‗big
business‘).

το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά μαζικής κουλτούρας.
Κόνο όταν άλλες φόρμες της πολιτιστικής παραγωγής, όπως
οι εφημερίδες, τα περιοδικά ή τα θεαματικά αθλητικά
αγωνίσματα, αξιοποίησαν πλήρως το νέο επιχειρηματικό
μοντέλο της μαζικής, τυποποιημένης παραγωγής, ενώ έκαναν
την εμφάνισή τους νέα μέσα, όπως οι ταινίες και τα μουσικά
κομμάτια, παραγκωνίστηκαν τα βιβλία σε μία μικρότερη
γωνία του ελεύθερου χρόνου και της πολιτιστικής αγοράς.
Ρα τελευταία μάλιστα 15 χρόνια του 19ου αιώνα, όπως
παρατηρεί ο Ohmann, οι βασικοί παίκτες της βιομηχανίας
του βιβλίου προχώρησαν σε πιο δραστικές μεταβολές για να
προσαρμοστούν και να ‗προσεγγίσουν‘ τις άλλες, σύγχρονες
τους πολιτιστικές βιομηχανίες. Γκδότες και βιβλιοπώλες
προώθησαν πρακτικές εξορθολογισμένου εμπορίου και
ελέγχου, ώστε να επιβληθούν στον άναρχο ανταγωνισμό των
προηγούμενων δεκαετιών. Νι εκδότες έμαθαν να
σταθεροποιούν τη διαδικασία πωλήσεων, δημιουργώντας
δικές τους ομάδες πωλητών που ταξίδευαν σε όλη την εθνική
επικράτεια, αύξησαν τη διαφημιστική δαπάνη, άρχισαν να
διαμορφώνουν το μαζικό προϊόν και την αγορά, με
συγκεκριμένες ‗συνταγές‘ επιτυχίας για να πωλήσουν τα
ευπώλητα, αντί να εκδίδουν ό,τι ταίριαζε στις προσωπικές τους
προτιμήσεις, ελπίζοντας αόριστα στην ανταπόκριση του
κοινού340. Νι προσπάθειες απέδωσαν, καθώς τη δεκαετία του
1890 εξαπλώθηκαν οι ευπώλητοι τίτλοι με τιράζ σκληρόδετων
εκδόσεων άνω των 100.000 αντιτύπων. Γπιτυχίες αυτού του
μεγέθους ήταν αναγκαίες για να καλυφθούν αποτυχίες τίτλων
και να επιτευχθούν κέρδη για τη διατήρηση των εκδοτικών
επιχειρήσεων. Νι συγγραφείς άρχισαν να προσαρμόζονται
στις επιτυχίες των εκδοτών, διεκδικώντας βέβαια τα
δικαιώματά τους, άρχισε να εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για
την καταπολέμηση της πειρατείας και την προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων, οι βιβλιοπώλες πιέστηκαν να
προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες, ως προς τους φυσικούς
χώρους και στρατηγικές προώθησης των μαζικών πωλήσεων,
ενώ άρχισαν να αναπτύσσονται οι επαγγελματικές ενώσεις
εκδοτών, βιβλιοπωλών κ.ά.

Ώποτελεί κοινή παραδοχή ότι η άνθιση του
καπιταλισμού στη Βύση προχώρησε μαζί με τη μαζικοποίηση
της κουλτούρας και την ανάδυση των πολιτιστικών
βιομηχανιών. Ε βιομηχανοποίηση και η μαζική παραγωγή
οδήγησε κατ‘αρχάς άλλους να δημιουργούν και άλλους να
καταναλώνουν προϊόντα και υπηρεσίες μαζικής κουλτούρας
(‗mass culture‖) και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένας
οικονομικός-πολιτιστικός κύκλος, στο πλαίσιο του οποίου
διανοίχθηκαν συγκεκριμένες ‗λεωφόροι‘ για κοινωνική και
προσωπική εξέλιξη, ενώ άλλες οδοί έκλεισαν 339 . Νι
πολιτιστικές υπηρεσίες και προϊόντα που ήταν τα συστατικά
στοιχεία της μαζικής κουλτούρας είναι ο κινηματογράφος, το
ραδιόφωνο, οι μουσικές επιτυχίες, τα τηλεοπτικά σώου, τα
βίντεο, ο ημερήσιος Ρύπος, τα ευρείας κυκλοφορίας
περιοδικά, οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, τα ευπώλητα
βιβλία και οι διαφημιστικές καταχωρίσεις σε ποικίλα μέσα για
την προώθηση επώνυμων προϊόντων. Ε μαζική κουλτούρα
είναι συνώνυμη –από τους περισσότερους μελετητές– της
διαδικασίας ομοιογενοποίησης και ‗εξομάλυνσης‘ τοπικών και
διαπολιτιστικών διαφορών, που συνόδευσε την εξάπλωση των
ΚΚΓ κατά τον 20ό αιώνα. Ε μαζική κουλτούρα ως όρος
φανερώνει επίσης τη δύναμη που απέκτησαν οι πολιτιστικές
βιομηχανίες στη διαμόρφωση και κοινών και ομάδων
καταναλωτών προϊόντων και υπηρεσιών. Ώρκετοί ιστορικοί
της εξέλιξης των ΚΚΓ επισημαίνουν ότι η εφημερίδα και το
περιοδικό έγιναν κανάλια της εθνικής μαζικής κουλτούρας στη
Βύση από τα τέλη του 19ου αιώνα κι εξής, ενώ χαρακτηρίζουν
το βιβλίο ως το πρώτο μέσο μαζικής κουλτούρας ήδη από
μέσα του 19ου αιώνα, παρόλο που είναι ανορθόδοξο να
αναλύεται η σημασία του φαινομένου μέσω της ‗ενσάρκωσής‘
του από ένα μόνο κανάλι. Θατά τις δεκαετίες 1840-1870
εξαπλώθηκε ραγδαία το φθηνό, ευπώλητο βιβλίο σε εκδοτικές
σειρές σε μεγάλα τιράζ και φθηνή τιμή, ώστε να ικανοποιηθεί
ένα ευρύ εθνικό μαζικό κοινό στις ευρωπαϊκές χώρες και τις
ΕΞΏ. Θαι η τάση συνεχίσθηκε αμείωτη στα τέλη του 19ου με
αρχές του 20ού αιώνα. Ε βιομηχανία του βιβλίου όχι μόνο
ήταν η πρώτη που αναδύθηκε και εξελίχθηκε από τις
υπόλοιπες πολιτιστικές βιομηχανίες, αλλά για πολλές
δεκαετίες – μέχρι τον Ώ‘ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο – κατείχε και
339

Πτα τέλη του 19ου αιώνα η βιομηχανία του βιβλίου
είχε ήδη υιοθετήσει τα γνωρίσματα και τις πρακτικές που θα
τη χαρακτηρίσουν ως πολιτιστική βιομηχανία στον επόμενο
αιώνα. Ώκόμη και η κρίση που δημιουργήθηκε στις
χαρτόδετες εκδόσεις κατά τη δεκαετία του 1890 μπορεί να
ειδωθεί ως τμήμα της επιτυχημένης προσπάθειας μεγάλων
εκδοτικών οίκων της Βύσης να απαλλαχθούν από αθέμιτους
ανταγωνιστές του χώρου.
~~~~
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Ο 20ος αιώνας έμελλε να σημαδευθεί από
σημαντικές πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές
ανακατατάξεις, ώστε οι επιδράσεις τους ήταν καταλυτικές
για όλη την αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και
κατανάλωσης του βιβλίου, προωθώντας νέα αλλαγή
παραδείγματος, μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι
συνθήκες βέβαια δημιουργούνται κατά το πρώτο μισό του
20ού αι., όταν εμφανίζονται τα νέα μέσα επικοινωνίας που
συνδυάζουν εικόνα και ήχο. Παράλληλα, άρχισε να
εξαπλώνεται το «βιβλίο τσέπης» που πωλούνταν παντού, σε
χαμηλή τιμή, και διανεμόταν ακόμη και από τα έντυπα
μέσα επικοινωνίας, κατακτώντας έτσι μεγάλο μερίδιο της
κοινής γνώμης.

του κόσμου, της κοινωνίας, του ατόμου, των ηθικών αξιών και των
συμπεριφορών», σύμφωνα με τον Jürgen Habermas341.
Κεγάλες και ραγδαίες ήταν οι κοινωνικές και
πολιτιστικές μεταβολές στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.
Ών στα τέλη του προηγούμενου αιώνα δημιουργήθηκαν τα
γνωρίσματα της μαζικής κουλτούρας και εξελίχθηκε η
υιοθέτηση του καπιταλιστικού μοντέλου από όλες τις
πολιτιστικές βιομηχανίες, στη δεκαετία του 1920 ήρθε να
προστεθεί η καταναλωτική κουλτούρα (consumer culture‘)
ως κύριο χαρακτηριστικό της νεοτερικής ή μετανεοτερικής
κοινωνίας, το οποίο κυριαρχεί ως σήμερα. Ν όρος δεν
φανερώνει απλά τον υπερκαταναλωτισμό μαζικής,
καπιταλιστικής παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά
αντιπροσωπεύει, σύμφωνα με το βρετανό κοινωνιολόγο Don
Slater, την ίδια την κουλτούρα της εποχής μας, μία πρακτική
και στάση καθημερινής ζωής του δυτικού ανθρώπου. Ε
καταναλωτική κουλτούρα σημαίνει έναν κοινωνικό
διακανονισμό, στο πλαίσιο του οποίου η σχέση μεταξύ της
βιωμένης κουλτούρας και των κοινωνικών πηγών, μεταξύ
ουσιαστικών τρόπων ζωής και των συμβολικών και υλικών
πόρων από τους οποίους εξαρτώνται, μεσολαβείται από τις
αγορές. Γίναι ένα σύστημα όπου κυριαρχεί η κατανάλωση
εμπορικών προϊόντων, όπου η πολιτιστική αναπαραγωγή
γίνεται κυρίως κατανοητή ως πραγματοποιούμενη από την
άσκηση της ελεύθερης προσωπικής επιλογής στην ιδιωτική
σφαίρα της καθημερινής ζωής του ατόμου342.
Ε δεκαετία του 1920 θεωρείται ως η πρώτη δεκαετία
καταναλωτικής κουλτούρας, αν και με μία προσεκτικότερη
ματιά αναπτύχθηκε μέσα στο ευρύτερο διάστημα 1880-1930,
επισημαίνουν οι ιστορικοί. Γίναι η εποχή ανάδυσης της
μαζικής παραγωγής κυρίως καταλανωτικών προϊόντων και όχι
τόσο βαριών καπιταλιστικών προϊόντων, όπως ατσάλι,
μηχανήματα και χημικά που κυριάρχησαν στα τέλη του 19ου
αιώνα. Ε εξασφάλιση μίας μαζικής αγοράς και η εξέλιξη με
βάση το καπιταλιστικό, ορθολογικό επιχειρηματικό μοντέλο
των πολιτιστικών βιομηχανιών με επίκεντρο τα ΚΚΓ, όπως
περιγράφηκε στην προηγούμενη ενότητα, ήταν οι κατάλληλες
συνθήκε για την ανάδυση της καταναλωτικής κουλτούρας.
Ώργότερα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της
παγκοσμιοποίσης της οικονομίας, όπως εύστοχα αναλύει ο
οικονομολόγος Jeremy Rifkin, αυτή η καταναλωτική
κουλτούρα που τόσο καλλιεργήθηκε από τις πολιτιστικές
βιομηχανίες για την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών
τους, θα συμπορευθεί με έναν τόσο ισχυρό υπερκαπιταλισμό,
ώστε να κυριαρχήσει στον ελεύθερο χρόνο και να
σημαδοτήσει έναν τρόπο ζωής, μία στάση, μία φιλοσοφία του

Απεικόνιση βιβλιοθήκης και βιβλιανάγνωσης σε γαλλικές φυλακές (Fresnes)
ως ένδειξη προοδευτικότητας – αρχές 20ού αιώνα
(Τρωμολιθογραφία στο ειδικό ένθετο της ε/φ Le Petit Journal, 3.11.1907, No 885 αρχείο Α. Ιάμπρου)

Φς προς τα νέα μέσα επικοινωνίας, ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας: Ν μεν κινηματογράφος θα διαδραματίσει, όπως
παλαιότερα το βιβλίο, έναν πολιτικό ρόλο και μία έντονη
επιρροή στη μεταβολή του τρόπου σκέψης˙ η διάδοση της
ραδιοφωνικής μετάδοσης στη διάρκεια του μεσοπολέμου θα
προκαλέσει μεγάλη συζήτηση για τη διακίνηση της
πληροφορίας αλλά και τη διαμόρφωση του μορφωτικού
επιπέδου των πολιτών˙ τέλος, η εμφάνιση της τηλεόρασης
αμέσως μετά το τέλος του ΐ΄ Ξαγκοσμίου Ξολέμου θα
ασκήσει άμεση επιρροή σε μία διαφορετική δόμηση της
κοινωνικής ζωής, λειτουργώντας προοδευτικά ως «προνομιούχος
χώρος όπου συγκρούονται και ανασυντάσσονται οι αναπαραστάσεις

341

Ζ παξαηήξεζε ηνπ Habermas αλαθέξεηαη ζην φ.π., ζ. 21.
Don Slater, Consumer Culture & Modernity, Cambridge, Polity Press,
1997, ζ. 8.
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σύγχρονου ανθρώπου, όπου όλη η ζωή μετατρέπεται σε μία
επί πληρωμή εμπειρία 343.

συσκευή, μακριά από τη δημόσια αλληλενέργεια και επαφή,
υπηρετεί την ενόρμηση για απόσυρση από το δημόσιο βίο
που ξεκίνησε πριν ενάμιση αιώνα και ‗αναδημιουργεί‘ έναν
παράδοξο ‗δημόσιο χώρο‘ που καλύπτει το κενό της
πραγματικής δημόσιας σφαίρας.
Ε κυριαρχία της
τηλεόρασης έναντι όλων των άλλων μέσων, μέσα σε λίγες
δεκαετίες από την εμφάνισή της ως το τέλος του 20ου αι., είναι
τόσο σημαντική, ώστε οι μελετητές από το χώρο της ιστορίας
των ΚΚΓ, της κοινωνιολογίας, της φιλοσοφίας κ. ά..
προβληματίζονται για την ίδια τη φύση του μέσου
επικοινωνίας και την κατασκευή της δικής του
πραγματικότητας για τους αποδέκτες - παθητικούς θεατές.
Πύμφωνα με πολλούς γνωστούς διανοητές, η ριζική αντίθεση
ανάμεσα στα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που
αναδύθηκαν τον 20ου αι. (κινηματογράφο, ραδιόφωνο,
τηλεόραση) και το βιβλίο έγκειται στην κατασκευή
αλλοτριωτικών αναπαραστάσεων του κόσμου από τα πρώτα.

Ώπό την οπτική της κοινωνιολογικής έρευνας, ο
καπιταλισμός και η εγκόσμια πίστη δημιούργησαν ένα τόσο
ασταθές και αποσαθρωτικό περιβάλλον στον προηγούμενο
αιώνα, ώστε δρομολογήθηκε η πίστη στην εγγύτητα μεταξύ
προσώπων, μία ιδεολογία της οικειότητας, που κυριαρχεί
ακόμη στις αρχές του 21ου αιώνα. Ν κοινωνιολόγος Richard
Sennett χαρακτηρίζει καταστροφική τη συλλογική
προσωπικότητα στη μορφή της πολιτικής κοινότητας και το
άτομο ‗ηθοποιό χωρίς τέχνη‘ στην κοινωνία της
οικειότητας 344 . Γνάντια στην ψευδαίσθηση της κοινοτικής
αλληλεγγύης και οικειότητας του ατομικού εγώ με τους
άλλους, πραγματοποιήθηκε η αποδόμηση της δημόσιας
σφαίρας και ζωής από το 18ο αιώνα και μετά. Τάθηκε η
ισορροπία μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, σε βάρος
του πρώτου. Ε δημόσια σφαίρα κατακερματίσθηκε και ο
δημόσιος χώρος, η ‗αγορά‘ όπου λάμβανε χώρα η πολιτική
επικοινωνία και η απρόσωπη δράση, με την εισβολή της
ατομικής προσωπικότητας και του ναρκισσισμού,
συρρικνώθηκε.

Ρην τελευταία δεκαετία του 20ου αι. εισήλθε με
ραγδαίο ρυθμό ανάπτυξης στον οικονομικό ιστό και στην
ιδιωτική οικία ένα ακόμη μέσο-πλατφόρμα διακίνησης της
πληροφορίας και διασκέδασης στον ελεύθερο χρόνο, ο
παγκόσμιος ιστός με την κύρια εφαρμογή του, το διαδίκτυο
(internet). Ε ταχύτητα ανταλλαγής πληροφοριών, ο όγκος
της γνώσης (αξιόπιστης και μη) και ο διαδραστικός
χαρακτήρας είναι πρωτοφανή στην ανθρώπινη ιστορία. Θαι
βρισκόμαστε μόλις στην αρχή της διάδοσης του διαδικτύου,
με τους ειδικούς και τους απλούς χρήστες να προβάλλουν από
χρηστικές και νομικές αδυναμίες μέχρι πλεονεκτήματα της
δημοκρατίας, της διαδραστικότητας και της απελευθέρωσης
από γεωγραφικά όρια επικοινωνίας. Ρα σενάρια για την
εξέλιξη του νέου μέσου, όπως και των ηλεκτρονικών μέσων
ψυχαγωγίας (βιντεοπαιχνίδια, ψηφιακά παιχνίδια, εικονικοί
κόσμοι-Second life), είναι αμέτρητα. Ρο διαδίκτυο πάντως,
λειτουργεί ακόμη ως ‗βιβλιοθήκη‘ γνώσης και ως μέσο άυλης
και ελεύθερης από γεωγραφικούς περιορισμούς επικοινωνίας –
ανάγνωσης και γραφής- μεταξύ των χρηστών ανά την υφήλιο.

Ε λογική της επικοινωνιακής τεχνολογίας του 20ού
αιώνα τείνει στην ελευθερία της έκφρασης, ωστόσο, παρά τη
δεδομένη άνεση και ταχύτητα στην επικοινωνία, παράγεται
μία διαρκώ αυξανόμενη παθητικότητα των δεκτών (θεατώνακροατών). Έτσι, η ανάδειξη της ατομικής προσωπικότητας
συμπορεύεται κατά παράδοξο τρόπο με την παθητική στάση
των πολιτών, ενώ θα έπρεπε να συνοδεύεται από την
ενεργητική έκφραση345.
Ρα ηλεκτρονικά μέσα αύξησαν το απόθεμα γνώσης
που διαθέτουν οι κοινωνικές ομάδες η μία για την άλλη, αλλά
κατέστησαν άσκοπη την ενεργητική συναναστροφή. Ρο
ραδιόφωνο και ιδιαίτερα η τηλεόραση αποτελούν συσκευές
οικειότητας, τις οποίες χρησιμοποιεί και απολαμβάνει ο
μετανεωτερικός άνθρωπος μόνος ή με την οικογένειά του
μέσα στην οικία. Κπροστά στην τηλεοπτική οθόνη, η
εμπειρία διασκέδασης και η εμπειρία σε κοινωνικό χώρο
πραγματώνονται σε απόσταση από τον οικείο κύκλο, δηλαδή
το δημόσιο χώρο που θα λάμβανε χώρα η προσέγγιση και η
οικειότητα με τους άλλους 346 . Ε τηλεόραση σταδιακά
φαίνεται να λειτούργησε και να λειτουργεί ακόμη ως ο νέος
δημόσιος χώρος αναφοράς. Κία οικιακή κυρίως ηλεκτρονική

Νι τεχνολογικές, οικονομικές και πολιτισμικές
μεταβολές οδηγούν σε νέες μορφές ‗σύγκλισης‘ μεταξύ των
μέσων -όπως μεταξύ τηλεόρασης και διαδικτύου-,
οικονομικού συγκεντρωτισμού, γιγαντισμού εκδοτικών και
βιβλιοπωλικών
εταιρειών
και
ομοιομορφίας
στη
βιβλιοπαραγωγή. Νι τεχνολογικές ανακαλύψεις οδήγησαν
στην εγκατάλειψη των γουτεμβέργιων στοιχείων και στην
εκτύπωση offset μετά τα μέσα του 20ού αι., ενώ ταυτόχρονα
η εμφάνιση της τηλεόρασης άρχιζε να ‗απορροφάει‘ το
βλέμμα και την ψυχή των θεατών, αποσπώντας μεγάλο
μερίδιο του ελεύθερου χρόνου. Ών η τυπογραφική πρέσα
έδωσε τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους να
διαβάζουν το ίδιο κείμενο την ίδια στιγμή, το τηλέφωνο, η
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Βι. Jeremy Rifkin, Ζ λέα επνρή ηεο πξόζβαζεο: Ζ λέα θνπιηνύξα ηνπ
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τηλεόραση και ο κινηματογράφος έδωσαν τη δυνατότητα σε
εκατομμύρια ανθρώπους να ακούν το ίδιο κείμενο
εκφωνημένο και να βλέπουν την ίδια ‗παράσταση‘ την ίδια
στιγμή 347 . Ξλούσια είναι η διεθνής βιβλιογραφία για την
επίδραση των νέων μέσων μαζικής ενημέρωσης, επικοινωνίας
και ψυχαγωγίας στο μέλλον του έντυπου κόσμου. Ξολλοί
κάνουν λόγο για τη ρήξη μεταξύ πολιτισμού της εικόνας και
του έντυπου λόγου, με κορυφαίο σύμβολο το βιβλίο. Ρο
βιβλίο αντιμετώπισε ιδιαίτερα στο δεύτερο ήμισυ του αιώνα,
και αντιμετωπίζει ακόμη, πολύπλευρο ανταγωνισμό από τα
νέα – σε σύγκριση με τη μακραίωνη ιστορία του - μαζικά
μέσα επικοινωνίας και το συνδιαμορφούμενο από αυτά τρόπο
στοχασμού και ζωής των πολιτών.

Νι δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα αποτέλεσαν μία
περίοδο μεγάλης πολιτικής αστάθειας και έντονων κοινωνικών
προστριβών που κορυφώθηκαν κατά τη δεκαετία του 1930.
Ποβαρές οικονομικές κρίσεις ξέσπασαν σε Γυρώπη και ΕΞΏ
κατά τη δεκαετία 1920-1930. Ηδιαίτερα η παγκόσμια
οικονομική κρίση (κραχ) του 1929 είχε δημιουργήσει
στρατιές ανέργων. Ε άνοδος του Adolf Hitler στην εξουσία
στη Αερμανία το 1933, ο εμφύλιος πόλεμος στην Ησπανία από
το 1936 ως το 1938 και η διάλυση της Ώυστρο-ουγγρικής και
της Νθωμανικής αυτοκρατορίας μετά τον Ώ΄ Ξαγκόσμιο
Ξόλεμο
ήταν
καταλυτικές
πολιτικές
εξελίξεις.
Βημιουργήθηκαν δεκάδες νέα κράτη μετά το 1918, με
αδύναμη εσωτερική πολιτική κατάσταση και συνεχείς
μετακινήσεις πληθυσμούς που προκαλούσαν εθνικιστικά και
αλυτρωτικά κινήματα. Νι σημαντικότερες εξελίξεις τις
δεκαετίες 1920-1930 δεν αφορούν τόσο το βιβλίο και την
εφημερίδα, όσο τα άλλα μέσα: τη διάδοση της ραδιοφωνίας,
την έκδοση φωτογραφιών και ειδησεογραφικών περιοδικών
μαζικής κυκλοφορίας, τον ομιλούντα κινηματογράφο, τις
πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές και τη δημιουργία των πρώτων
ηλεκτρομηχανικών υπολογιστικών μηχανών.
Κετά την
παγκόσμια οικονομική κρίση του 1929 και με δεδομένες τις
πολιτικές εντάσεις και την απειλή του πολέμου να αγγίζει εκ
νέου την Γυρώπη, το μέσο που κυρίως αναδείχθηκε ήταν το
ραδιόφωνο, με το προτέρημα της άμεσης και μαζικής
μετάδοσης ειδήσεων.

Νι εκδότες τελειοποίησαν τις τεχνικές προώθησης και
διακίνησης της παραγωγής τους, επιχειρώντας να οργανωθούν
σε δίκτυα βιβλιοπωλείων και εφαρμόζοντας την πώληση ‗από
πόρτα σε πόρτα‘ στους εμπόρους λιανικής πώλησης, ακόμα
και στους ιδιώτες348. Νι οικονομικές πιέσεις από τις ευρύτερες
εξελίξεις και την ανταγωνιστική λειτουργία των νέων μέσων
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας προκάλεσαν αλλαγές πολιτικής
όλων των επαγγελματικών ενώσεων στο χώρο του βιβλίου,
περιλαμβανομένων των σταθερών σημείων λιανικής πώλησης,
των βιβλιοπωλείων. Πτο δεύτερο μισό του 20ού αι., οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με τη φιλελεύθερη οικονομία,
κατανόησαν τις πιέσεις στο χώρο και στράφηκαν στην επιβολή
της ενιαίας τιμής βιβλίου ως μέτρο υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ
των βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων και πρόσβασης των πολιτών
στον πολιτιστικό πλουραλισμό349.

Ε ‗στράτευση‘ των ΚΚΓ από τις αντίπαλες πλευρές
κατά τη διάρκεια του Ώ΄ Ξαγκοσμίου Ξολέμου (1914-1918)
και του ΐ΄ Ξαγκοσμίου Ξολέμου (1939-1945) ήταν
ολοκληρωτική στο πλαίσιο της διενέργειας ψυχολογικών
επιχειρήσεων σε στρατιωτικό πεδίο και στην κοινή γνώμη. Νι
εθνικοί μηχανισμοί προπαγάνδας των δύο μερών και οι
μηχανισμοί λογοκρισίας και απαγόρευσης αξιοποίησαν όλα
τα διαθέσιμα μέσα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των
στρατευμένων και του γενικού πληθυσμού: εφημερίδες,
περιοδικά, βιβλία, φυλλάδια (αεροπορικές ρίψεις),
προκηρύξεις στους δρόμους, αφίσες, κινηματογραφικά
επίκαιρα και κυρίως ραδιοφωνικές εκπομπές. Ξολλές μελέτες
έχουν ασχοληθεί με την ιδιαίτερη σχέση των δύο σημαντικών
πολεμικών αναμετρήσεων του 20ου αι. με τα ΚΚΓ.

Ε ύπαρξη ευρύτατων μαζών κατανάλωσης όλων των
πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών εξασφαλίσθηκε από
την πρωτόγνωρη στην ανθρώπινη ιστορία δημογραφική
έκρηξη σε όλο τον πλανήτη, αν και μέχρι σήμερα δεν είναι
ίσα καταμερισμένη η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά. Ν
παγκόσμιος πληθυσμός από 1 δις το 1820, ανήλθε στα 2 δις
το 1930, στα 3 δις το 1960, στα 4 δις το 1974, στα 5 δις το
1988 και στα 6 δις το 2000, όταν έδυσε ο 20ος αι. Ξαρά τους
δύο αιματηρούς Ξαγκόσμιους Ξολέμους και τις εκατοντάδες
άλλες πολεμικές αναμετρήσεις σε διάφορες γωνίες της γης,
από αντιαποικιακούς αγώνες και κρίσεις με αιφνίδιες αφορμές
μέχρι χρόνιες διενέξεις, επιδημίες και μεταδοτικές ασθένειες
και οικονομικές κρίσεις που ταλαιπώρησαν μεγάλο μέρος του
πληθυσμού, η πρόοδος της ιατρικής και της διατροφής
επέτρεψε την καταλυτική μείωση της παιδικής θνησιμότητας
και την παράταση της ανθρώπινης ζωής.

Κε το τέλος του ΐ΄ Ξαγκοσμίου Ξολέμου το 1945,
οι διανοούμενοι, όπως παρατηρεί ο ιστορικός Eric
Hobsbawm, χρησιμοποίησαν τη μικρή γραμματική πρόθεση
«μετά» (after) με τη χρονική έννοια, μετά τον πόλεμο, με τη
λατινίζουσα σημασία του «μετά» (post) για να εκφράσουν τη
μετάβαση σε μία νέα κατάσταση. Ρην εφάρμοσαν ως
πρόθεμα σε πολυάριθμους όρους σε μία προσπάθεια να
οριοθετήσουν το πνευματικό έδαφος της ζωής του 20ου αι.:
μετα-βιομηχανικός, μετα-αυτοκρατορικός, μετα-μοντέρνος,
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εκβιομηχάνισης, που ξεκίνησε με ραγδαίους ρυθμούς το 19ο
αι. Κέχρι τη δεκαετία του 1980 κατέρρευσαν ακόμη και τα
παλαιά προπύργια της αγροτικής παραγωγής στο ανατολικό
και νοτιοανατολικό τμήμα της Γυρώπης (Οουμανία, Ξολωνία,
Αιουγκοσλαβία, Γλλάδα) και μόλις το 1/3 του εργατικού
δυναμικού απασχολούνταν στον αγροτικό τομέα. Ε πλήρης
εκμηχάνιση της γεωργίας και τα επιτεύγματα της γεωργικής
χημείας, της επιλεκτικής αναπαραγωγής και της
βιοτεχνολογίας, πρώτα στις πλούσιες και ανεπτυγμένες και
στη συνέχεια στις υπόλοιπες χώρες, οδήγησαν στη μείωση του
πραγματικού αγροτικού δυναμικού με σταθερή πτωτική τάση
ως σήμερα. Ν Hobsbawm τη χαρακτηρίζει ως «μαζική και
σιωπηλή έξοδο από τη γη» 353 , η οποία μεταβλήθηκε στη
ραγδαία αστικοποίηση. Ε ύπαιθρος άδειασε και οι πόλεις
γέμισαν με πρωτόγνωρες διαστάσεις στην ιστορική πορεία της
ανθρωπότητας.

μετα-στρουκτουραλιστικός,
μετα-μαρξιστικός,
μεταγουτεμβεργιανός κοκ. Κε αυτό τον τρόπο συνέλαβαν οι
στοχαστές κατά τη μεταπολεμική περίοδο το μεγαλύτερο, πιο
δραματικό, ραγδαίο και καθολικό πολιτικοκοινωνικό
μετασχηματισμό στην ανθρώπινη ιστορία350. Πτο μεγαλύτερο
μέρος της Γυρώπης και στις ΕΞΏ υπήρχε εθισμός των
ανθρώπων στη συνεχή αλλαγή, τον τεχνολογικό
μετασχηματισμό και τον πολιτιστικό μοντερνισμό από τον
προηγούμενο αιώνα, αλλά μετά το 1945 οι εξελίξεις
επιταχύνθηκαν και εντατικοποιήθηκαν, ενώ στον υπόλοιπο
κόσμο τις βίωσαν ως πραγματικές επαναστάσεις με αιφνίδιο
και καταλυτικό χαρακτήρα. Ώξίζει να υπενθυμιστεί ότι για το
80% της ανθρωπότητας ο Κεσαίωνας έληξε στη δεκαετία του
1950. Ν σύγχρονος μελετητής των κοινωνικών-πολιτικών
μεταβολών στη Βύση κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα
Anthony Giddens, που ορίζει τη νεωτερικότητα ως το σύνολο
των τρόπων κοινωνικής ζωής ή οργάνωσης που εμφανίστηκαν
στην Γυρώπη από το 17ο αιώνα, και σταδιακά εξαπλώθηκαν
ευρύτερα, αρνείται τους όρους «μετα-νεωτερικότητα», «μεταμοντερνισμός» ή «μεταβιομηχανική κοινωνία» για το
χαρακτηρισμό της ανάδυσης ενός κοινωνικού συστήματος
νέου τύπου. ποστηρίζει ότι οι εξελίξεις στο δεύτερο μισό
του 20ου αιώνα δεν σνηγορούν στην επιχειρηματολογία περί
εισόδου σε μία υποτιθέμενη νέα, «μετα-νεωτερική» περίοδο,
παρά χαρακτηρίζουν μία εποχή όπου οι συνέπειες της
νεωτερικότητας κορυφώνονται, καθίστανται πιο ριζοσπαστικές
και οικουμενικές απ‘ ότι πριν351. Θατά τη γνώμη του, τρεις
βασικές «ασυνέχειες» σχετίζονται με τη μοντέρνα ή νεωτερική
περίοδο της Βύσης, α) ο ραγδαίος ρυθμός αλλαγής,
πρωτοφανής στην ιστορία της ανθρωπότητας, β) το εύρος της
αλλαγής, καθώς διαφορετικές περιοχές της υφηλίου
συνδέονται με σχέση αμοιβαίας εξάρτησης και γ) η καθαυτό
φύση των μοντέρνων θεσμών, όπως είναι το έθνος-κράτος, η
εξάρτηση της παραγωγής από άψυχες ενεργειακές δυνάμεις ή
η ολοκληρωτική εμπρευματοποίηση της παραγωγής και της
μισθωτής εργασίας352.

Ε πτώση της αγροτιάς και ο εξαστισμός είχαν άμεσες
επιπτώσεις στην ανάδυση νέων απασχολήσεων και
επαγγελμάτων που απαιτούσαν γνώσεις δευτεροβάθμιας και
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ρα επαγγέλματα του τριτογενούς
τομέα επεκτάθηκαν και διογκώθηκαν σε βάρος της γεωργίας
και της βιομηχανίας. Θοινός στόχος όλων των κυβερνήσεων
στη Βύση ήταν η παροχή καθολικής δημοτικής παιδείας.
Ξράγματι, η εγγραμματοσύνη εξαπλώθηκε σε μεγάλη μερίδα
του γενικού πληθυσμού και ο φοιτητικός πληθυσμός στην
ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης εκτοξεύθηκε σε πρωτόγνωρα
ύψη. Γνδεικτικά, μέσα στην εικοσαετία 1960-1980 ο αριθμός
φοιτητών στην Γυρώπη τριπλασιάστηκε ή τετραπλασιάστηκε
κατά μέσο όρο. Κάλιστα, αυξήθηκε κατά τέσσερις με πέντε
φορές σε Νμοσπονδιακή Αερμανία, Γλλάδα και Ηρλανδία,
κατά πέντε με εφτά φορές σε Σινλανδία, Ησλανδία, Πουηδία
και Ηταλία και κατά επτά με εννέα φορές σε Ησπανία και
Λορβηγία354.
Πε οικονομικό-βιομηχανικό επίπεδο, χρησιμοποιήθηκε ο όρος «μετα-φορντισμός» από τη δεκαετία του
1980 κι εξής για να εκφράσει την εμφάνιση των νέων
βιομηχανιών με διαφορετική διάρθρωση σε όγκο παραγωγής,
χώρο εγκατάστασης, απασχόληση εργατικού δυναμικού και
δεσμούς με την τοπική κοινότητα.
Νι μεν μεγάλες
βιομηχανίες μαζικής παραγωγής και οι μεγάλες βιομηχανικές
μονάδες επιζούν όλο τον αιώνα, έχοντας υποστεί πολλές
αλλαγές λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων αυτοματοποίησης,
ενώ οι νέες βιομηχανίες συνιστούσαν μωσαϊκά και δίκτυα
επιχειρήσεων από μικρά και μεσαία εργαστήρια, χρήση
υψηλής τεχνολογίας και χώρο εγκατάστασης σε πόλεις και την
ύπαιθρο. Νι οικονομικές κρίσεις στις αρχές της δεκαετίας

Ε πιο δραματική μεταβολή σε επίπεδο μορφής
εργασίας με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στο δεύτερο ήμισυ
του αιώνα ήταν ο θάνατος της αγροτιάς σε παγκόσμια
κλίμακα, σύμφωνα με τους παρατηρητές. Ώυτή η εξέλιξη
ήταν καταλυτική, ανατρέποντας μία πορεία αιώνων της
ανθρωπότητας από τη νεολιθική εποχή και μετά, επιβίωσης
και οργάνωσης της κοινωνίας στη βάση της γεωργίας, της
κτηνοτροφίας και της αλιείας. Γπαληθεύθηκε η πρόβλεψη του
Karl Marx για τον αφανισμό της αγροτιάς λόγω της
350

Eric Hobsbawm, Ζ επνρή ησλ άθξσλ: Ο ζύληνκνο εηθνζηόο αηώλαο 19141991, β΄ αλαζ. έθδ., Αζήλα, Θεκέιην, 2004, ζζ. 368-369.
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του 1980 στην Γυρώπη προκάλεσαν μαζική ανεργία, μετά
από σαράντα χρόνια, και πολλοί εργάτες αλλά και ολόκληρες
βιομηχανικές μονάδες έπεσαν θύματα τους. Γυρύτερα, στο
δεύτερο ήμισυ του αιώνα, η νέα κουλτούρα της ενημέρωσης
και ψυχαγωγίας στην οικία γύρω από την οθόνη της
τηλεόρασης και η άνοδος του βιοτικού επίπεδου των εργατών,
σε σύγκριση με αυτό του 18ου και 19ου αι., διέσπασαν την
ενότητα που είχαν δημιουργήσει η συλλογικότητα και η
φτώχεια στη δημόσια σφαίρα. Ε νέα μορφή απασχόλησης
και η καταναλωτική κοινωνία που στόχευαν στην εξασφάλιση
μαζικής αγοράς οδήγησαν στην αισθητή άνοδο του επιπέδου
της εργατικής τάξης. Γπίσης, σε αυτό το πλαίσιο των
σημαντικών κοινωνικο-οικονομικών μεταβολών, εντάσσεται
και το φαινόμενο της μαζικής μετανάστευσης με χώρο
προορισμού την Γυρώπη, ενώ μέχρι τότε είχε παρατηρηθεί
μόνο στις ΕΞΏ. Ώυτό οδήγησε στις πολυεθνοτικές και
πολυπολιτισμικές κοινωνίες σήμερα.

βιομηχανία κατά τη διάρκεια του Κεσοπολέμου δεν είχαν
αμιγή λαϊκά/δημώδη στοιχεία, αλλά αποτελούσαν τη χρυσό
συνδυασμό λαϊκών με συντηρητικά στοιχεία και αξίες της
μεσαίας αστικής τάξης. Κετά τον Ξόλεμο, στη δεκαετία του
1950, η επανάσταση έγκειται στο προβάδισμα της νεολαίας
της ανώτατης και μεσαίας τάξης στη μουσική, στην
ενδυμασία, στη γλωσσική έκφραση, στις αισθητικές
προτιμήσεις, στην καταναλωτική συμπεριφορά κ. ά. Κάλιστα,
αυτή η πολιτιστική εξέγερση που θα ξεκινήσει από τη νεολαία
για να εξαπλωθεί σε ευρύτατα στρώματα του πληθυσμού θα
έχει παγκοσμιοποιημένο πλέον χαρακτήρα, δηλαδή κοινά
χαρακτηριστικά και κοινή χρονική στιγμή εκδήλωσης σε
διευρυμένα τμήματα του κόσμου, με αφετηρία τη ΐόρεια
Ώμερική και τη Βυτική Γυρώπη.
Ξαράλληλα, στο πλαίσιο της διεθνοποιημένης
οικονομίας αναδείχθηκε το ελεύθερο παγκόσμιο εμπόριο,
χωρίς εδαφικούς και νομικούς περιορισμούς. Πτα τέλη του
20ου αιώνα, μετά και την κατάρρευση της ΓΠΠΒ και των
υπόλοιπων κομμουνιστικών συστημάτων στην Ώνατολική
Γυρώπη, επαναπροσδιορίσθηκαν όλες οι πολιτικές,
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές ισορροπίες, μία
διαδικασία μετασχηματισμού που, σύμφωνα με πολλούς
μελετητές, διαρκεί ακόμη σήμερα. Πτη δεκαετία του 1990, η
αναζήτηση εθνικής ταυτότητας και η εμφάνιση εθνικισμών σε
διάφορες περιοχές της γης με χαρακτηριστικότερο
παράδειγμα τα ΐαλκάνια, ήταν, μεταξύ άλλων, και
συγκινησιακά φορτισμένες αντιδράσεις αντιμετώπισης των
θεσμικών κενών της παγκοσμιοποίησης.
Γνώ στον
‗ανεπτυγμένο‘ κόσμο η κατάρρευση των οικονομιών του
σοβιετικού συνασπισμού το 1989 επέφερε καταλυτικές
πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις, ο
επονομαζόμενος ‗αναπτυσσόμενος‘ ή τρίτος κόσμος
αντιμετώπισε την κρίση του χρέους τη δεκαετία του 1980 και
σήμερα συνεχίζει να συσσωρεύει κοινωνική εκρηκτική ύλη.

Κία άλλη σημαντική διάσταση ήταν η διευρυμένη
συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις βαθμίδες της
εκπαίδευσης και η εκτεταμένη είσοδος στην αγορά εργασίας.
Ρη δεκαετία το 1960 πραγματοποιήθηκε μία εκπληκτική
δράση φεμινιστικών κινημάτων με αφετηρία τις ΕΞΏ, ενώ
κατά τις δεκαετίας του 1970 και 1980 αναπτύχθηκε μία
πολιτικά και ιδεολογικά λιγότερο συγκεκριμένη με το
φεμινισμό μορφή γυναικείας συνείδησης. Ε οικονομική
αυτονόμηση και η ψυχολογική αυτο-επιβεβαίωση της
γυναίκας προκάλεσε αλυσιδωτές μεταβολές σε ηθικούς
κώδικες, στις σχέσεις των δύο φύλων και στη δομή και το
ρόλο της οικογένειας. Πε συνδυασμό με τις κοινωνικές
αναταραχές της δεκαετίας του 1960 και με τη σταδιακή από
τη δεκαετία του 1950 ‗αυτονόμηση‘ της νεολαίας ως
ξεχωριστού κοινωνικού στρώματος και της επικράτησης μιας
ισχυρής ‗κουλτούρας της νεολαίας‘ συγκροτείται μία ευρεία
κοινωνική-πολιτιστική επανάσταση στην Γυρώπη και στις
ΕΞΏ. Ώυτή η νεανική κουλτούρα έγινε η ‗μήτρα‘ της
πολιτιστικής επανάστασης, κατά τον άγγλο ιστορικό
Hobsbawm, η οποία αφορούσε τους τρόπους συμπεριφοράς,
τις αξίες και την ‗κατανάλωση‘ του ελεύθερου χρόνου στα
δυτικά αστικά κυρίως κέντρα. Ε ‗επιστροφή‘ στις «λαϊκές»
τέχνες που καλλιεργούνταν ήδη από τα τέλη του 18ου αιώνα
είχε σηματοδοτήσει για πρώτη φορά την κίνηση των
πολιτιστικών επιρροών από τα λαϊκά στρώματα προς τα πάνω
και η τεράστια εξάπλωση του κινηματογράφου από τις αρχές
του 20ου αιώνα, που συνιστούσε την «κατεξοχήν μαζική αγορά
ψυχαγωγίας»355, ήταν οι πρόδρομοι της νεανικής κουλτούρας
στη δεκαετία του 1980. ΐέβαια, και η κινηματογραφική
βιομηχανία του Τόλυγουντ και η μουσική και θεατρική
355

Νι πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις στη
δύση επέδρασαν καταλυτικά στο χώρο του πολιτισμού, σε
όλες τις μορφές έκφρασης, από την αρχιτεκτονική και τις
εικαστικές τέχνες μέχρι τη μουσική, το θέατρο, την όπερα και
τη λογοτεχνία, κατά τις τελευταίες δεκαετίες του αιώνα. Ε
εξάπλωση της εγγραμματοσύνης μέσω της υποχρεωτικής
βασικής εκπαίδευσης και τη εκπληκτική επέκταση της μέσης
και της ανώτατης παιδείας εξασφάλισαν μία ευρεία μάζα
καταναλωτών των πολιτιστικών προϊόντων.
Ε κοινή
κουλτούρα κάθε αστικοποιημένης χώρα στα τέλη του 20ου
αιώνα βασιζόταν στη βιομηχανία της μαζικής ψυχαγωγίας, τον
κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, την pop
(popular) μουσική, αποτελόντας το γόνιμο ‗έδαφος‘ για μία
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μαζική, ομοιόμορφη αγοραία βιομηχανία 356 . Ρο προσφιλές
και επικερδές μυθιστόρημα σε συνέχειες των προηγούμενων
αιώνων έδωσε τη θέση του, στην περίοδο της κυριαρχίας της
τηλεόρασης, στο σίριαλ της μικρής οθόνης.

φάση, η μεγαλύτερη δυνατότητα μνήμης καθιστά δυνατή τη
μετατροπή των αρχικών συνόλων στοιχείων σε ψηφιακά και
την αποθήκευσή τους. Κε αυτό τον τρόπο, το ψηφιακό bit
αντικαθιστά τη φωτοσύνθεση, όπως αυτή αντικατέστησε το
μόλυβδο, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία εξαΰλωσης της
τυπογραφίας.
Ε πρόοδος της πληροφορικής (αύξηση
αποθηκευτικής μνήμης, προγράμματα επεξεργασίας κειμένου
και εικόνας, έκδοση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή)
συντελεί στη γενίκευση του δυαδικού κώδικα, ώστε να
καταστήσει δυνατή την άμεση εισαγωγή σχεδίων και εικόνων
στο κείμενο.

Πτην αναδρομή στο 19ο αι. φάνηκε πως η
τεχνολογική πρόοδος δεν άφησε ανεπηρέαστο το χώρο του
βιβλίου, ξεκινώντας από τη χαρτοβιομηχανία και φθάνοντας
μέχρι τα πιεστήρια, τις μηχανές στοιχειοθεσίας, τη
φωτογραφία, την εξέλιξη της λιθογραφίας και συνεχίζοντας
στον 20ο αι, στην επινόηση της φωτοτυπίας, της λινοτυπίας και
στη συνέχεια της μονοτυπίας στην τεχνική της στοιχειοθεσίας.
Κε τη λινοτυπία εισήχθη στη στοιχειοθεσία το πληκτρολόγιο
και με τη μονοτυπία η διάτρητη ταινία. Ν στοιχειοθέτης
εργάζεται στο πληκτρολόγιο και οι πληροφορίες μεταδίδονται
στο χυτήριο μέσω μίας διάτρητης ταινίας, που ονομάζεται
τηλεστοιχειοθέτης. Ε παραγωγικότητα του στοιχειοχυτηρίου
μπορεί να ανέλθει μέχρι 20.000 στοιχεία την ώρα. Νι
φωτοσυνθέσεις και τα λιθογραφεία (offset) αποτελούν σχετικά
πρόσφατα επιτεύγματα στις εκτυπώσεις. Ξαράλληλα με την
εφεύρεση της λινοτυπίας και της μονοτυπίας, συνεχίζονταν οι
έρευνες τόσο για την αντικατάσταση του μολύβδου με εικόνα,
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις μηχανές offset,
όσο και για την τελειοποίηση μιας φωτογραφικής μηχανής για
στοιχειοθεσία.

Φς προς την εκτύπωση, οι μηχανές
offset
εφαρμόζουν την τεχνική εκτύπωσης σε επίπεδη επιφάνεια: ο
τσίγκος αντικαθιστά τη λιθογραφική πλάκα και
προσαρμόζεται στο κυλινδρικό πιεστήριο. Πτην offset
εκτύπωση χρησιμοποιείται ένας κύλινδρος από καουτσούκ
ανάμεσα στην πλάκα και στο πιεστήριο.
Ρη μεγαλύτερη
εξέλιξη είχε το περιστροφικό πιεστήριο. Ρο γερμανικό
εργοστάσιο Κ.Ώ.Λ. κατασκεύασε το 1827 το πρώτο
γερμανικό περιστροφικό πιεστήριο και το 1904 μία μηχανή
με τέσσερις κυλίνδρους με δυνατότητα ταυτόχρονης
εκτύπωσης 64 σελίδων και παράλληλης λειτουργίας ενός
συγκολλητικού μηχανήματος. Ρο 1925 η ίδια εταιρεία
διέθεσε στην αγορά μία μηχανή μήκους 42 μέτρων, με 15
κυλίνδρους και δυνατότητα εκτύπωσης 261.000 φύλλων
εφημερίδων των 16 σελίδων την ώρα. Ρα σύγχρονα
περιστροφικά πιεστήρια είναι γιγάντια συγκροτήματα
μηχανημάτων, που χρησιμοποιούνται για τον τύπο και το
βιβλίο, όταν τυπώνεται σε μεγάλα τιράζ (πάνω από 30.000
αντίτυπα). Ε τυπογραφία ως τα τέλη του 20ου αι. αποτελεί
έναν υβριδικό τομέα, καθώς συνυπάρχουν μεγάλες
βιομηχανικές επιχειρήσεις και μικρά εργαστήρια και μπορούν
να αποκεντρώνονται τα τεχνικά μέσα χάρη στην
Ξληροφορική
Γπανάσταση.
Κικρά,
παραδοσιακά
τυπογραφεία που υιοθετούν ένα σύστημα εκτύπωσης ελαφρύ,
αλλά με δυνατότητα τιράζ πολλών εκατομμυρίων αντιτύπων,
είναι διασκορπισμένα σε αστικά και μη κέντρα, και
κατορθώνουν να επιβιώσουν ως σήμερα, παράλληλα με τα
μεγάλα, υπερσύγχρονα εργοστάσια εκτύπωσης.

Ρο ερευνητικό έργο για τη φωτοσύνθεση είχε αρχίσει
ήδη από τη δεκαετία του 1870 στις ΕΞΏ και αργότερα
κατέληξαν στα αρνητικά των διαφόρων στοιχείων, τα οποία
αποθηκεύονται σε δίσκο και από το 1965 σε κύλινδρο,
αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές μήτρες. Κε την τεχνική
της φωτοσύνθεσης, κάθε στοιχείο τίθεται μπροστά στο φακό
και φωτογραφίζεται και κατόπιν το φιλμ περνάει κατευθείαν
στα περιστροφικά πιεστήρια offset. Ε τεχνική εξελίχθηκε από
τις φωτογραφικές μήτρες στα ψηφιακά γράμματα το 1968 και
στη χρήση της πληροφορικής επιστήμης για τη λειτουργία της
μηχανής, στο ―flashage‖, στους υπολογισμούς για τη στοίχιση
και τη σελιδοποίηση και αργότερα, το 1970, στην ίδια την
ψηφιοποίηση του γράμματος. Ε ψηφιακή φωτοσύνθεση
σήμανε μετά από 500 και πλέον έτη την έξοδο από το
γουτεμβεργιανό σύστημα, το οποίο βασιζόταν στη
συγκέντρωση όλων των ξεχωριστών στοιχείων (γραμμάτων)
και την εκτύπωσή τους. Ώπό τη δεκαετία του 1970 και μετά,
η πληροφορική διείσδυσε ακόμη περισσότερο στον τομέα των
γραφικών τεχνών, οδηγώντας στην ενοποίησή του. Πε πρώτη
φάση, η φωτοσύνθεση γίνεται με φωτογραφικές μήτρες: το
φωτογραφημένο στοιχείο μετατρέπεται σε ψηφιακό (δυαδική
μορφή), αποθηκεύεται στη μνήμη και συνδυάζεται με άλλα
για να προκύψουν οι γραμμές του κειμένου. Πε δεύτερη
356

Ξαράλληλα με τις τεχνικές καινοτομίες στην
τυπογραφία, στις αρχές του 20ου αι., σημαντικό σταθμό στο
ευρύτερο πεδίο των επικοινωνιών αποτέλεσε η μετάβαση από
την υλική μεταφορά μηνυμάτων στη μετάδοση
τηλεγραφικών/ τηλεφωνικών σημάτων και, στη συνέχεια, στην
ασύρματη μετάδοση ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Ώυτή η
εξέλιξη σήμανε την αυξανόμενη εξαΰλωση των επικοινωνιακών
διαδικασιών, όπως ακριβώς και στην τυπογραφία με τις τεχνικές
της φωτοσύνθεσης και της offset εκτύπωσης. Πυνεχώς
λιγότερα υλικά σώματα λαμβάνουν μέρος στη μεταβίβαση
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μηνυμάτων χάρη στην ολοένα και μεγαλύτερη χρήση
λογισμικού στα σημεία εκπομπής και λήψης του σήματος.

πτώση της τιμής του βιβλίου και συνέχισης των μαζικών
φθηνών σειρών.
Αια λόγους εξοικονόμησης χαρτιού,
συμπιέσθηκε το περιεχόμενο και σχήμα των βιβλίων, ώστε να
εξασφαλισθεί όσο γίνεται πιο προσιτή τιμή. Ρα βιβλία
τσέπης, που εμφανίσθηκαν το 19ο αι. και σημείωσαν
απίστευτους αριθμούς πωλήσεων, εξελίσσονται ακόμη
περισσότερο και συνεχίζουν να αγοράζονται από ευρείες
αναγνωστικές ομάδες αυτή την εποχή. Έχει σημειωθεί
ενδεικτικά η επιτυχία της γερμανικής Universal-Bibliothek του
οίκου Reclam της Ιειψίας που μεταξύ 1867 και 1942 πούλησε
275.000.000 τόμους.
Πυνδύαζε μικρό σχήμα βιβλίου,
θεματική ποικιλία και ποιότητα (κλασική λογοτεχνία, θέατρο,
νομικά κείμενα, λεξικά, παραμύθια) και χαμηλή τιμή. Ρον 20ό
αι. συνεχίσθηκε η μεγάλη επιτυχία των φθηνών εκδοτικών
σειρών. Ρο 1935 θεωρείται ημερομηνία-σταθμός για τη
γέννηση του σύγχρονου «βιβλίου τσέπης» με την έναρξη της
αγγλικής σειράς λογοτεχνίας Penguin Books. Ρο 1939
δημιουργήθηκε η αμερικανική σειρά των Pocket Books, το
1949 η γαλλική σειρά του Marabout, το 1951 η γερμανική
σειρά του Rohwolt και το 1953 το γαλλικό Livre de Poche 358 .
Ξαρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από άποψη
βιβλιοπαραγωγής και πωλήσεων όσο και από άποψη
κοινωνιολογίας της λογοτεχνίας (περιεχόμενο, σχολή, ύφος
γραφής, σχέση συγγραφέα-αναγνώστη, αισθητικές προτιμήσεις
κοινού κλπ.) η μεγάλη επιτυχία του βιβλίου τσέπης κατά τη
διάρκεια του 20ου αι. Φς ιδέα συνέχισε την παράδοση που
ξεκίνησε το 17ου αι. με τις σειρές λαϊκής λογοτεχνίας και
εξελίχθηκε με μεγάλη επιτυχία το 18ο και το 19ο αι.,
συνδυάζοντας το μικρό, εύχρηστο σχήμα, το ευανάγνωστο
κείμενο και τη χαμηλή τιμή για ένα διευρυμένο αναγνωστικό
κοινό.

Πτη μακρά ιστορία εκπομπής και λήψης μηνυμάτων,
η εξέλιξη από τις αρχαίες ελληνικές και ρωμαϊκές φρυκτωρίες
ως την εφεύρεση του ιταλού Gulielmo Marconi για τη
μετάδοση και ανίχνευση σε μεγάλη απόσταση ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, που επέτρεπαν την ασύρματη μετάδοση
μηνυμάτων, είναι σημαντική. Βεν είναι τυχαίο που η πρώτη
χρήση της ασύρματης επικοινωνίας έγινε από τη
θαλασσοκράτειρα ΐρετανία και μάλιστα για στρατιωτικούς
σκοπούς, την επικοινωνία με τα πολεμικά της πλοία. Ρο 1901
λειτουργούσαν ήδη 100 σταθμοί σε βρετανικά πολεμικά πλοία
και σταθμούς και ο Marconi απέστειλε το πρώτο
υπερατλαντικό σήμα. Κια σειρά άλλων εφευρέσεων την
πρώτη δεκαετία του αιώνα, συντέλεσαν στην εξέλιξη της
εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων και η
εποχή του ραδιοφώνου ξεκίνησε το 1908 με τη μετάδοση
μουσικής. Ρο 1910 μεταδόθηκε για πρώτη φορά η ανθρώπινη
φωνή μέσω των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Ρη δεκαετία
του 1920 τελειοποιήθηκε το τηλέτυπο για την ταχύτερη
αποστολή και παραλαβή κειμένων σε γράμματα, ώστε τα
σήματα να μεταδίδονται πλέον μέσω του ασυρμάτου357. Ρα
ειδησεογραφικά πρακτορεία της εποχής, με πρωτοπόρο το
Reuters, αξιοποίησαν άμεσα τις ασύρματες επικοινωνίες.
Ήδη το 1930, το 90% των ειδήσεων του Reuters
μεταδίδονταν με τον ασύρματο. Νι τεχνικές δυνατότητες
των νέων μέσων επικοινωνίας και η διάδοση του ραδιοφώνου
και του κινηματογράφου επηρέασαν τα έντυπα μέσα.
λες αυτές οι τεχνολογικές εξελίξεις στις πρώτες
δεκαετίες του αιώνα άλλαξαν περαιτέρω το ρυθμό και τον
τρόπο παραγωγής του βιβλίου και του ημερήσιου και
περιοδικού Ρύπου, προσφέροντας νέες δυνατότητες για να
αξιοποιηθεί η δύναμη του γραπτού λόγου.
Ρα νέα
τεχνολογικά μέσα πρόσφεραν νέες οικονομικές προοπτικές
στους εκδότες, τυπογράφους και βιβλιοπώλες. Πτη διάρκεια
αυτού του αιώνα εκδόθηκαν περισσότερα βιβλία από όσα
είχαν εκδοθεί από την εποχή του Αουτεμβέργιου μέχρι τα
τέλη του 19ου αι.! Ξαρά τις σοβαρές οικονομικές κρίσεις και
τους δύο παγκόσμιους πολέμους, παρά τον ανταγωνισμό από
το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο και κατά το δεύτερο ήμισυ
της τηλεόρασης και του διαδικτύου.
Νι τεχνολογικές εξελίξεις οδήγησαν στη βελτίωση της
ποιότητας του βιβλίου, στη δυνατότητα παραγωγής ακόμη
μεγαλύτερων τιράζ σε συντομότερο χρόνο και με μικρότερο
κόστος. Ρα μεγάλα τιράζ επέτρεψαν ακόμη μεγαλύτερη
357

Ώυτόματο μηχάνημα πώλησης βιβλίων της σειράς Universal Bibliothek των
εκδόσεων Reclam (ίδρ. 1828, Ιειψία) που τέθηκε σε λειτουργία για πρώτη
φορά το 1912. Ρο 1917 λειτουργούσαν ήδη περίπου 2.000 μηχανήματα,
κυρίως σε σταθμούς τρένων, σε όλη τη Αερμανία
(Ξηγή: http://www.reclam.de/verlag/geschichte)

358

Γεκήηξεο Κ Φπρνγηφο, φ. π., ζζ. 604-607.

Διέλε Καξξά, «Σν ζηνίρεκα κε ηα βηβιία ηζέπεο», Γηαβάδσ, ηεχρνο 459,
Ηαλνπάξηνο 2006, 18.

114

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

Ώυτό τον αιώνα, το βιβλίο τσέπης θα καθιερωθεί με
τη μορφή του κολλημένου βιβλίου με χαρτονένιο,
εικονογραφημένο εξώφυλλο. Ρην αρχή αυτής της νέας
μορφής έκανε η σειρά Penguin Books το 1935 στην Ώγγλία
και τις ΕΞΏ, που έκδωσε 2.000 τίτλους μέσα σε μία
εικοσαετία. Ν Allen Lane, σε άρθρο του στο επαγγελματικό
περιοδικό Bookseller με τίτλο «Πχετικά με τα Penguin Books»
(22.5.1935) παρατηρεί για το εγχείρημά του: «Ζα ήμουν ο
πρώτος που θα παραδεχόταν ότι η σειρά δεν έχει καμία τύχη
για κάθε ενδιαφερόμενο, αλλά εάν η βάση των επιχειρημάτων
μου είναι σωστή και αυτοί οι ‗Ξιγκουίνοι‘ είναι τα μέσα
μετατροπής των δανειστών βιβλίων σε αγοραστές βιβλίων, θα
αισθανθώ ότι έχω συμβάλει, έστω και λίγο, στην ομάδα όσων
έχουν εργασθεί τα τελευταία χρόνια για να καταστεί το
βιβλιοπωλείο πιο δημοφιλές και για να αυξηθεί η πώληση
βιβλίων» (Allen Lane, 'All About the Penguin Books', The
Bookseller, 22 May 1935). Ε έμπνευση γεννήθηκε σε ένα
ταξίδι επιστροφής του από το Devon, που είχε επισκεφθεί την
Agatha Christie, προς το Ιονδίνο, όταν αναζητώντας ένα
ανάγνωσμα στα πρακτορεία του σιδηροδρομικού σταθμού
ανακάλυψε μόνο λαϊκά περιοδικά και ανατυπώσεις
βικτωριανών μυθιστορημάτων. Έτσι, αποφάσισε να διαθέσει
στο κοινό ποιοτική σύγχρονη μυθοπλασία, σε προσιτή τιμή
και σε διαφορετικά σημεία πώλησης: από τα παραδοσιακά
βιβλιοπωλεία στις πόλεις, μέχρι αυτά στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς, σε πρακτορεία τύπου και σε αλυσίδες
καταστημάτων.

μεγαλύτερη επιτυχία και επιρροή. Ξολλοί εκδότες σε
Γυρώπη και ΕΞΏ προσπαθούσαν να τον μιμηθούν. Ν
εκδοτικός προγραμματισμός του Penguin επεκτάθηκε από
την ποιοτική μυθοπλασία σε εντυπωσιακές σειρές,
πρωτότυπων μελετών επιστημονικού και πολιτιστικού
περιεχομένου, όπως τη συλλογή Pellican Books. Νι μη
μυθοπλαστικές σειρές του οίκου, με προοδευτικό – αν όχι,
αριστερό – προσανατολισμό αναδείχθηκαν σε ένα είδος
εκπαιδευτικού εργαλείου για μία μεγάλη πλειοψηφία βρετανών
πολιτών που είχαν εγκαταλείψει το σχολείο πριν κλείσουν τα
16 χρόνια. Ε διάδοση των επιστημονικών σειρών Penguin
στα εργατικά στρώματα της βρετανικής κοινωνίας – ο
εκδημοκρατισμός της γνώσης - αποτελεί ένα σημαντικό
κεφάλαιο της ιστορίας της χώρας κατά τις δεκαετίες του 1930
και 1940, συμβάλλοντας μάλιστα στη συντριπτική νίκη του
κόμματος των Γργατικών μετά τον πόλεμο.
Πτις ΕΞΏ στα τέλη της δεκαετίας του 1930
λειτουργούσαν περίπου 2.500 βιβλιοπωλεία σε όλη τη χώρα
και τα βιβλία είχαν σκληρό εξώφυλλο με τιμή πώλησης που
κυμαινόταν από δύο ως τρία δολάρια, σχετικά υψηλή λόγω
της οικονομικής ύφεσης. Ρο νέο μοντέλο βιβλίου στην
Γυρώπη επανέλαβε τον Ηούνιο του 1939 η Pocket Books του
Robert F. de Graff στις ΕΞΏ με την έκδοση ένδεκα βιβλίων
ποικίλου λογοτεχνικού είδους και θεματολογίας, μικρού,
εύχρηστου σχήματος και με μαλακό εξώφυλλο. Βιατέθηκαν
στην αγορά στην τιμή των μόλις 25 σεντς το βιβλίο. Ε
έκρηξη του ΐ΄ Ξαγκόσμιου Ξολέμου διέκοψε την
προσπάθεια του de Graff.

Νι πρώτοι τόμοι της σειράς Penguin το 1935 ήταν
έργα των Ernest Hemingway, André Maurois και Agatha
Christie. Γίχαν διαφορετικό χρώμα στο χαρτί εξωφύλλου
ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος (πορτοκαλί για μυθοπλασία,
μπλε για βιογραφία και πράσινο για αστυνομικό
μυθιστόρημα) και κόστιζαν μόλις 6 πένες, όσο ένα πακέτο
τσιγάρα. Φς προς τη μορφή των τόμων της σειράς,
εγκαινιάσθηκε στην ιστορία του βιβλίου η ‗χαρτόδετη
επανάσταση‘ (paperback revolution). πως σχολιάζει ο
ιστορικός της ανάγνωσης Albeto Manguel, πέρα από τα απτά
προτερήματα, όπως την εκτεταμένη διανομή, το χαμηλό
κόστος παραγωγής, την αρτιότητα και καλαισθησία στην
εμφάνιση και τη μεγάλη ποικιλία τίτλων, η μεγαλύτερη
επιτυχία της σειράς Penguin ήταν συμβολική. Ε γνώση ότι μία
τόσο τεράστια λογοτεχνική σειρά μπορούσε να την
προμηθευτεί σχεδόν οποιοσδήποτε σχεδόν οπουδήποτε,
εντός και εκτός ευρωπαϊκής ηπείρου, δημιουργούσε στους
αναγνώστες την αίσθηση πανταχού παρουσίας τους359.

Κεταπολεμικά πλέον, στη Αερμανία την ιδέα του
προσιτού στο ευρύ κοινό βιβλίου τσέπης πραγματοποίησε το
1948 ο εκδοτικός οίκος Reclam Verlag, διαθέτοντας βιβλία
στην τιμή των 60 pfennig και το ίδιο έτος στην Ηταλία οι
Arnoldo και Alberto Mondadori κυκλοφόρησαν το «βιβλίο
της Θυριακής» στην τιμή των 50 λιρών. Θαι στις δύο
περιπτώσεις το βιβλίο τσέπης διέθετε σύντομης έκτασης
κείμενο – 100 σελίδων συνήθως- που συμβάδιζε με την πολύ
χαμηλή λιανική τιμή πώλησης, στις 50 λίρες και τα 60
pfennig 360 . Πτη Ααλλία, την ιδέα συνέχισε μεταπολεμικά,
συγκεκριμένα το 1949, ο εκδοτικός οίκος Marabout του
André Gérard στη Ιιέγη, με την έκδοση μιας σειράς
ποικίλου θεματικού περιεχομένου και μικρού σχήματος και
πλαστικοποιημένου εξώφυλλου ως προς τη μορφή των
βιβλίων. Ε εξωτερική εμφάνιση του βιβλίου κατέχει πλέον
σημαντικό ρόλο ως στοιχείο προσέλκυσης της ματιάς του
αγοραστή. λη η σειρά Marabout υποστηρίχθηκε από μία

Ν οίκος Penguin με τον εκδοτικό του
προγραμματισμό και πολιτική ήταν ίσως η εταιρεία με τη
359
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Jean-Yves Mollier, Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle,
Paris, Fayard, 2008, ζ. 222.
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εκτεταμένη εκστρατεία προώθησης, ενώ και οι ίδιοι οι τόμοι
λειτουργούσαν ως διαφημιστικά αντικείμενα: στο εξώφυλλο
τοποθετήθηκε μία προτρεπτική φράση (skyline), όπως
«Βιαβάστε το!», ακολουθούσε ο τίτλος, το όνομα του
συγγραφέα και μία ελκυστική εικόνα.

είδη) σε προσιτή τιμή δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μεγάλο
ρίσκο εκ μέρους των εκδοτών, που καλούνταν να αποφασίσουν
υπέρ κάποιων συγγραφέων και βιβλίων και να αποκλείσουν
άλλα από τις εκδόσεις τσέπης. Έπρεπε να υπολογίζουν τους
κινδύνους και να είναι προετοιμασμένοι για τις περιπτώσεις
που κάποιοι τόμοι μίας σειράς δεν είχαν υψηλές πωλήσεις. Ρα
υψηλά τιράζ σήμαιναν και υψηλότερες ζημίες, σε περίπτωση
αποτυχίας.
Γπίσης, συνεχής κριτική ασκούνται από
διάφορους κύκλους διανοουμένων και συγγραφέων για
‗αμφισβητούμενη‘ και ‗λαϊκή‘ ποιότητα των συλλογών. Ώπό
τη δεκαετία του 1980 και μετά, οι εκδόσεις τσέπης
ακολούθησαν τη μοίρα του ευρύτερου χώρου του βιβλίου,
που ταλανίστηκε από μία βαθύτερη κρίση 361 . Θατά τη
δεκαετία του 1990, υπολογίζεται πως το 80% των βιβλίων
τσέπης ήταν επανεκδόσεις, δεδομένο που προϋποθέτει τη
γρήγορη ανανέωση τίτλων, ώστε να επιτευχθεί επαρκής
τροφοδοσία της παραγωγής.. Κέρος της επιτυχίας του
βιβλίου τσέπης στηριζόταν στην ύπαρξη της τρέχουσας
εκδοτικής παραγωγής, η οποία όμως εμφάνισε σημάδια
ύφεσης. Ε τιμή του βιβλίου τσέπης, όπως και του βιβλίου
γενικά, είχε αυξητική τάση μεγαλύτερη από τη μέση αύξηση
τιμών και μισθών, κατά την τελευταία δεκαετία του
προηγούμενου αιώνα362.

Ε τεχνολογία εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας συντέλεσε
στην επιτυχία του εγχειρήματος.
Τρησιμοποιήθηκαν
πιεστήρια για περιοδικά και αργότερα ειδικών μηχανημάτων.
Νι νέες μηχανές για το κόλλημα των βιβλίων μπορούσαν να
ετοιμάσουν μέχρι 12.000 αντίτυπα την ώρα. Αια την
αποτελεσματική διάθεση δημοφιλών βιβλιοσειρών, με υψηλό
τιράζ και χαμηλή τιμή, εξελίχθηκε και το σύστημα χονδρικής
διανομής του βιβλίου. Τρησιμοποιήθηκαν τα δίκτυα του
περιοδικού τύπου, όποτε υπήρχε ανάγκη, όπως στην
περίπτωση των δημοφιλών σειρών. Κόνο στις ΕΞΏ, 800
έμποροι χονδρικής και 300 υποκαταστήματα της American
News Company τροφοδοτούσαν 100.000 εμπόρους λιανικής
πώλησης – μόνο ένα μικρό ποσοστό ήταν βιβλιοπώλες – με
εβδομαδιαίες αποστολές. Ξαρόμοιο σύστημα διανομής
εφαρμόσθηκε και σε χώρες που η πυκνότητα πληθυσμού δεν
επαρκούσε για να υποστηρίξει ένα δίκτυο αμιγών
βιβλιοπωλών, όπως η σουηδική σειρά Bonniers Folkbibliothek
(Ιαϊκή ΐιβλιοθήκη Bonniers), που το 1947 πραγματοποίησε
το 60% των πωλήσεών της μέσω αντιπροσώπων που
ασκούσαν άσχετο επάγγελμα με το χώρο του βιβλίου.

σοι ασχολούνται με την ιστορία του βιβλίου
προσπαθούν να μελετήσουν τις πολιτιστικές επιπτώσεις του
βιβλίου τσέπης του 20ου αι., πέρα από την εμπορική επιτυχία
του. Άραγε το βιβλίο τσέπης κατάφερε να διευρύνει
σημαντικά τη διάδοση δυσνόητων ποιοτικών έργων και να
μεταβάλει την επαφή του κοινού με τους συγγραφείς ή
αποτέλεσε απλά ένα επιτυχημένο μαζικό πολιτιστικό προϊόν;
Γπίσης, κατάφερε να προσελκύσει νέες ομάδες αναγνωστών ή
απλά συντέλεσε στους παλαιούς τακτικούς αναγνώστες να
προσθέσουν περισσότερα βιβλία στις συλλογές τους;
Σαίνεται πάντως, ανεξάρτητα με τις απαντήσεις σε τέτοια
ερωτήματα που ακόμη εξετάζονται, ότι το βιβλίο τσέπης
πρόσφερε στα έντυπα ΚΚΓ τη δυνατότητα να διανείμουν
περισσότερα βιβλία και να απευθυνθούν στο σύνολο της
κοινωνίας, ενώ συνδέθηκε και με τη γενίκευση και διεύρυνση
της μέσης και της ανώτερης εκπαίδευσης αντίστοιχα.

Ρο νέο μοντέλο του βιβλίου τσέπης, μετά την επιτυχία
της σειράς Marabout, μιμήθηκε στη Αερμανία το 1951 ο
εκδότης Rohwolt και αργότερα η Fischer Bücherei (1951)
και ο Ulstein. Πτη Ααλλία, το μοντέλο μιμήθηκε με ιδιαίτερη
επιτυχία ο γενικός γραμματέας της Librairie Hachette Henri
Fiipacchi, ο οποίος το 1953 εγκαινίασε τη σειρά ―livre de
poche‖ στην τιμή των 150 παλαιών φράγκων ο κάθε τόμος. Ε
επιτυχία της νέας σειράς συνδέθηκε με το άρτιο δίκτυο
πώλησης των Hachette και με τα συμβόλαια που υπογράφηκαν
με τους πιο σημαντικούς εξωτερικούς εκδότες, κυρίως με τον
οίκο Gallimard (μέχρι το 1971), που εξασφάλιζαν το
δικαίωμα επανέκδοσης τίτλων της συλλογής. Ρα πρώτα τιράζ
ανέρχονταν σε 60.000 αντίτυπα και μέσα σε μια δεκαετία ο
μηνιαίος ρυθμός έκδοσης τίτλων ανήλθε προοδευτικά από
τέσσερις σε δώδεκα. Ρο 1958 ο γαλλικός οίκος Flammarion
κυκλοφόρησε τη συλλογή ―J‘ ai lu‖ και το 1962 ο επίσης
γαλλικός οίκος Presses de la Cité, που είχε ιδρυθεί το 1944
από τον Sven Nielsen, εγκαινίασε τη σειρά ―Presses Pocket‖.
Νι δύο τελευταίες συλλογές τσέπης προσέφεραν εκλαϊκευμένη
λογοτεχνία.

Γπίσης, η ψυχολογική ευφορία μετά το τέλος του
πολέμου, η ραγδαία οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη, η
ευρωστία και η στροφή στον καταναλωττισμό της μεσαίας
τάξης και η ανάδειξη του ελεύθερου χρόνου, των πολιτιστικών
ενασχολήσεων και του τουρισμού,
στα δυτικά κράτη
αποτέλεσαν τους πιλώνες για τις εξελίξεις και στον κόσμο του

Ε αναμφισβήτητη προπολεμική και μεταπολεμική
οικονομική επιτυχία των νέων βιβλίων τσέπης σε Γυρώπη και
ΕΞΏ, που πρόσφεραν κυρίως ποιοτική λογοτεχνία (διάφορα
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βιβλίου. Πημαντικά γνωρίσματτα κατά τη μεταβατική
δεκαετία του 1950 σε Γυρώπη και ΕΞΏ ήταν η
‗μαζικοποίηση‘ του βιβλίου και η εφαρμογή των μεθόδων
μάρκετινγκ και εξορθολογισμού στις εκδοτικές και
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις, όπως αυτές εφαρμόζονταν στους
υπόλοιπους τομείς της εμπορικής δραστηριότητας. Λέες
εμπορικές πρακτικές εφαρμόζονται από τους ιδιοκτήτες των
επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παραγωγή, τη
διακίνηση και τη λιανική διάθεση του βιβλίου, ενώ οι
εμπλεκόμενες επαγγελματικές ενώσεις καλούνται να
προσαρμοστούν κι αυτές στις ραγδαίες εξελίξεις. Ε εξέλιξη
της τεχνολογίας, η παραγωγικότητα, η συγκέντρωση του
κεφαλαίου και άλλοι παράγοντες επηρέαζαν καθοριστικά και
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες των μεντιακών/πολιτιστικών
βιομηχανιών. ΐέβαια, οι νέες τεχνολογικές συνθήκες
μετάλλαξαν και όλη τη δομή και τη σύνθεση της αλυσίδας του
βιβλίου, εμποτίζοντας όλα τα στάδια, από τη συγγραφή και
την έκδοση μέχρι τη χονδρική διακίνηση, το λιανικό εμπόριο
και την κατανάλωση/ανάγνωση.

πρώτη ανακάλυψε την τεχνολογία 'bubble jet' το 1877, όταν
ένας τεχνικός ακούμπησε τυχαία το 'κολλητήρι' για τα
ηλεκτρονικά κυκλώματα σε μια σύριγγα γεμάτη με μελάνι. Ε
θερμοκρασία από το 'κολλητήρι' έκανε να πεταχτεί μια
σταγόνα από μελάνι από τη σύριγγα, έτσι ξεκίνησε μια νέα
μέθοδος εκτύπωσης που σήμερα ονομάζεται ευρέως inkjet.
Νι εκτυπωτές inkjet βασίζουν τη λειτουργία τους στην
εκτίναξη μελανιού από ειδικά ακροφύσια. Ρα ακροφύσια από
τα οποία εκτινάσσεται το μελάνι έχουν τη διάμετρο τρίχας,
περίπου 20-70 μm - εκατομμυριοστά του μέτρου ή 20-70
χιλιοστά του χιλιοστού. Ε κεφαλή του εκτυπωτή inkjet
σαρώνει το χαρτί εκτύπωσης σε οριζόντιες λωρίδες και μετά
από κάθε σάρωση το χαρτί κινείται κατακόρυφα ένα βήμα.
Βηλαδή, εκτυπώνεται μια λωρίδα και το χαρτί προχωρά,
ώστε να τυπωθεί η επόμενη λωρίδα ακριβώς μετά την
προηγούμενη.
Νι εκτυπωτές laser αποτελούν έναν
τύπο ψηφιακών εκτυπωτών που λειτουργεί με ηλεκτροφωτογραφικές διεργασίες364. Πτη διαδικασία της εκτύπωσης, από τα
τέλη του 20ού αι. και μετά, δεν επεμβαίνουν πλέον ανθρώπινα
χέρια. Ξρόκειται για μία μεγάλη εξέλιξη τεχνικής, 5,5 αιώνες
μετά τη γουτεμβέργια μέθοδο, ενώ σαφής είναι η τάση
εξαΰλωσης των διαδικασιών, όπως στον τομέα των ηλεκτρονικών
ΚΚΓ και των τηλεπικοινωνιών. Ε ψηφιακή κωδικοποίηση
έχει διεισδύσει παντού και αυτή η τάση συνεχίζεται ως
σήμερα, στις αρχές του 21ου αι., με ακόμη μεγαλύτερη ένταση
και προς την κατεύθυνση της σύγκλισης όλων των μέσων και
της παγκόσμιας δικτύωσης στην προσφορά και απόκτηση
προϊόντων και υπηρεσιών. Νι τεχνολογικές εξελίξεις ως τα
τέλη του 20ου αι. αναπτύχθηκαν με ραγδαίο ρυθμό και
πρόσφεραν ποικίλες δυνατότητες σε μεγάλες και μικρές
εκτυπωτικές μονάδες τύπου και βιβλίου.

Πτο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, η λογική της
τεχνολογικής ανάπτυξης της τυπογραφίας ακολούθησε δύο
φαινομενικά αντίθετα κατευθύνσεις: την επίτευξη μίας μαζικής
παραγωγής με όσο το δυνατό ταχύτερους ρυθμούς και την
ανάπτυξη της πληροφορικής και της εκτύπωσης με
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που καθιστούν δυνατή την
ικανοποιητική παραγωγή ακόμη και από μικρές εταιρείες.
Ηδιαίτερα από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, από τη μία
αναπτύχθηκαν μεγάλα βιομηχανικά τυπογραφικά εργαστήρια
με εξελιγμένα γιγάντια περιστροφικά πιεστήρια για μαζικές
παραγωγές τύπου (εφημερίδων, περιοδικών) και βιβλίων
υψηλών τιράζ και από την άλλη επιβίωσαν πολύ μικρές
εταιρείες που κατάφεραν να εξοπλιστούν με την τελευταία
τεχνολογία της πληροφορικής – λίγους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, 1-2 προγράμματα επεξεργασίας κειμένου και
εικόνας, ένα σαρωτή, έναν εκτυπωτή laser ή ένα μηχάνημα
εκτύπωσης offset – και να φθάνουν σε τιράζ 1.000
αντιτύπων363. Ρα τυπογραφικά πιεστήρια εξελίχθηκαν σε πιο
ελαφρά και εύχρηστα μηχανήματα που προσέφεραν τιράζ
μέχρι 5.000 αντιτύπων. Πε συνδυασμό με την εξέλιξη των
τηλεπικοινωνιών δεν χρειάζονταν οι ριψοκίνδυνες επενδύσεις
μεγάλου κεφαλαίου. Θυρίως η διαδικασία εκτύπωσης offset
αντικατέστησε τη χρησιμοποίηση των τυπογραφικών πλακών
με μία ολοκληρωτικά ψηφιακή διαδικασία. Θείμενα και
εικόνες κωδικοποιούνται πλέον ψηφιακά, ανασυντίθενται και
αναπαράγονται από εκτυπωτές inkjet ή laser. Νι εκτυπωτές
inkjet υπήρχαν στην αγορά από το 1980, αλλά άρχισαν να
χρησιμοποιούνται ευρύτατα τη δεκαετία του 1990 λόγω
μείωσης της τιμής τους.. Ε εταιρεία Canon υποστηρίζει ότι
363

Φς προς τη λιανική διάθεση του βιβλίου, στα μέσα
της κρίσιμης μεταπολεμικής δεκαετίας του 1950,
παρατηρήθηκε η αλλαγή παραδείγματος ως προς την ‗εικόνα‘
του βιβλίου ως αγαθού/προϊόντος και ως προς την ‗εικόνα‘
των εκδοτικών εταιρειών και των βιβλιοπωλείων. Ε
οικονομική ευρωστία της μεσαίας τάξης σε συνδυασμό με την
υποχρεωτική εκπαίδευση έθεσε τις βάσεις για τη μετακίνηση
του βιβλίου και των εμπλεκόμενων επαγγελμάτων από το
παραδοσιακό εμπόριο στη μαζική κατανάλωση και στην
εξορθολογισμένη διαχείριση και μάρκετινγκ.
Ώκριβώς αυτό το διάστημα εντάθηκε η ‗άναρχη
ανάπτυξη‘ στα σημεία πώλησης του βιβλίου, όπως επισημαίνει

364

ρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηεο ηππνγξαθηθήο ηέρλεο, κε ηερληθέο
ιεπηνκέξεηεο, αιιά θαη κε έληνλν ζηνραζηηθφ-θηινζνθηθφ πλεχκα, βι.
Robert Bringhurst, ηνηρεία ηεο ηππνγξαθηθήο ηέρλεο, Ζξάθιεην,
Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Κξήηεο, 2002.

. π., ζ. 417.
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η Marie-Cécile Bouju 365. ΄Ξαράλληλα, ανθεί το προσιτό στο
μαζικό κοινό βιβλίο τσέπης, που μπορεί κανείς να βρει στα
πολλά και ποικίλα σημεία διάθεσης, έξω από το χώρο του
παραδοσιακού αμιγούς βιβλιοπωλείου. Πημειώνεται ότι στις
ΕΞΏ γίνεται ως σήμερα σαφής διαχωρισμός μεταξύ των
βιβλίων που προορίζονται για τα βιβλιοπωλεία (trade books)
και εκείνων που διοχετεύονται σε άλλα κυκλώματα,
σουπερμάρκετ, drugstores κλπ. (mass-market books). Ρα
mass-market books ή βιβλία τσέπης είναι χαρτόδετα (μαλακό
εξώφυλλο) από την πρώτη έκδοση, ενώ τα περισσότερα trade
books ξεκινούν την καριέρα τους δεμένα (σκληρό εξώφυλλο,
με ή χωρίς κάλυμμα). Γπίσης, κυκλοφορούν τα σχολικά και
πανεπιστημιακά συγγράμματα με την επωνυμία textbooks366.

αγόρασαν εκδοτικούς οίκους κυρίως αποτελούν τεράστιες
εταιρείες που κυριαρχούν στον τομέα των ΚΚΓ, τη
βιομηχανίας του θεάματος ή ψυχαγωγίας (entertainment) ή
ενημέρωσης. «Οι εκδόσεις δέθηκαν στο κρεβάτι του Προκρου΄στη
και ήταν υποχρεωμένες να ακολουθήσουν κάποια από αυτές τις
κατευθύνσεις», παρατηρεί χαρακτηριστικά ο Schiffrin367. σοι
εκδοτικοί οίκοι εξαγοράστηκαν και κλήθηκαν να
λειτουργήσουν στο πλαίσιο ομίλων που σχετίζονται με το
θέαμα και με αποκλειστική επιδίωξη τη μέγιστη κερδοφορία
έχασαν σταδιακά το χαρακτήρα τους και την ελευθερία
έκδοσης ‗σοβαρών‘, ‗ποιοτικών‘ τίτλων που δεν συμβάδιζαν με
τη χολυγουντιανή συνταγή μεγα-επιτυχίας. Ε ανάδειξη του
εύπεπτου, ευπώλητου (best seller) βιβλίου και η εντυπωσιακή
αύξηση της βιβλιοπαραγωγής αρχικά στις ΕΞΏ και στη
συνέχεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο συνδέεται στενά με την
αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου – δηλαδή αλλαγή
ιδιοκτητών και στόχων - στον εκδοτικό και βιβλιοπωλικό
κόσμο. Νι τάσεις συγκεντρωτισμού και γιγαντισμού, σε
συνδυασμό με την ποιότητα και την ποσότητα της
βιβλιοπαραγωγής στις δυτικές εθνικές αγορές στηρίχθηκαν σε
διαδικασίες από τη δεκαετία του 1930 – βλ. το βιβλίο τσέπης
με προσιτή τιμή λιανικής πώλησης- και κυρίως από τη
δεκαετία του 1950 κι εξής.

Ε ‗φιλελευθεροποίηση‘ των χώρων λιανικής διάθεσης
του βιβλίου εντάσσεται στη ‗φιλελευθεροποίηση‘ των
εμπορικών συνθηκών και των πωλήσεων γενικά. Ξαρόλο που
υπήρχαν πάντα οι φωνές μικρών και ανεξάρτητων εκδοτών,
ενώσεων ανεξάρτητων βιβλιοπωλών κ.ά. για την ανάδειξη του
βιβλίου σε ένα πολιτιστικό αγαθό με «ιδιαίτερη φύση» που θα
πρέπει να διέπεται από «ιδιαίτερους νόμους», και που δεν
μπορεί να υπόκειται ολοκληρωτικά στους νόμους της αγοράς
που διέπουν όλα τα άλλα εμπορικά προϊόντα, το κυρίαρχο
βιβλιοπωλικό παράδειγμα ακολουθούσε αρκετά πιστά το
γενικό επιχειρηματικό παράδειγμα της εποχής.

Κεταπολεμικά, ανεξάρτητοι εκδότες και βιβλιοπώλες
σε ΕΞΏ και Γυρώπη, αρκούμενοι σε μικρό ποσοστό
κέρδους, συνέχιζαν να εφαρμόζουν ένα ιδιαίτερα
αποτελεσματικό σύστημα που επέτρεπε την προσέγγιση ενός
ευρύτερου κοινού, παράγοντας και διακινώντας μία μεγάλη
ποικιλία τίτλων και συχνά πραγματοποιώντας πωλήσεις
μεγαλύτερες, τηρουμένων των πληθυσμιακών αναλογιών, από
εκείνες των σημερινών ευπώλητων τίτλων. μως εκδότες και
βιβλιοπώλες εργάζονταν στη βάση της παραδοχής ότι ένα
ορισμένοι τίτλοι ήταν καταδικασμένοι σε οικονομική
αποτυχία,
ιδιαίτερα
τα
μυθοπλαστικά
έργα
πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων και η ποιητική δημιουργία.
Πτο σύνολό τους, οι εκδότες βιβλίων που προορίζονταν για τα
βιβλιοπωλεία (trade books, ΕΞΏ) γνώριζαν πως με την
πρώτη έκδοση είτε έχαναν χρήματα που είχαν επενδύσει είτε
κατάφερναν μετά βίας να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό
τους και πως κέρδη έρχονταν αργότερα, όχι άμεσα, από τις
πωλήσεις σε συλλόγους και τις εκδόσεις σε μορφή βιβλίου
τσέπης. μως, υπήρχε στενή, ‗ιερή‘ σχέση ζωής του εκδότη
με το συγγραφέα που συνεργαζόταν, όπως και σχέση
εμπιστοσύνης του βιβλιοπώλη με τους πελάτες του. Ώρκετοί
εκδότες και ββλιοπώλες στις δυτικές χώρες έπαιρνα το ρίσκο
προβολής πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών, αλλά είναι
γεγονός ότι ιδιαίτερα σε ΕΞΏ και ΐρετανία, κατά τις
δεκαετίες του 1940 και 1950 είχε δημιουργηθεί ένα

Νι μελετητές της ιστορίας του βιβλίου τονίζουν ότι η
εκδοτική και βιβλιεμπορική δραστηριότητα σε όλο τον
κόσμο άλλαξε περισσότερο κατά τη διάρκεια της τελευταίας
δεκαετίας του 20ού αιώνα από ό,τι σε όλο το 19ο αιώνα. Νι
αλλαγές δρομολογήθηκαν τις δεκαετίες 1950-1980 και ήταν
ιδιαίτερα εντυπωσιακές στις αγγλοσαξονικές χώρες,
αποτελώντας το μοντέλο όσων ακολούθησαν ή ακολουθούν
στις άλλες δυτικές χώρες. Ε αλλαγή παραδείγματος στον
εκδοτικό και βιβλιοπωλικό χώρο από το επίπεδο της
βιοτεχνικής, συχνά οικογενειακής, μικρής κλίμακας
δραστηριότητας με στόχο μία μικρή κερδοφορία, στενά
συνδεδεμένη με την πνευματική ζωή της εκάστοτε δυτικής
χώρας, στο επίπεδο των συνεχών εξαγορών εκδοτικών οίκων
και βιβλιοπωλείων σε μεγάλους διεθνείς ομίλους και αλυσίδες
ήταν καθοριστική για την παραγωγή και τη διανομή του
βιβλίου. Πτη ΐρετανία και την Ώμερική, όπως επισημαίνει ο
βαθύς γνώστης της βιομηχανίας του βιβλίου,
André
Schiffrin, τα περισσότερα από τα συγκροτήματα που
365

Marie-Cécile Bouju, « Retour de la prospérité: le livre, du commerce
traditionnel à la consommation de masse » ζην Patricia Sorel, Frédérique
Leblanc et Jean-François Loisy, Histoire de la librairie française, Paris,
Éditions du cercle de la librairie, 2008, 260-266, ζ. 260.
366
Αληξέ ίθξηλ, Δθδόζεηο ρσξίο εθδόηεο, Αζήλα, Πφιηο, 1999, ζ. 12 (βι.
ππνζεκείσζε αξηζκ. 1).
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αφοσιωμένο αναγνωστικό κοινό με συγκεκριμένες
προτιμήσεις, στο οποίο στόχευαν εκδότες και βιβλιοπώλες.

Νι δυνατότητες της πληροφορικής από τη δεκαετία
του 1980 και μετά δεν εφαρμόσθηκαν μόνο στις τεχνικές της
τυπογραφίας, αλλά και στο στάδιο της δημιουργίας και στα
διάφορα στάδια επεξεργασίας του αρχικού κειμένου. Πε
πρώτη φάση, το έργο του συγγραφέα τροποποιήθηκε ριζικά.
Νι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές αντικατέστησαν πολύ
γρήγορα τις γραφομηχανές και η επεξεργασία κειμένου (word
processing) τη παλαιά μηχανογραφή (Maschinenschrift) 370 .
Γίτε το κείμενο γράφεται πρώτα στο χέρι και μετά
καταχωρείται στον υπολογιστή είτε γράφεται απευθείας στον
υπολογιστή από το δημιουργό ή το γραμματέα του. Ε
εξοικονόμηση χρόνου ήταν σημαντική, καθώς η επεξεργασία
στον υπολογιστή πρόσφερε τη δυνατότητα επίλυσης του
μόνιμου
προβλήματος
των
τυπογραφικών
λαθών.
Ξρογράμματα επεξεργασίας κειμένων, όπως τα Applewriter
και Microsoft Word, διευκολύνουν την ‗ηλεκτρονική γραφή‘
με τις εντολές που διαθέτουν (αποκοπή-επικόλλησηαντιγραφή, διάταξη σελίδας, διάταξη κειμένου, μορφοποίηση,
εισαγωγή αναφοράς, ορθογραφικό έλεγχο, εισαγωγή πινάκων,
εικόνων και γραφικών κ. ά.). Ν τελικός έλεγχος του κειμένου
και η διάταξη της σελίδας γίνονται, εφόσον το κείμενο
εκτυπωθεί μία πρώτη φορά.

Ε πετρελαϊκή κρίση στις αρχές του ‘70 είχε
προκαλέσει μία παρατεταμένη κρίση στην παγκόσμια
οικονομία, που ανέδειξε την ανάγκη αναδιάρθρωσης όλου του
συστήματος. Ξράγματι, επήλθαν σαρωτικές αλλαγές στους
όρους παραγωγής, στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην
παραγωγή και στη διάρθρωση του οικονομικού συστήματος.
Θαι οι μεταβολές συνεχίστηκαν. πως επισημαίνει ο Αιάννης
Υυχάρης, καθώς οι νέες τεχνολογικές προϋποθέσεις
καθιστούσαν πραγματοποίησιμη την παραγωγή σε μεγάλη
κλίμακα διαρκών ή καταναλωτικών αγαθών, η αγορά της
Βύσης κατακλυζόταν από νέα προϊόντα και επιχειρήσεις. Ρο
είδος των επιχειρήσεων, το είδος των προϊόντων και το προφίλ
του καταναλωτή ήταν εντελώς διαφορετικά από τη δεκαετία
του ΄80 κι εξής, σε σύγκριση με την κατάσταση στις
πολιτιστικές βιομηχανίες στις δεκαετίες ΄50, ΄60 και αρχές
΄70368. Ν ίδιος επισημαίνει ότι η παραγωγή και η συσσώρευση
των γνώσης, τόσο με τη μορφή της συσσώρευσης ανθρώπινου
κεφαλαίου όςο και μέσα από μια διαδικασία συνεχούς
επιμόρφωσης, που σχετιζόταν κυρίως με την παραγωγή νέων
προϊόντων, αποτελούσαν την κύρια συνιστώσα της
αναπτυξιακής διαδικασίας. Αεννιούνταν λοιπόν νέα προϊόντα
μέσα από τις νέες σχέσεις στην οργάνωση παραγωγής τους και
σταδιακά διαμορφωνόταν μία εκτεταμένη αγορά για την
απορρόφησή τους, που ανταποκρινόταν στο «σύγχρονο
επίπεδο αναγκών». Νι «ανάγκες» με τη σειρά τους
δημιούργησαν ένα νέα καταναλωτικό πρότυπο που
ανταποκρίνεται σε μα ορισμένη οργάνωση της πραγωγής, με
κυρίαρχο στοιχείο την άμεση αξιοποίηση των τεχνολογικών
επιτευγμάτων από την παραγωγή. Ώποτελεί δε αξίωμα αυτής
της νέας οικονομικής διάρθρωσης πως όσο το κεφάλαιο
επιταχύνει την ενσωμάτωση της νέας τεχνολογίας στην
παραγωγή, τόσο μειώνεται το κόστος παραγωγής του τελικού
προϊόντος,
με
αποτέλεσμα
την
αύξηση
της
ανταγωνιστικότητας και την πρόσβαση στην αγορά με
προνομιακούς όρους, τα οποία με την σειρά τους οδηγούν ση
γρήγορη και διευρυμένη αναπαρωγή του προϊόντος 369 . Πε
αυτό το σημείο, τη μετανεωτερική ‗εικόνα‘ συμπληρώνει η
κατανομή, ο χρόνος και η εξειδίκευση της εργασίας και ο
περίφημος ελεύθερος χρόνος πολλών πολιτών στις δυτικές
κοινωνίες, ο οποίος είναι αναγκαίος γιατί η ύπαρξή του
δημιουργεί την «αγορά» στην οποία θα καταναλωθούν τα
άκρως προσοδοφόρα προϊόντα και υπηρεσίες των
βιομηχανιών γνώσης, ΚΚΓ, πολιτισμού και αναψυχής.

Πε δεύτερη φάση, επηρεάζεται το έργο των
τυπογράφων και των εκδοτών, που παλαιότερα απλά
παραλάμβαναν το χειρόγραφο ή δακτυλογραφημένο κείμενο
του συγγραφέα και προχωρούσαν στην επεξεργασία και
αναπαραγωγή. Ρα προγράμματα των υπολογιστών
εξελίσσονται συνεχώς, ώστε οι συγγραφείς καλούνται να
πραγματοποιήσουν εργασίες που ανέκαθεν ανήκαν στους
τυπογράφους, όπως η στοιχειοθέτηση του χειρογράφου.
Πυχνά, ο συγγραφέας είναι αυτός που μορφοποιεί το κείμενο
και διαμορφώνει τη σελιδοποίηση – με τη χρήση ακόμη και
εξειδικευμένων προγραμμάτων (Page-maker) – και το
παραδίδει έτοιμο για εκτύπωση. Έτσι, τα κείμενα που έχουν
γραφεί και επεξεργασθεί στον υπολογιστή, μπορούν να
περάσουν κατευθείαν στην εκτύπωση χωρίς τους παλαιότερους
επαγγελματίες ‗μεσάζοντες‘, σε περίπτωση έργων πολύ μικρής
κυκλοφορίας, τα έξοδα παραγωγής μειώνονται και ο εκδότης
κερδίζει τη διαφορά. Ώκόμη κι αν αυτό προς το παρόν
αφορά τις μικρές εκδόσεις και όχι την επαγγελματική
εκδοτική παραγωγή, είναι ενδεικτική ως τάση απλοποίησης
και μείωσης της εκδοτικής δαπάνης και με τη συνδρομή της
μελλοντικής τεχνολογικής ανάπτυξης αναμένεται να ενισχυθεί.
Νι νέες τεχνολογίες που ενσωματώθηκαν με ραγδαίο
ρυθμό στην αλυσίδα του βιβλίου μείωσαν το χρόνο και το
κόστος παραγωγής του βιβλίου, καθετοποίησαν ένα αρκετά
σημαντικό μέρος της διαδικασίας παραγωγής του και

368

Γηάλλεο Φπράξεο, «Σα νηθνλνκηθά ηνπ βηβιίνπ» ζην Δζληθή Πνιηηηθή
Βηβιίνπ, Αζήλα, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ-ηέγε Καιψλ Σερλψλ θαη
Γξακκάησλ, Ηαλνπάξηνο-Οθηψβξηνο 1994, 97-113, ζ. 101.
369
.π., ζ. 102.

370

119

Friedrich Kittler, φ. π., ζ. 211.

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

βελτίωσαν την ποιότητα της έκδοσης σε πολλά επίπεδα. Ώπό
άποψη του αριθμού των τίτλων και από την άποη του όγκου, η
βιβλιοπαραγωγή μπόρεσε την τελευταία 20ετία του
προηγούμενου αιώνα να συντελεσθεί σε μικρότερη μονάδα
χρόνου. Ν ανταγωνισμός ώθησε τους εκδότες στην αύξηση
της ζήτησης «πρώτης ύλης» για την παραγωγή, όπως εύστοχα
σημείωνε ο Α. Υυχάρης στα μέσα της δεκαετίας του ‘90, με
άλλα λόγια η λογική του ευπώλητου τίτλου ΄σημάδεψε‘ έκτοτε
την ίδια τη συγγραφή και την επιλογή του εκδότη371.

επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Κεσοπρόθεσμα, πάντως,
αρκετοί παρατηρητές επισημαίνουν πως η ηλεκτρονική
πληροφόρηση ενισχύει το γραπτό λόγο και το έντυπο, χωρίς
να τα καταργεί.
πως σημειώνει ο Walter Ong, ο
ηλεκτρονικός μετασχηματισμός της λεκτικής στο χώρο που
εγκαινιάσθηκε με τη γραφή και εντάθηκε με την τυπογραφία,
ενώ ταυτόχρονα οδήγησε την ανθρώπινη συνείδηση στη νέα
εποχή της δευτερεύουσας προφορικότητας (συνεντεύξεις,
ομιλίες που καταγράφονται γρήγορα και εύκολα με
ηλεκτρονικό τρόπο σε ηλεκτρονικά μέσα διασποράς και
επικοινωνίας). Ραυτόχρονα με το τηλέφωνο, το ραδιόφωνο,
την τηλεόραση και τα διάφορα είδη εγγραφής του ηχητικού
κόσμου, η ηλεκτρονική τεχνολογία εισήγαγε τον πολιτισμό
στην εποχή της δευτερογενούς προφορικότητας, η οποία
στηρίζεται σταθερά στη χρήση της γραφής και της
τυπογραφίας374.

Ρέλος, από τις οικονομικές-τεχνολογικές εξελίξεις
επηρεάστηκαν τα δίκτυα διανομής του βιβλίου και οι
αγοραστές/αναγνώστες του. Ρα νέα καταναλωτικά πρότυπα, ο
τρόπος διάθεσης του ελεύθερου χρόνου – κυρίως για εύπεπτη
ψυχαγωγία - και η κυριαρχία του πολιτισμού της εικόνας
δημιούργησαν νέους, ποικίλους και διάσπαρτους χώρους
λιανικής διάθεσης του βιβλίου – από τα σημεία διανομής
Ρύπου μέχρι τα πολυκαταστήματα και τις υπεραγορές – και
ώθησαν σε αλλαγές τα αμιγή και μη αμιγή βιβλιοπωλεί, ενώ
επηρέασαν καταλυτικά και το προφίλ του αναγνώστη. Ε
ανάγνωση προϋποθέτει την ενεργητική συμμετοχή και τον
στοχασμό του υποκειμένου, σε αντίθεση με την τηλεόραση
που γνώρισε τεράστια διάδοση χάρη στην ευκολία της
παθητικής πρόσληψης της εικόνας και πλήρωσης του
ελεύθερου χρόνου372.

Φς προς την ανάγνωση βιβλίων, οι προκλήσεις που
δέχεται το βιβλίο και τα υπόλοιπα έντυπα μέσα από τα άλλα
ΚΚΓ και ευρύτερα το σύνολο των πολιτιστικών βιομηχανιών
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας είναι ισχυρότερες από κάθε άλλη
φορά στην ιστορία. Ρο ποσοστό αλφαβητισμού αυξήθηκε
εντυπωσιακά από τις αρχές του 20ου αιώνα, ώστε στα τέλη του
αιώνα ανερχόταν σε πάνω από 95% για την Γυρώπη και τις
ΕΞΏ. Βυστυχώς, οι κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες
μεταξύ της ‗ανεπτυγμένης‘ Βύσης και μέρη του κόσμου, όπως
την Ώφρική και την Ώσία, εκφράζονται και στα ποσοστά της
εγγραμματοσύνης. Ε θεματική ποικιλία και ο αριθμός τίτλων
ξεπερνά κάθε άλλη εποχή, ώστε να καλυφθούν γενικές και
εξειδικευμένες, ενημερωτικές, χρηστικές και ψυχαγωγικές
ανάγκες ευρύτατων αναγνωστικών ομάδων.

Ε ‗ηλεκτρονική γραφή‘ πάντως εκτυπώνεται – ακόμη
- τελικά σε χαρτί, ώστε το τελικό προϊόν να έχει τη φυσική
μορφή του κλασικού βιβλίου. Ε διαδικασία ψηφιοποίησηςεξαΰλωσης του κειμένου καταλήγει τελικά στην ύλη για να
διατεθεί στον καταναλωτή. μως, από την αρχή της
δεκαετίας του 1990 άρχισαν να αναπτύσσονται με γοργό
ρυθμό τα πολυμέσα (multimedia) και τα CD-ROMs και
εμφανίσθηκε το ‗ηλεκτρονικό βιβλίο‘ ή ‗τηλεβιβλίο‘ (e-book).

Θατά τη δεκαετία του 1930, παράλληλα με την
εμφάνιση του παραδείγματος του βιβλίου τσέπης στις ΕΞΏ
και την Γυρώπη, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κύριο
αντικείμενο της εργασίας παρουσιάζουν τα σημεία λιανικής
πώλησης του βιβλίου για έναν ‗διαχωρισμό‘ που έκτοτε
απασχολεί τη βιβλιαγορά σε όλο το δυτικό κόσμο. Πτο
δημόσιο προβληματισμό που άρχισε τότε να ανταπτύσσεται,
η επικρατέστερη άποψη – με εξαίρεση τους χονδρέμπορους
και πολλούς εκδότες – ήταν πως τα βιβλιοπωλεία (αμιγή και
μη, κυρίως αυτά που ήταν και σημεία διανομής Ρύπου) ήταν ο
φυσικός χώρος διάθεσης των βιβλίων, και οι βιβλιοπώλες που
γνώριζαν συγγραφείς και εκδότες και ήταν σε θέση να
διακρίνουν το υψηλό πολιτιστικό αγαθό από το άχρηστο ήταν
οι κατάλληλοι έμποροι για την αγοραπωλησία βιβλίων. Ε
κατάσταση που έτεινε να διαμορφωθεί, όπως εξηγεί η L.
Miller, περιγράφοντας την ιστορία του αμερικανικού

Νι προβλέψεις για το «τέλος της παντοδυναμίας του
βιβλίου» με το παραδοσιακό εύχρηστο σχήμα και δέσιμο του
κώδικα, εδώ και δεκαεπτά αιώνες μετά την ευρεία εξάπλωσή
του,373 και με την έντυπη μορφή, εδώ και 5,5 αιώνες από την
εφεύρεση του Αουτεμβέργιου, δεν επαληθεύθηκαν ως σήμερα.
Κένει να φανεί στο μέλλον αν τα ηλεκτρονικά βιβλία ή άλλες
‗πλατφόρμες‘ ψηφιακής ανάγνωσης θα κατορθώσουν να
αγγίξουν ευρείες μάζες χρηστών και ιδιαίτερα τη νέα γενιά
που μεγαλώνει εξοικειωμένη με την οθόνη του υπολογιστή και
το διαδίκτυο για την αναζήτηση πληροφόρησης, την
371
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βιβλιεμπορίου, είχε ως εξής: Ξαντοπωλεία, εκπτωτικά
καταστήματα και σημεία διανομής Ρύπου αποτελούσαν τους
χώρους που προσαρμόζονταν στις ανάγκες της
αναπτυσσόμενης τότε μάζας των αναγνωστών της εργατικής
τάξης, ενώ τα βιβλιοπωλεία αποτελούσαν τα ‗εκλεπτυσμένα‘
σημεία που απευθύνονταν σε ένα πιο ευκατάστατο,
‗αριστοκρατικό‘ και μορφωμένο κοινό. Κάλιστα οι ίδιοι οι
βιβλιοπώλες δεν αγωνίζονταν για τη διάψευση της δημόσιας
εικόνας που αποκτούσαν ως πρόσωπα που εκφόβιζαν με την
έλλειψη υπομονής που έδειχναν σε πελάτες που τολμούσαν να
μπουν στα καταστήματά τους χωρίς να είναι πιστοί
βιβλιόφιλοι. Γπίσης, οι ίδιοι συντηρούσαν την εικόνα
διάκρισής τους από τους υπόλοιπους εμπόρους,
προβάλλοντας το βιβλίο ως αγαθό που διέφερε από το σωρό
της εμπορευματοίησης και αναδεικνύοντας τη ‗σοβαρότητα‘
και την ‗ιερότητα‘ του βιβλίου.

εργατικής τάξης – την πελατεία παλαιότερα των παντοπωλείων
και των σημείων διανομής Ρύπου – όσο και τους αναγνώστες
της μεσαίας τάξης – που μέχρι τότε επισκέπτονταν κυρίως τα
βιβλιοπωλεία για τις ανάγκες τους. Πε όλη τη δεκαετία του
1930, αλλά και αργότερα, ο προβληματισμός εκδοτών και
βιβλιοπωλών για τον κίνδυνο επιβολής μονοπωλίου εκ μέρους
των πολυκαταστημάτων στο βιβλιεμπόριο, χάρη στην άκρως
επιθετική εκπτωτική πολιτική που εφάρμοζαν, και ο
ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων οργανισμών ήταν δύο
πυλώνες που κυριάρχησαν στον κόσμο του βιβλίου. Ξάντως, ο
αγώνας κατά της πολιτικής των πολυκαταστημάτων, μέχρι και
τη δεκαετία του 1950, συνετέλεσε στη παγίωση της δημόσιας
εικόνας του βιβλιοπώλη ως φύλακα της ‗αριστοκρατικής /
υψηλής κουλτούρας‘.
Η αλλαγή παραδείγματος συνεχίσθηκε στο χώρο
του βιβλίου με την εμφάνιση και ανέλιξη τριών νέων
εμπορικών σχημάτων. ταν το 1962 η εταιρεία Walden
Book, που ως τότε λειτουργούσε ως αλυσίδα δανειστικών
βιβλιοθηκών, άνοιξε το πρώτο κατάστημα πώλησης βιβλίων
μέσα σε ένα εμπορικό συγκρότημα ποικίλων
καταστημάτων (shopping mall), δεν εντυπωσιάσθηκε κανείς
από τους επαγγελματίες της βιομηχανίας του βιβλίου. Ώκόμη,
προς ακόμη μία κατεύθυνση συντελούνταν αλλαγές. Ρα
εκπτωτικά πολυκαταστήματα (variety stores) άρχισαν επίσης
να αποσπούν σημαντικό μερίδιο πωλήσεων βιβλίων από τη
δεκαετία του 1950 κι εξής. Ρο βιβλίο δεν είχε σημαντική θέση
ανάμεσα στα είδη που διέθεταν αυτά τα καταστήματα, αλλά
το τμήμα βιβλίων και Ρύπου αποτελούσε μία σταθερά εξαιτίας
της συνεισφοράς τους στην αύξηση της κυκλοφορίας εντός του
καταστήματος. Κπορεί δε να ήταν περιορισμένη η ποικιλία
τίτλων και ειδών βιβλίων που πρόσφεραν – παιδικά, λεξικά,
βιβλία μαγειρικής και ευπώλητα-εύκολα βιβλία -, αλλά οι
πωλήσεις είχαν αυξητικές τάσεις χάρη στις χαμηλές τιμές, σε
σημείο να απειλούν τα κανονικά βιβλιοπωλεία σε αρκετές
πόλεις. Γπίσης, στον ανταγωνισμό ήρθε να προστεθεί και η
υπεραγορά (supermarket), που διέθετε παρόμοια γκάμα
τίτλων με αυτή των εκπτωτικών καταστημάτων - παιδικά και
χαρτόδετα ευπώλητα για ενήλικες – αλλά και εγκυκλοπαίδειες
και άλλα είδη που προσέλκυαν τη μέση αμερικανική
οικογένεια. Ε αλλαγή παραδείγματος στις δύο νέες μορφές
λιανικής πώλησης βιβλίων που εμφανίσθηκαν μεταπολεμικά
στις ΕΞΏ δεν αφορούσε μόνο την περιορισμένη – με
κριτήριο την προσέλκυση μαζικού κοινού – επιλογή τίτλων,
παρά κυρίως την εντυπωσιακή έξοδο του βιβλίου από τον
‗ιερό‘ χώρο του βιβλιοπωλείου. Νι Ώμερικανοί φάνηκαν
πρόθυμοι να εγκαταλείψουν το ΄φυσικό χώρο‘ αποκλειστικής
διάθεσης του βιβλίου και να στραφούν σε γενικά καταστήματα
που δεν βασίζονταν στις γνώσεις του βιβλιοπώλη, στην
ανάπτυξη προσωπικής σχέσης με αυτόν και στη σοβαρή
προβολή του βιβλίου, αλλά στην αυτό-εξυπηρέτηση και στη

Νι κύριοι μέτοχοι της βορειο-αμερικανικής
βιβλιαγοράς άρχισαν να ανησυχούν πραγματικά όταν τα
σύνορα μεταξύ του βιβλιοπωλείου και του καταστήματος που
δεν είχε το βιβλίο ως αποκλειστικό ή έστω κύριο προϊόν
‗θόλωσαν‘. Ρην ίδια περίοδο, εκτός από τα παντοπωλεία
(drugstores) και τα σημεία πώλησης του Ρύπου, δυναμική
εμφάνιση έκαναν τα πολυκαταστήματα. Πύμφωνα με την
έκθεση του Cheney του 1931 για τη λειτουργία της
βιβλιαγοράς στις ΕΞΏ, το 29% των συνολικών λιανικών
πωλήσεων
βιβλίων
πραγματοποιόταν
μέσω
των
πολυκαταστημάτων. Κάλιστα, το 1938 εμπορική ένωση των
ΕΞΏ εκτίμησε το αντίστοιχο μέγεθος στο 40% και το 1951
στοο 40-60%. Ρο
κλειδί
της
επιτυχίας των
πολυκαταστημάτων ήταν ο εξορθολογισμός του συστήματος
πωλήσεων των προϊόντων που πρόσφεραν, συμπεριλαμβανομένων των βιβλίων. Γπίσης, η τεράστια ποικιλία τίτλων
και η υψηλή προσφορά υπηρεσιών προς τους πελάτες, λ.χ. η
άμεση ικανοποίηση παραγγελίας τίτλων που δεν υπήρχαν στο
στοκ. ΐέβαια, το βιβλίο θεωρούνταν συχνά μη επικερδές
προϊόν (‗loss leader‘) ανάμεσα σε όλα τα άλλα είδη που
διέθετε ένα πολυκατάστημα, με αποτέλεσμα τίτλοι να
πωλούνται κάτω από την τιμή κόστους ώστε να δελεαστούν
πελάτες σε άλλα πιο επικερδή τμήματα από το τμήμα των
βιβλίων στο πολυκατάστημα. Νπότε, τα τμήματα βιβλίων των
πολυκαταστημάτων, ακόμη κι αν δεν απέφεραν μόνα τους
κέρδος, μπορούσαν να αποτελέσουν οικονομικό ‗ατού‘ για τον
επιχειρηματία. Ώπό την άλλη, η εκπτωτική αυτή πολιτική των
πολυκαταστημάτων είχε αλυσιδωτές επιπτώσεις στη
βιβλιαγορά, καθώς οι παρατηρητές μιλούσαν για την
απαξίωση του βιβλίου ως αγαθού και οι ιδιοκτήτες των
ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων διαμαρτύροντας για τον κίνδυνο
της ολοκληρωτικής καταστροφής τους, καθώς ήταν αδύνατον
να συναγωνιστούν τις μεγάλες εκπτώσεις. Γπίσης, σταδιακά τα
πολυκαταστήματα προσέλκυαν τόσο τους αναγνώστες της
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σωρηδόν προσφορά τίτλων. Ώκόμη, στη δεκαετία του 1960
αναδύθηκαν και τα βιβλιοπωλεία με αποκλειστικά
χαρτόδετες εκδόσεις (paperback shops), προβάλλοντας ένα
‗ανεπίσημο‘ και μη ελιτίστικο προφίλ σε σύγκριση με το ως
τότε παραδοσιακό ανεξάρτητο βιβλιοπωλείο.

καταστήματα νέας μορφής των Crown διέθεταν 6-8.000 τ.μ.
και πρόσφεραν 30-40.000 τίτλους, ενώ το πρώτο βιβλιοπωλείο
αυτής της μορφής των Barnes & Noble εκτεινόταν σε 15.000
τ.μ. και διέθετε στοκ 100.000 τίτλων. Ρο 1995 ένα μέσο
βιβλιοπωλικό υπερκατάστημα έφθασε να διαθέτει 35.500 τ.μ.
επιφάνεια και ένα στοκ 125.000 τίτλων, προστιθέμενης δε μίας
ποικιλίας άλλων μέσων (ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών κλπ.).
Ιόγω του μεγέθους της νέας αυτής μορφής, συχνά αυτά τα
τεράστια καταστήματα δεν στεγάζονταν πλέον σε εμπορικά
κέντρα, παρά σε δικές τους αυτόνομες εκτάσεις. Ών και οι
διοικήσεις των μεγάλων αλυσίδων θέλησαν αρχικά να
λειτουργήσουν παράλληλα τα δύο μοντέλα, το παλαιό
βιβλιοπωλείο εντός του εμπορικού κέντρου και το νέο
μοντέλο με το μέγα-μέγεθος, τεικά μέσα σε σύντομο
διάστημα το νέο παράδειγμα επισκίασε όλα τα άλλα. Ώρκετές
αλυσίδες επένδυσαν μεγάλα κεφάλαια σττην ανέγερση νέων
υπερ-καταστημάτων και αλυσίδες όπως οι Barnes & Noble
και Borders εισήλθαν στο χρηματιστήριο αξιών. Πτο μεταξύ,
οι ανεξάρτητοι βιβλιοπώλες άντεχαν ακόμη στον ανταγωνισμό
και τη γιγάντωση στην αγορά του βιβλίου. Ρο 1991 οι
αλυσίδες βιβλιοπωλείων κατείχαν το 22% στις πωλήσεις
γενικών βιβλίων και οι ανεξάρτητοι το 32,5%. μως, το 1997
το μερίδιο των αλυσίδων στη συνολική πίτα των πωλήσεων
βιβλίων ανήλθε στο 25% και το αντίστοιχο των ανεξάρτητων
κατρακύλησε στο 17%. Ε τάση γιγαντισμού έφερε και τις
τάσεις μονοπωλιακής κυριαρχίας. Ρο 43,3% των συνολικών
πωλήσεων βιβλίων στη χώρα κατείχαν το 1997 δύο
βιβλιοπωλικές αλυσίδες, οι Barnes & Noble και Borders
Group. Ώποτέλεσμα αυτής της κυριαρχίας ήταν το κλείσιμο
πολλών ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1990. Ε στρατηγική για την εξασφάλιση του
μέγιστου κέρδους από πλευράς των βιβλιοπωλικών αλυσίδων
ήταν παρόμοια με αυτή των γενικών υπεραγορών: την απόπροσωποποίηση της σχέσης βιβλιοπώλη-πελάτη στη λογική
της αυτό-εξυπηρέτησης και την προώθηση και πώληση ενός
περιορισμένου αριθμού τίτλων σε εξαιρετικά μεγάλο αριθμό
πελατών. Ε εφαρμογή αυτής της στρατηγικής διαμόρφωσε το
‗λαϊκό‘ προφίλ των αλυσίδων σε αντίθεση με το
‗αριστοκρατικό‘, ‗ελιτίστικο‘ προφίλ των ανεξάρτητων
παραδοσιακών βιβλιοκαταστημάτων. Συσικά, αυτό μετέβαλε
και την αυτοθεώρηση του βιβλιοπώλη και του
βιβλιοϋπαλλήλου κατά την περίοδο αυτή. Ε σχέση τους με
τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη-πελάτη έκφρασε τη μεταλλαγή
από το διδακτικό ρόλο στην απλή εξυπηρέτηση.

Γπίσης, από τη βούληση βιβλιοπωλών να υιοθετήσουν
τις μεθόδους του παλαιού παντοπωλείου, του εκπτωτικού
καταστήματος και του πολυκαταστήματος, συ συνδυασμό με
το ενδιαφέρον τους να κατέχουν κανονικά βιβλιοπωλεία
γεννήθηκε η μορφή που έμελλε να κυριαρχήσει από τη
δεκαετία του 1960 κι εξής, οι τεράστιες αλυσίδες
βιβλιοπωλείων (huge bookstore chains). Ήταν μία
καθοριστική αλλαγή παραδείγματος στη βορειοαμερικανική
ιστορία του βιβλιεμπορίου. Νι αλυσίδες κατέκτησαν το
μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική πίτα της λιανικής αγοράς
και ταυτόχρονα εκσυγχρόνισαν και εξορθολόγισαν το
βιβλιεμπόριο, με την ανάπτυξη οργανωτικών δομών και
στρατηγικών που ευαριστούσαν τους μετόχους και επενδυτές
– σε πρωτόγνωρο βαθμό. Ώπέκτησαν σταδιακά τόση ισχύ στη
βιομηχανία του βιβλίου, ώστε η επιρροή τους είναι
καθοριστική από τα γραφεία των εκδοτών μέχρι στις
αισθητικές προτιμήσεις των καταναλωτών. Ώκόμη, από τη
δεκαετία του 1970 και μετά με πρωτοπόρα την αλυσίδα
βιβλιοπωλείων Walden, ευδοκίμησε η εισαγωγή των
βιβλιοπωλικών καταστημάτων εντός των εμπορικών κέντρων,
συχνά στα προάστια, σε όλη την επικράτεια των ΕΞΏ.
Πτα τέλη της δεκαετίας του 1980, παρατηρήθηκε το
εξής ενδιαφέρον φαινόμενο, όπως επισημαίνει η Miller.
Πημειώθηκε επάνοδος στη σκηνή της αγορά του βιβλίου των
ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων και των μικρών/ μεσαίων
αλυσίδων της περιφέρειας, παράλληλα με την αδιαμφισβήτητη
κυριαρχία των μεγάλων εθνικών αλυσίδων. Ε φόρμουλα της
τεράστιας βιβλιοπωλικής αλυσίδας ήταν γνωστή για την
επιτυχία της: μικρά καταστήματα μέσα σε εμπορικά κέντρα
με έμφαση σε ευπώλητους τίτλους, ελάχιστη εξυπηρέτηση από
τους υπαλλήλους και εκπτώσεις που διαφημίζονταν ευρέως. Νι
δύο εναλλακτικές μορφές, τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία και οι
μικρές αλυσίδες, ήρθαν να καλύψουν μία εμπορική ‗γωνιά‘ που
δεν ενδιέφερε τους μεγάλους παίκτες, προσφέροντας
περισσότερη και καλύτερη εξυπηρέτηση στον πελάτη και
μεγαλύτερη ή/και διαφορετική επιλογή τίτλων.
μως οι μεταβολές δεν σταματούσαν εδώ. Πτη
δεκαετία του 1990 οι ιδιοκτήτες των μεγάλων βιβλιοπωλικών
αλυσίδων ανακάλυψαν τα υπερκαταστήματα (superstores),
δηλαδή μία να μορφή βιβλιοπωλείου που ανήκε σε αλυσίδα,
το οποίο διέθετε πολλαπλάσιο αριθμό τίτλων και εκτεινόταν
σε πολλαπλάσια έκταση σε σύγκριση με την παλαιότερη
μορφή του βιβλιοπωλείου μίας αλυσίδας. Ρα πρώτα

Πτο κύριο βιβλιοπωλικό παράδειγμα που
διαμορφωνόταν στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990
προστέθηκε μία ακόμη σημαντική διάσταση, η ηλεκτρονική
αγοραπωλησία τίτλων με την εμφάνιση του Amazon.com
από τον Jeff Bezos το 1995, που συνδύαζε την άμεση και
εύκολη ικανοποίηση μέσω διαδικτυακών παραγγελιών ακόμη
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και δύσκολων βιβλιόφιλων, πράγμα που πέτυχε με την
υιοθέτηση του Books in Print στο ηλεκτρονικό
στοκ/κατάλογό του. Ε εταιρεία σημείωσε από την αρχή
επιτυχία, αλλά αναδείχθηκε η ανάγκη διάθεσης φυσικών
χώρων αποθήκευσης βιβλίων (όχι φυσικών βιβλιο-πωλείων),
οπότε στράφηκε στη σύναψη συμφωνιών με βιβλιοπωλικές
εταιρείες.

λιανικό βιβλιεμπόριο, σημαντικές ήταν οι μεταβολές και στη
δομή και την πολιτική των εκδοτικών οίκων από τη δεκαετία
του 1950 κι εξής. Η αλλαγή παραδείγματος σε επίπεδο εκδοτικής
παραγωγής προηγούνταν και συμβάδιζε με το νέο επιχειρηματικό
μοντέλο σε επίπεδο λιανικής διάθεσης. Πυγχωνεύσεις και εξαγορές
πραγματοποιούνταν σε αλλεπάλληλα μεγάλα κύματα, πρώτα
στη δεκαετία του 1960 και αργότερα στα τέλη της δεκαετίας
του 1980 και ξανά στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Θύριο
γνώρισμα της αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος ήταν η
εξαγορά/συγχώνευση εκδοτικών εταιρειών από οργανισμούς
συγγενών βιομηχανιών, δηλαδή ΚΚΓ και διασκέδασης. Νι
μεγάλοι όμιλοι στόχευσαν στη διεθνοποίηση της εμβέλειάς
τους, οπότε στράφηκαν στην απόκτηση πρωτίστως μεγάλων
αγγλόφωνων εκδοτικών οίκων, αλλά και στην απορρόφηση
κάποιων μικρότερων, κατά προτίμηση εκείνων που διέθεταν
έναν ποιοτικό, εντυπωσιακό κατάλογο. Ν André Schiffrin,
έμπειρος επαγγελματίας του χώρου, εντοπίζει κοινά βήματα,
στην ουσία το ίδιο σχέδιο, που ακολούθησαν οι μεγάλοι
όμιλοι και επηρέασαν άμεσα την ποιότητα, την ποσότητα και
τη διανομή της βιβλιοπαραγωγής ως σήμερα. Πτην αρχή, ο
εξαγοράζων όμιλος δημοσιεύει μία ενθουσιώδη αγγελία στην
οποία πλέκει το εγκώμιο της εκδοτικής εταιρείας που
αγοράζει και υπόσχεται να διατηρήσεις την ένδοξη παράδοσή
της, χωρίς να επιτελεστεί καμία μείζονα αλλαγή στην
εσωτερική διοίκηση και το προσωπικό. Κετά, ανακοινώνονται
κάποιες περικοπές απολύτως απαραίτητες για τη βελτίωση της
αποδοτικότητας: οι διοικητικές υπηρεσίες συγχωνεύονται και
σύντομα το λογιστήριο, οι αποθήκες και οι υπηρεσίες
διανομής βρίσκονται στην ίδια στέγη. Θατόπιν, συνενώνονται
τα τμήματα που έιναι υπεύθυνα για τις πωλήσεις, αφού
κρίνεται περιττό να καλύπτεται ο ίδιος τομέας από
διαφορετικές ομάδες. Πτη συνέχεια, ανακαλύπτουν ατυχείς
διασταυρώσεις πληροφοριών στο τμήμα της εκδοτικής
παραγωγής, στοιχείο που επιβάλλει κάποιες ορθολογιστικές
ρυθμίσεις. Κειώνεται ο συνολικός αριθμός των εκδιδόμενων
τίτλων κι έπειτα ορισμένοι διευθυντές σειρών και οι βοηθοί
τους «απαλλάσσονται» των καθηκόντων τους. Θαθίσταται έτσι
δύσκολο να διακρίνονται οι ιδιαίτερες πλευρές της εκδοτικής
παραγωγής των διαφόρων οίκων376. Πυχνά, το ίδιο άτομο είαι
υπεύθυνο μέσα στον όμιλο για πολλούς καταλόγους, που
κάποτε ήταν κατάλογοι ανεξάρτητων οίκων. Κε άλλα λόγια,
χάνεται ο ‗χαρακτήρας‘ λόγω του ιδιαίτερου εκδοτικού
προγράμματος και της επαφής με συγκεκριμένους πιστούς
συγγραφείς που είχε κάθε εκδοτικός οίκος παλαιότερα. Κε
αυτό το κοινό σχήμα ‗εξορθολογισμού‘ που ακολουθείται από
ομίλους ενημέρωσης και ψυχαγωγίας που απορρόφησαν
εκδοτικούς οίκους δημιουργείται μία νέα δομή στην εκδοτική
παραγωγή, που καλύπτει από κοινού τα διάφορα τμήματα των
συλλογικών καταλόγων, τόσο στην περίπτωση επανεκδόσεων

Κε το πέρασμα των ετών, στην αυγή του 21ου αιώνα,
το Amazon.com συμπεριέλαβε μία ποικιλία προϊόντων πέρα
από τα βιβλία, μετατρεπόμενο σε μία διαδικτυακή
πολυπροϊοντική αγορά (‗bazaar‘), ενώ οι βιβλιοπωλικές
αλυσίδες και τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία ενσωμάτωσαν το
διαδίκτυο σε μία πιο σφαιρική στρατηγική μάρκετιγκ και
διακίνησης βιβίων τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων όσο και
αποκλειστικά μέσω του άυλου παγκόσμιου ιστού. Ξαράλληλα
με την αργή αλλά σταθερή ανάδυση του διαδικτυακού
βιβλιεμπορίου, στις μέρες μας, ανθούν οι βιβλιοπωλικές
αλυσίδες, που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο των
συνολικών πωλήσεων βιβλίων και κατά συνέπεια περισσότερο
έλεγχο στην αγορά, προσελκύοντας την προσοχή των
εκδοτών και επηρεάζοντας τις προτιμήσεις του ευρύ κοινού.
Ξοτέ άλλοτε στην ιστορία του βιβλίου και του βιβλιεμπορίου
δεν πωλήθηκαν τέτοιες ποσότητες αντιτύπων σε τόσο μεγάλο
κοινό.
μως, αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά του ‗λαϊκού‘,
‗μαζικού‘ προφίλ της νέας γενιάς βιβλιοπωλικών αλυσίδων του
21ου αιώνα είναι που συγκεντρώνουν τις έντονες αντιδράσεις
όσως επικρίνουν το συγκεντρωτισμό, το γιγαντισμό, μία νέα
μορφή ‗λογοκρισίας‘ εκ μέρους των εκδοτών για ό,τι κρίνεται
άξιο να κυκλοφορήσει και την ύπαρξη πολυφωνίας και
ποικιλίας και στην ύπαρξη φυσικών χώρων πώλησης του
βιβλίου, κυρίως των ανεξάρτητων μικρών και μεσαίων
βιβλιοπωλείων. Ε ομογενοποίηση των τίτλων που εκδίδονται
για να προσεγγίσουν μεγάλες μάζες αναγνωστικού κοινού – οι
εύπεπτοι ευπώλητοι τίτλοι που εξασφαλίζουν κέρδος στον
εκδότη και το βιβλιοπώλη – και η ομογενοποίηση της
λιανικής βιβλιαγοράς με τον ‗αθέμιτο‘ ανταγωνισμό των
αλυσίδων σε βάρος των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων και η
ομογενοποίηση των αισθητικών προτιμήσεων της μεγάλης
πλειοψηφίας των μέσων αναγνωστών, δημιουργούν μία ζοφερή
εικόνα για τους υπερασπιστές της πολυφωνίας και της
βιοποικιλίας στον κύκλο παραγωγής και διακίνησης του
βιβλίου375.
πενθυμίζεται ότι παράλληλα με την αλλαγή
παραδείγματος που ενσαρκωνόταν σε διάφορες μορφές στο
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παλιών βιβλίων σε μορφή βιβίλων τσέπης όσο και στην
περίπτωση νέων κυκλοφοριών.

ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του κοινού δεν διακυβεύεται μόνο η
ελεύθερη κυκλοφορία των ιδεών και η ποικιλομορφία στην εκδοτική
παραγωγή διεθνώς, αλλά η ίδια η φύση των βιβλίων που περνούν το
κατώφλι της εκδοτικής επιλογής. Γνδεικτικά, παρατηρείται ιδιαίτερα στις ΕΞΏ- η τάση των μεγάλων κινηματογραφικών
εταιρειών να εκδίδουν βιβλία αποκομίζοντας σημαντικά κέρδη
από τίτλους βασισμένους στις εμπορικές τους επιτυχίες (tieins)378. Θάτι παρόμοιο συμβαίνει και με την τηλεόραση και με
τα
ηλεκτρονικά
βιβλία/τηλεοπτικές
σειρές
και
βιντεοπαιχνίδια, όπως θα φανεί στην απεικόνιση της διεθνούς
σημερινής κατάστασης. ΐέβαια, άμοιρες ευθυνών για τον
αποκλεισμό αξόλογων τίτλων από την προσφορά στο
αναγνωστικό κοινό δεν είναι οι μεγάλες βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις/αλυσίδες. Θι αυτές συμμερίζονται τη λογική του
μέγιστου κέρδους των ομίλων ΚΚΓ και ψυχαγωγίας.

το νέο δυτικό επιχειρηματικό μοντέλο παραγωγής του
βιβλίου, που επεκτάθηκε και εδραιώθηκε από στις δεκαετίες του
1980 και 1990, κριτήριο επιλογής των προς έκδοση τίτλων γίνεται
το μέγιστο κέρδος και όχι η πίστη στην παραδοσιακή αποστολή του
εκδότη (σχέση με συγγραφέα, προώθηση πολυφωνίας και ιδεολογικού
πλουραλισμού). Κάλιστα, το ρόλο των ‗φυλάκων των πυλών‘
παίζουν όχι οι ίδιοι εκδότες στους μεγάλους δυτικούς ομίλους
με διεθνή εμβέλεια, αλλά η «εκδοτική επιτροπή» (publishing
board), στην οποία τον κύριο λόγο έχουν οι οικονομικοί και
εμπορικοί σύμβουλοι. Άλλο ένα τεκμήριο της κυριαρχίας του
κριτηρίου του μέγιστου κέρδους με το χαμηλότερο κόστος
για την έκδοση ενός τίτλου. Ποβαρά δοκίμια ή έργα
πρωτοεμφανιζόμενων συγγραφέων τις περισσότερες φορές
απορρίπτονται με το πρόσχημα ότι το αναγνωστικό κοινό δεν
θα ανταποκριθεί. Βηλαδή, λειτουργεί η «λογοκρισία της
αγοράς» 377 , όπου η απόρριψη τίτλων που βασίζεται στην
προκαταβολική εκτίμηση για τις προτιμήσεις του κοινού.
πως θα εκτεθεί και σε μεταγενέστερο σημείο της εργασίας,
έτσι λειτουργεί ο φαύλος κύκλος των εμπορικών τίτλων. Ε
πραγματική αιτία είναι πως ο αυξανόμενος συγκεντρωτισμός
και γιγαντισμός έχει οδηγήσει τους μεγάλους ομίλους να
απαιτούν εντυπωσιακά ποσοστά αποδοτικότητας των
εκδόσεων. Ών από τη δεκαετία του 1920 κι εξης το μέσο
ποσοστό κέρδους για τους περισσότερους αμερικανικούς και
ευρωπαϊκούς εκδοτικούς οίκους κυμαινόταν στο 1-4%, με την
αλλαγή παραδείγματος οι νέοι ιδιοκτήτες των οίκων που
έχουν εξαγοραστεί από τα συγκροτήματα αξιώνουν να
εξομοιωθεί η αποδοτικότητα της έκδοσης βιβλίων με την
αποδοτικότητα των υπόλοιπων τομέων δραστηριοποίησής
τους, του Ρύπου, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου κοκ.,
τομείς που αποφέρουν μεγάλα ποσοστά κέρδους. Ώυτοί
αναμένουν ποσοστά κέρδους από τη βιβλιοπαραγωγή τους
που θα κυμαίνεται στο 12-15%... Νι τεράστιες προκαταβολές
που δίνονται σε συγγραφείς εν δυνάμει ευπώλητης
λογοτεχνίας λειτουργούν ως η ‗μίζα‘ για να ξεκινήσει η
‗μηχανή‘ παραγωγής και διανομής. Ρα τεράστια ποσά
προκαταβολών δημιουργούν βέβαια μεγάλα ελλείμματα,
ακόμη και στην περίπτωση της επιτυχίας των τίτλων που
έχουν επιλεγεί, οπότε εκδότες κλείνουν και το πιο μικρό
παραθυράκι στις ‗πύλες‘ επιλογής. Ώπορρίπτουν όλα τα βιβλία
που δεν ικανοποιούν τους όρους εμπορικής επιτυχίας και
περικόπτουν περαιτέρω από τους προϋπολογισμούς τους
ποσά για την προώθηση «μικρών» βιβλίων.
Ν Schiffrin καταλήγει πως με τη λειτουργία της
‗μηχανής‘ της ευπώλητης λογοτεχνίας από τους ομίλους

Πε μία απόπειρα σύνοψης των εξελίξεων στο
επάγγελμα του βιβλιοπώλη από το 15ο έως το 19ο αι.,
επισημαίνεται πως το παράδειγμα παραγωγής και διακίνησης
βιβλίων στη Βυτική Γυρώπη είναι δυνατό να ερμηνευτεί με
αρκετά απλούς και σαφείς επιχειρηματικούς όρους, καθώς ο
τυπογράφος ενσωμάτωνε αρχικά και τους ρόλους του εκδότη
και του βιβλιοπώλη κι έτσι κινούνταν όλη η αγορά του
βιβλίου. Ε διάδοση της ανάγνωσης και η ανάπτυξη της
αγοράς οδήγησαν σταδιακά στο διαχωρισμό των ρόλων των
επαγγελματιών και την ολοένα μεγαλύτερη εξειδίκευση στον
κύκλο του βιβλίου. Ε βιομηχανική επανάσταση το 19ου αιώνα
επέτρεψε στη ΐρετανία να αναδειχθεί σε παγκόσμια δύναμη
στην παραγωγή και διακίνηση του βιβλίου, χάρη στη χρήση
των εκάστοτε τεχνολογικών επιτευγμάτων στη φάση
παραγωγής και με ολοένα χαμηλότερο κόστος και στη
συνέχεια στη γρήγορη μεταφορά και διασπορά των αντιτύπων
κοντά στους ενδιαφερόμενους. Ώπό το 1840 κι εξής τη
βρετανική πρωτοπορία ακολούθησαν και άλλες δυτικές χώρες.
Ε εκβιομηχάνιση των συστημάτων εκτύπωσης και έκδοσης
αποτέλεσε τμήμα της ευρύτερης εκβιομηχάνισης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στο δυτικό κόσμο. Ε
αναδυό-μενη καπιταλιστική βιομηχανία κατέκτησε το βιβλίο,
σε αυτή τη μεταβαλλόμενη αγορά, αλλάζοντας ριζικά τους
ρόλους του τυπογράφου, του εκδότη και του βιβλιοπώλη.
Έκτοτε, ο εκδότης μέσα στο νέο επιχειρηματικό παράδειγμα της
αγοράς του βιβλίου απέκτησε πρωτεύοντα ρόλο,
υποβιβάζοντας σε μικρότερους ρόλους τον τυπογράφο και το
βιβλιοπώλη. Πτο διάστημα μεταξύ 1780 μέχρι 1860
πραγματοποιήθηκε στη Κ. ΐρετανία η αλλαγή
παραδείγματος στον εκδοτικό κόσμο: Ώπό τη μικρή,
ατομικού χαρακτήρα επιχείρησης έγινε η μετάβαση στις
μεγάλες, πολυπροϊοντικές, οικογενειακού χαρακτήρα
οντότητες. Πτα τέλη του 19ου αιώνα πλέον είχε εδραιωθεί η
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νέα οικονομική δομή της βιβλιαγοράς πρώτα στη Κ.
ΐρετανία και σταδιακά, κυρίως από το 1830 και μετά σε όλη
τη Βυτική Γυρώπη και στην άλλη πλευρά του Ώτλαντικού,
έτσι ώστε στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα είχε ολοκληρωθεί
πλήρως η αλλαγή παραδείγματος. Πτις ΕΞΏ, ακολουθήθηκε
η ίδια μεταμόρφωση. Γνώ η τυπογραφία αποτελούσε
σημαντικό κομμάτι της αποικιακής εμπειρίας του 18ου αιώνα,
η χρυσή εποχή τυπογραφίας και έκδοσης έργων συνέβη μετά
το 1830, χάρη στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας σε
συνδυασμό με τις αυξημένες δυνατότητες και την ανεπτυγμένη
επικοινωνία. Γκδοτικές εταιρείες, όπως οι Harpers ή οι Carey
ή Lea κατόρθωσαν να κατακτήσουν τις τοπικές αγορές χάρη
στο μέγεθός τους και τους δείκτες παραγωγής που
υπερέβαιναν 3-4 φορές τους αντίστοιχους βρετανικούς, και
χαμηλότερες τιμές379.

επέδρασαν στην αναδιαμόρφωση των οικονομικών της
εκδοτικής βιομηχανίας βιβλίου, επιταχύνοντας στην πράξη τη
διαδικασία που είχε ξεκινήσει νωρίτερα στον 20ό αιώνα,
δηλαδή τη θεώρηση του βιβλίου ως μίας από τις πολλές πηγές
περιεχομένου εντός της ευρύτερης βιομηχανίας ΚΚΓ, εξηγεί
ο David Finkelstein380. λες οι εξελίξεις στο τελευταίο ήμισυ
του αιώνα συνηγορούν πως υιοθετήθηκαν επιλογές και
πρακτικές που μετακίνησαν την αγορά του βιβλίου, με
πρωτοπόρα την εκδοτική βιομηχανία, προς την ισχυρή
εξάρτηση από στρατηγικές μαζικής αγοράς.
Νι δεκαετίες του 1950 και του 1960 σηματοδοτούν
την αλλαγή παραδείγματος στη δυτική αγορά του βιβλίου, με
τη μετακίνηση από τους εκδοτικούς οίκους με οικογενειακό
κυρίως χαρακτήρα – γνώρισμα που χαρακτήριζε και τους
ισχυρούς εκδότες Γυρώπης και ΕΞΏ– στις συνεχείς
συγχωνεύσεις οίκων ώστε να σχηματίζονται μεγάλα, συχνά
υπερεθνικά, συγκροτήματα. Πτόχος ήταν βέβαια η επιδίωξη
της καπιταλιστικής αγοράς για επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
Έτσι, τα χαρακτηριστικά της εσωτερικής δομής και των
πρακτικών
των
παλαιότερων
εκδοτικών
οίκων
αντικαταστάθηκαν από αυτά των διεθνών επιχειρηματικών
δομών και στρατηγικών. ταδιακά ενσωματώθηκαν σε
κοινές „μιντιακές πλατφόρμες‟ τα προϊόντα και υπηρεσίες
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας – Σύπος, βιβλίο, τηλεόραση,
ραδιόφωνο, κινηματογράφος και μουσική – για να
επιτευχθεί μία όσο το δυνατόν υψηλότερη αποδοτικότητα
και περιθώριο κέρδους. Ώυτή η τάση δημιουργίας
οικονομιών κλίμακας στις βιομηχανίες ΚΚΓ και ψυχαγωγίας
φαίνεται να ενισχύεται από τη δεκαετία του 1980 και μετά με
τις τεχνολογικές κατακτήσεις, συνεχίζοντας ακάθεκτη στο
πρώτο ήμισυ του 21ου αιώνα. Οι συγχωνεύσεις εταιρειών τόσο της
ίδιας βιομηχανίας όσο και διαφορετικών μιντιακών/πολιτιστικών
βιομηχανιών με αποτέλεσμα τη γιγάντωση και τις μονοπωλιακές
τάσεις χαρακτηρίζουν το νέο παράδειγμα που βρίσκεται σε εξέλιξη ή
οδεύει προς τη διαδοχή του από ένα άλλο, στο πρώτο μισό του 21 ου
αιώνα.

Ρο σύνολο των αλλαγών κατά το 19ο αιώνα στον
κόσμο του βιβλίου (τεχνολογική εξέλιξη: γρήγορη, μαζική
παραγωγή σε χαμηλές τιμές, επιχειρηματικές πρακτικές,
ανάδυση νέων επαγγελμάτων, όπως του λογοτεχνικού
πράκτορα, και η ανάδειξη των δικαιωμάτων του συγγραφέα,
νέες νομικές ρυθμίσεις, διάδοση εγγραμματοσύνης και
ανάγνωσης, κοινωνικές μεταρρυθμίσεις) είχαν δημιουργήσει
το πρόσφορο ‗έδαφος‘ για τη ‗μαζικοποίηση‘ παραγωγής και
κατανάλωσης του βιβλίου. Ήταν ουσιαστικά η δεύτερη
αλλαγή παραδείγματος μετά τη γουτεμβέργια εφεύρεση του
15ου αιώνα.
Πτην εκκίνηση του 20ού αιώνα, υπήρξε το ενδιαφέρον
κύμα με τη συνομολόγηση διεθνών συμφωνιών για την
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και με την ίδρυση
επαγγελματικών ενώσεων για τη θέσπιση κανόνων, τη
διαχείριση και την τυποποίηση του παγκόσμιου εμπορίου. Νι
εξελίξεις ενίσχυσαν τη δια-εθνική κυκλοφορία και διασπορά
των βιβλίων. Ξάντως, η γενική εντύπωση κατά το πρώτο
ήμισυ του 20ού αιώνα είναι πως δεν πραγματοποιήθηκαν
δραστικές αλλαγές στην αγορά του βιβλίου σε σύγκριση με το
19ο αιώνα. Κία σημαντική στιγμή ήταν η εισαγωγή το 1935
των προσιτών στην τιμή χαρτόδετων εκδόσεων του οίκου
Penguin Allen Lane, όπως έχει σημειωθεί.

Νι τεχνολογικές αλλαγές στην παραγωγή του βιβλίου
την τελευταία εικοσαετία του 20ού αιώνα οφείλονταν σε
οικονομικά προστάγματα, δηλαδή τη μείωση του κόστους
μετατροπής του κειμένου του συγγραφέα σε εκδόσιμη μορφή
και κατά συνέπεια την εξαγωγή του μεγαλύτερου δυνατού
κέρδους από αυτή τη μορφή. Ε σταδιακή τυποποίηση των
συστημάτων πληροφορικής έγινε η αφορμή για τη σύγκλιση
της εκτυπωτικής βιομηχανίας με τον ευρύτερο, προηγμένο ως
προς το επιχειρηματικό μοντέλο κόσμο της δημιουργίας,
μετάδοσης και ανάκτησης κειμένου. Με αυτή τη διαδικασία

Κετά το ΐ΄ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο εκδηλώθηκε η τρίτη
αλλαγή παραδείγματος στη δυτική ιστορία του βιβλίου, καθώς
η διεθνής εκδοτική βιομηχανία βιβλίου πραγματοποίησε τη
στροφή από ανεξάρτητες, εθνικές εταιρείες σε μεγάλα,
πολυεθνικά συγκροτήματα. Θατά τη δεκαετία του 1960
άρχισαν οι πολυεθνικές συγχωνεύσεις ΚΚΓ, οι οποίες
379
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σύγκλισης διαλύθηκαν τα σύνορα μεταξύ των εργαλείων που
χρησιμοποιούσαν ως το 1970 οι τυπογράφοι για τη στοιχειοθεσία του
βιβλίου και των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν οι συγγραφείς για
να γράφουν και οι εκδότες για να επιμελούνται τα κείμενα 381 . Ε
σύγκλιση σήμανε ουσιαστικά τον ‗εκδημοκρατισμό‘ της
στοιχειοθεσίας, σύμφωνα με τους ιστορικούς του βιβλίου. Ε
σύγκλιση και στη συνέχεια η διαδικασία συγχωνεύσεων και η
γιγάντωση εκδοτικών εταιρειών και βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων τόσο μεταξύ τους όσο και με εταιρείες που
προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες άλλων πολιτιστικών
βιομηχανιών, κυρίως μιντιακών, είναι οι κυρίαρχες τάσεις που
δρομολογήθηκαν από το 1970 κι εξής και συνεχίζονται με
αμείωτο ρυθμό τον 21ο αιώνα.

συγκεντρωτισμός του κλάδου κατέληγαν στην εξαφάνιση
αρκετών μικρών διανομέων και κυρίως εμπόρων λιανικής
πώλησης-βιβλιοπωλών, που αδυνατούσαν να ακολουθήσουν
την πτώση του κόστους των βιβλίων και που η πελατεία τους
δεν ενδιέφερε τους μεγάλους διανομείς.
Γκδότες και
διανομείς στρέφονταν κυρίως στη συνεργασία των μεγάλων
βιβλιοπωλείων – ανεξάρτητων και αλυσίδων – όπως και
μικτών σημείων μαζικής διάθεσης, για να απευθυνθούν στο
ευρύ κοινό με μερικούς τίτλους (best-sellers) και να
εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό κέρδος.
Πε ψήφισμά του στις 13.2.1981 για την ανάδειξη του
βιβλίου ως κορυφαίο πολιτιστικό αγαθό το Γυρωπαϊκό
Θοινοβούλιο υπογράμμιζε τη σημασία «του ιδιαίτερου
χαρακτήρα του ειδικού αυτού προϊόντος», καθώς και τον κίνδυνο
για την «πολιτισμική ταυτότητα της Ευρώπης» από την υπαγωγή
των βιβλίων «στην εκμετάλλευση των δυνάμεων της ελεύθερης
αγοράς»382. πως επισημαίνει ο ΐαγγέλης Θάσσος, στην ουσία
αναγνωριζόταν σε όλα τα κράτη-μέλη της Γ.Γ. η
αναγκαιότητα ενός συγκεκριμένου μηχανισμού για τη ρύθμιση
της τιμής του βιβλίου, είτε με νομοθετική ή κανονιστική
μορφή είτε με πρακτικές ιδιωτικού δικαίου. Μέσα σε αυτό το
πνεύμα αποφάσισαν οι κρατικές αρχές ή οι επαγγελματικές
ενώσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες την επιβολή της
ενιαίας τιμής του βιβλίου, για την προστασία κυρίως των
μικρών βιβλιοπωλών. Ε ενιαία τιμή εμπνεύστηκε και
οικοδομήθηκε ακριβώς πάνω στη φιλοσοφία περί ‗ιερότητας‘
του βιβλίου ως πολιτιστικού αγαθού και των βιβλιοπωλείων ως
‗ναών‘ διάθεσής του. Ε ενιαία τιμή βιβλίου ως ‗όπλο‘
επιβίωσης των αδύναμων βιβλιοπωλών στη δαρβινική ζούγκλα
της βιομηχανίας του βιβλίου…

Πτο πλαίσιο της φιλελεύθερης οικονομίας της αγοράς
σε Γυρώπη και ΕΞΏ, όπου οι τιμές όλων των προϊόντων,
περιλαμβανομένων των πολιτιστικών, διαμορφώνονται χωρίς
τον έλεγχο του κράτους, είχαν εφαρμοσθεί κάποιες ευνοϊκές
διατάξεις για τα βιβλία και τα μουσικά προϊόντα, μέσω της
ελάχιστης εισφοράς φόρου προστιθέμενης αξίας και
μειωμένων φόρων εισαγωγής.
ΐάση της ευνοϊκής
αντιμετώπισης του βιβλίου ήταν η παλαιά πίστη ότι αποτελεί
ένα πολιτιστικό αγαθό που δεν μπορεί να εξομοιωθεί με άλλα
προϊόντα, οπότε χρειάζεται προστασία από τους ευρύτερους
νόμους της αγοράς και θεσμοθέτηση ιδιαίτερων κανόνων. Ρο
βιβλίο αναδεικνυόταν ακόμη από ανεξάρτητους και
μικρούς/μεσαίους/ανεξάρτητους εκδότες και βιβλιοπώλες σε
ένα ‗ιερό‘ αγαθό προς επιβίωση και διάδοση μέσα στην
καπιταλιστική ‗ζούγκλα‘ της Βύσης. Ρις δεκαετίες του 1980
δημιουργήθηκε
λοιπόν
ένας
έντονος
δημόσιος
προβληματισμός για την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στον
‗πολιτισμό του βιβλίου‘. Ξαρόλο που η μαζικοποίηση του
βιβλίου και η αλλαγή παραδείγματος στην παραγωγή και
διακίνησή του ξεκίνησαν τις δεκαετίες του 1950 και 1960,
ήταν στη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 κυρίως που
αναπτύχθηκε σε μεγάλη έκταση το νέο, κυρίαρχο
παράδειγμα. Ώκόμη, η πρωτοφανής ανάδειξη των
πολιτιστικών και αθλητικών ενασχολήσεων κατά τον περίφημο
ελεύθερο χρόνο με την κυριαρχία του πολιτισμού της εικόνας
-η τηλεόραση που εισήλθε στο μέσο δυτικό νοικοκυριό- σε
βάρος όλων των άλλων πολιτιστικών πρακτικών, αποτέλεσαν
παράγοντες που συντέλεσαν στις ραγδαίες εξελίξεις και στην
προβολή της ανάγκης προστασίας του βιβλίου.

Πτη Αερμανία, όπου σήμερα λειτουργούν 7.390
βιβλιοπωλεία (αναλογία 1 κατάστημα ανά 16.875 κατοίκους),
ο νόμος περί ενιαίας τιμής του βιβλίου τέθηκε σε ισχύ το
2002 και ο ΣΞΏ ανέρχεται στο 7% για το βιβλίο ενώ ο
γενικός ΣΞΏ στο 19%. Πτη Ααλλία, πρωτοπόρος ήταν ο
νόμος Lang περί ενιαίας τιμής στο βιβλίο το 1981, όπου ο
ΣΞΏ για το βιβλίο ανέρχεται στο 5,5%, ενώ ο γενικός ΣΞΏ
στο 19,6% 383 . Ξαλαιότερος χρονικά είναι ο νόμος στην
Ησπανία, καθώς ισχύει από το 1975 και προστατεύει το βιβλίο
με ΣΞΏ 4% έναντι του γενικού φόρου που ανέρχεται στο
16%. Πτην Ώυστρία ο σχετικός νόμος τέθηκε σε ισχύ το 2000
και σε αντιδιαστολή με το γενικό ΣΞΏ του 20% ο φόρος για

Πε εμπορικό επίπεδο, ο χώρος του βιβλίου
αντιμετώπιζε δυσχέρειες, ιδιαίτερα στο επίπεδο της διανομής.
Ν ανταγωνισμός των μεγάλων εμπορικών αλυσίδων και ο

382

Απνζπάζκαηα ηνπ ςεθίζκαηνο παξαηίζεληαη ζην Βαγγέιεο Κάζζνο, «Ζ
εληαία ηηκή βηβιίνπ» ζην Δζληθή Πνιηηηθή Βηβιίνπ, Αζήλα, Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ-ηέγε Καιψλ Σερλψλ θαη Γξακκάησλ, Ηαλνπάξηνο-Οθηψβξηνο
1994, 115-204, ζ. 119.
383
Jean-Marie Ozanne, « Le commerce du livre: commerce d‘ objets de
culture et /ou de consommation» ζην Patricia Sorel, Frédérique Leblanc et
Jean-François Loisy, Histoire de la librairie française, φ. π., 401-403, ζ. 401.

381

Paul Luna, ―Books and bits: Texts and technology 1970-2000‖ ζην Simon
Eliot θαη Jonathan Rose (ed.), A companion to the history of the book,
Malden, Blackwell, 2007, 381-394, ζ. 381.

126

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

του385. Πτο ίδιο πνεύμα η Γπιτροπή θίγει τα κύρια ζητήματα
για το μέλλον της αγοράς του βιβλίου στην Γυρώπη:
Ξροώθηση ενιαίας τιμής βιβλίου, προστασία μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ενίσχυση διακρατικής συνεργασίας και
εμπορίου, εναρμόνιση εργατικών δικαιωμάτων και ωραρίου
απασχόλησης βιβλιοϋπαλλήλων, εναρμόνιση νομοθεσίας για
τη λειτουργία των βιβλιοπωλείων, ελεύθερη διακίνηση
εργαζομένων στην αγορά του βιβλίου, εναρμόνιση νομοθεσίας
για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και
εναρμόνιση ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων.

το βιβλίο ανέρχεται στο ήμισυ, το 10%. Πτην Ηταλία, ένας
πειραματικός νόμος επικυρώθηκε τελικά το 2005 και σήμερα
ο ΣΞΏ για το βιβλίο είναι 4%, ενώ ο γενικός φθάνει το 20%.
Πτην Νλλανδία πάλι, σχετικός νόμος, ο οποίος αντικατέστησε
παλαιότερη εμπορική συμφωνία, τέθηκε σε εφαρμογή το
2005, ενώ ο ΣΞΏ για το βιβλίο ορίσθηκε στο 6% σε
αντιδιαστολή με το γενικό ΣΞΏ του 19%. Πτην Γλλάδα
ισχύει η ενιαία τιμή βιβλίου από το 1997 και σήμερα έναντι
21% γενικού ΣΞΏ, ο φόρος για το βιβλίο έχει οριστεί στο
5%. Πε Ενωμένο ΐασίλειο, ΐέλγιο, Ιουξεμβούργο, Πουηδία
ή Ηρλανδία δεν έχει καθορισθεί η ενιαία τιμή βιβλίου, όπως
και στις ΕΞΏ, όπου είναι σε ισχύ η Λομοθετική Ξράξη
Robinson Patman περί δίκαιου ανταγωνισμού στην αγορά
του βιβλίου384.

Ε Ευρωπαϊκή Ένωση σε μελέτη που κυκλοφόρησε
το 1989 για την ‗πολιτιστική πρόκληση‘ που συνιστούν το
βιβλίο και η ανάγνωση για την Γυρώπη, υπογραμμίζει ότι το
βιβλίο ως ξεχωριστό προϊόν με πολιτιστικούς και εμπορικούς
όρους λόγω της διττής φύσης του – και κατ‘ επέκταση η
ανάγνωση – συνιστούν έναν τομέα προτεραιότητας για δράση
ενόψει τότε της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς το 1992.
Ρην παραδοχή αυτή αναγνώρισαν οι πουργοί Ξολιτισμού
στο σχετικό Πυμβούλιο στις 27 ΚαΎου 1988 και ανέθεσαν τη
σχετική μελέτη της αγοράς του βιβλίου στην Γπιτροπή. Ώπό
τη μελέτη σταχυολογούμε την αναφορά στην ενότητα για τη
λιανική διανομή του βιβλίου. Γπισημαίνεται ότι για την
ικανοποιητική διασπορά (dissemination) του βιβλίου
χρειάζεται κάθε χώρα-μέλος να διαθέτει ένα δίκτυο «καλών
βιβλιοπωλείων» (good bookshops) που θα είναι σε θέση να
παρέχουν στο κοινό μία ευρεία ποικιλία του διαθέσιμου
εκδοτικού υλικού και ένα δίκτυο βιβλιοθηκών που θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση της τεχνολογικής
επανάστασης (Ε/) και να προσαρμοστεί στις προσδοκίες
των χρηστών. πογραμμίζεται ότι προς αυτό το σκοπό η
Γπιτροπή θα σχεδιάσει και θα υποστηρίξει τα επόμενα έτη
μελέτες και σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση
βιβλιοπωλών και βιβλιοϋπαλλήλων και τη μηχανογράφηση
των καταστημάτων. Ε Γπιτροπή σημειώνει στο σημείο αυτό
και τη σημασία της πολιτικής τιμής του βιβλίου τόσο στην
εθνική αγορά κάθε χώρας-μέλους όσο και στην υπό
διαμόρφωση τότε κοινοτική αγορά, όπου θα πρέπει να
συνεξεταστούν διάφοροι πολιτιστικοί παράγοντες (γλώσσα,
μεταφράσεις, αναγνωσιμότητα, βιοτικό επίπεδο, κλπ.)386.

Ώυτό δεν σημαίνει ότι το ‗πρόβλημα‘, αν ορισθεί ως
τέτοιο, αντιμετωπίστηκε και πως ο ανταγωνισμός
περιορίσθηκε. Νι μεγάλες αλυσίδες παραγωγής αντέχουν να
μειώσουν το περιθώριο κέρδους, προκαλώντας μόνιμα τον
κίνδυνο πτώσης της παραγωγής. Πτις χώρες που κατέχουν
διεθνώς τα πρωτεία στην εκδοτική παραγωγή, όπως είναι οι
ΕΞΏ, η Κεγ. ΐρετανία, η Αερμανία και η Ααλλία, αλλά και
στις μικρότερες, η εφαρμογή του φιλελεύθερου μοντέλου στην
αγορά του βιβλίου τροφοδοτεί την αναπτυξιακή λογική, η
οποία στηρίζεται α) στο συγκεντρωτισμό των εκδοτικών και
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων και β) στην προτεραιότητα της
αύξησης της παραγωγής για την όσο το δυνατό μεγαλύτερη
κυκλοφορία σε όσο το δυνατό πιο διευρυμένες ομάδες
καταναλωτών-αναγνωστών.
Πε αυτή την απλή λογική
βασίζονται η έκδοση και η πώληση των ‗εμπορικών‘ βιβλίων
και όλες οι στρατηγικές μάρκετινγκ για την ανάδειξη
‗ευπώλητων βιβλίων‘-best sellers, που ανανεώνονται, όπως τα
αναλώσιμα αγαθά, κάθε 2-3 εβδομάδες στις προθήκες και στις
βιτρίνες των βιβλιοπωλείων.
Ρην περίοδο εξέλιξης του νέου δυτικού
παραδείγματος στη βιομηχανία του βιβλίου, η Γυρωπαϊκή
Γπιτροπή, συγκεκριμένα το 1999, αντανακλώντας προτάσεις
της Γυρωπαϊκής Νμοσπονδίας ΐιβλιοπωλών (European
Booksellers Federation) και στο πλαίσιο προώθησης του
Ξρογράμματος ‗Culture 2000‘ που εγκρίθηκε το 1998 – το
οποίο περιλάμβανε το εξειδικευμένο πρόγραμμα για το
βιβλίο και τη βιβλιανάγνωση με την επωνυμία ‗ARIANE‘- ,
επισημαίνει πως οι εθνικές ενώσεις επαγγελματιών από το
χώρο του βιβλίου θα κληθούν να πείσουν τους πουργούς
Ξολιτισμού για την προνομιακή μεταχείριση του βιβλίου ως
προϊόντος, εξαιτίας της μεγάλης πολιτιστικής σημασίας

385

John Hitchin, ―European Union legislation and regulation as it affects the
book trade‖, Center for Publishing Development, Budapest, 1999. Γηαζέζηκν
ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.osi.hu/cpd/ policyresources/HitchinENG.doc
(30.10.2008).
386
Commission of the European Communities, ―Books and reading: a
cultural challenge for Europe‖, Communication from the Commission, COM
(89), 258 final, Brussels, 3 August 1989, ζζ. 4-5. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Pittsburgh: http://aei.pitt.edu/5698 (4.10.2007).
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Πτην ίδια μελέτη η Γπιτροπή διαπιστώνει «με λύπη»
ότι η ανάγνωση βιβλίων δεν ανήκει πλέον στην πιο αγαπημένη
πολιτιστική ασχολία των ευρωπαίων πολιτών και η τάση
επιδεινώνεται συνεχώς. Πτα μέτρα αποτροπής του φαινομένου
και παράλληλα ενίσχυσης της αγοράς του βιβλίου και
προώθησης της ανάγνωσης, προτείνονται η επικαιροποίηση
της νομοθεσίας για την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων, η εναρμόνιση νομοθεσίας για τα συμβόλαια
κατοχύρωσης των δικαιωμάτων συγγραφέων και μεταφραστών
έναντι των εκδοτών με κοινά και όχι υποχρεωτικά και με
ειδικούς όρους συμβόλαια συνεργασίας, ο εκσυγχρονισμός
του δικαίου δανεισμού στις δημόσιες βιβλιοθήκες, η
καταπολέμηση της κλεψιτυπίας, η προστασία της πολυφωνίας
και της διαφορετικότητας στην ευρωπαϊκή εκδοτική
βιομηχανία έναντι των τάσεων συγκέντρωσης και ανεξέλεγκτης
παγκοσμιοποίησης των οίκων, η ενίσχυση των μεταφράσεων,
η υποστήριξη «καλών βιβλιοπωλείων» - δηλαδή ικανών να
διαθέτουν επαρκή αριθμό τίτλων ως στοκ στο κατάστημά τους
για το κοινό και η έγκυρη γνώση και παροχή βοήθειας από το
βιβλιοπώλη στον πελάτη – συμβουλές και υπηρεσίες
βιβλιογραφικής έρευνες – και η υποστήριξη ενός
οργανωμένου δικτύου βιβλιοθηκών με ενεργό κοινωνικό και
πολιτιστικό ρόλο.

δαπάνη, το ρόλο του βιβλιοπώλη και την εκπαίδευση
προσωπικού και τη μηχανοργάνωση του βιβλιοπωλείου387.
Πτην ίδια μελέτη η Γπιτροπή χαρακτηρίζει το βιβλίο
ως «το πλήρες πολιτιστικό και εκπαιδευτικό εργαλείο», ακριβώς
επειδή διαθέτει χαρακτηριστικά που το διακρίνουν από άλλα
μέσα και κανάλια στην παροχή ενημέρωσης, παιδείας και
διασκέδασης. Βύο από τα γνωρίσματά του που το κάνουν να
ξεχωρίζει ως μέσο και ως προϊόν είναι η αφορούν την άμεση
και διαρκή πρόσβαση στην ενημέρωση και την πυκνότητα της
παρεχόμενης πληροφόρησης. Πε μία κοινωνία – στα τέλη του
20ου αιώνα – βομβαρδισμένη από πληθώρα πληροφοριών και
,εικόνων, η ανάγνωση ενός βιβλίου – ιδιαίτερα μυθοπλαστικού
περιεχομένου – προσφέρει τη δυνατότητα ανακάλυψης του
εσωτερικού κόσμου, επιβεβαίωσης της προσωπικότητας του
χρήστη, ως ατόμου και ως πολίτη, διανοητικά και
συναισθηματικά, καθώς και ανακάλυψης άλλων εθνικών και
περιφερειακών πολιτιστικών κύκλων. Ε Γπιτροπή επισημαίνει
το υψηλό ποσοστό λειτουργικού αναλφαβητισμού στο χώρο
της Ένωσης και τη σημασία προώθησης της ανάγνωσης για
εκπαιδευτικούς, ψυχαγωγικούς και κοινωνικοπολιτικούς
σκοπούς. Γνεργός πολίτης είναι ο εγγράμματος πολίτης, ο
βιβλιαναγνώστης. Βιαπιστώνεται ακόμη ότι στα τέλη της
δεκαετίας του ΄80 δεν υπάρχουν έρευνες και στατιστικά
στοιχεία για την πολιτιστική συμπεριφορά των Γυρωπαίων και
ειδικά των αναγνωστικών συνηθειών της νέας γενιάς.
Ώξιοσημείωτη είναι η παραίνεση της Γπιτροπής προς τους
ιθύνοντες των οπτικοακουστικών ΚΚΓ, να αποφεύγουν την
ανταγωνιστική στάση απέναντι στο βιβλίο και να
προσπαθήσουν να ασκούν μία θετική επιρροή στην ανάγνωση
τίτλων ευρωπαϊκής παραγωγής και να λειτουργήσουν ως
υποστηρικτικός παράγοντας στη διασπορά της ανάγνωσης στο
κοινό 388 . Πτο πνεύμα αυτής της παραίνεσης επιβλήθηκαν
αργότερα από την Γπιτροπή οι σχετικές Νδηγίες για την
ανάγκη προβολής εκπομπών βιβλίου και λογοτεχνίας στο
ραδιόφωνο και την τηλεόραση των χωρών-μελών της Ένωσης.

Γιδικά για τα βιβλιοπωλεία, σημειώνεται ότι αυτά
αποτελούν τον τελικό κρίκο στην αλυσίδα του βιβλίου που
συνδέει το συγγραφέα με τον αναγνώστη και ότι ως φυσικοί
χώροι διάθεσης των βιβλίων διαδραματίζουν έναν κεντρικό
ρόλο στην επιτυχία και την προώθηση των βιβλίων, αλλά και
στην ενημέρωση του εκδότη για την αγορά που απευθύνεται
και την ανταπόκριση στο προϊόν του. πογραμμίζεται ότι τα
βιβλιοπωλεία αποτελούν τον «αδύναμο κρίκο» της αλυσίδας
του βιβλίου, καθώς σε οικονομικούς όρους δεν είναι ιδιαίτερα
επικερδή, «δεδομένης της ειδικής φύσης» του τρόπου
λειτουργίας
ειδικών
και
εξειδικευμένων
θεματικά
καταστημάτων. Ρο υψηλό κόστος διαχείρισης του
αποθέματος βιβλίων οφείλεται στο συνδυασμό τεσσάρων
παραγόντων: την κυκλοφορία πληθώρας τίτλων στην αγορά,
την αργή επιστροφή του στοκ, της συντόμευσης της διάρκειας
ζωής του βιβλίου και της ‗μόδας‘ στη λογοτεχνία. Γίναι
γεγονός πως από τη δεκαετία του ‘80 κι εξής τα βιβλιοπωλεία
στη Βύση λόγω της τεχνολογικής προόδου σε συνδυασμό με
τις κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές αντιμετώπισαν – άλλα
επιτυχώς και άλλα ανεπιτυχώς – την ανάγκη προσαρμογής σε
νέες μεθόδους λιανικής πώλησης, στην εμφάνιση των νέων
τεχνολογιών (μηχανογράφηση) και στον εξορθολογισμό της
λειτουργία των δικτύων διανομής. Πτη μελέτη, μάλιστα,
διατυπώνεται η επιφύλαξη πως η Γπιτροπή θα προχωρήσει σε
περαιτέρω έρευνα και προτάσεις μέτρων για ότι αφορά τη
σχέση των συστημάτων διανομής με την προώθηση του
βιβλίου, το προσδόκιμο ζωής κάθε τίτλου στην αγορά και τη

Ε βορειοαμερικανική αγορά του βιβλίου
εμφανίστηκε συχνά πρωτοπόρος στις σημαντικές εξελίξεις στη
διαδικασία παραγωγής και κατανάλωσης του βιβλίου, ενώ
διαθέτει σημαντική επιρροή λόγω μεγέθους και γλώσσας.
Κεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αλλαγές παραδείγματος
στο λιανικό βιβλιεμπόριο. Ε σταδιακή εξάπλωση από το 1960
κι εξής της μορφής της αλυσίδας βιβλιοπωλείου ήταν η πρώτη
σημαντική αλλαγή παραδείγματος σε σύγκριση με το μέχρι
τότε κυρίαρχο σχήμα του παραδοσιακού ανεξάρτητου
βιβλιοπωλείου. Γκτός από τον ατομικό χαρακτήρα ως προς
το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη συγκεκριμένη γεωγραφική
387
388
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εξάπλωση στο κέντρο αστικών και επαρχιακών πόλεων, το
αμερικανικό βιβλιοπωλείο ακόμη και στην πρώτη
μεταπολεμική περίοδο, διακρινόταν όπως και παλαιότερα για
τον ευχάριστα ‗παραγεμισμένο‘ με εμπόρευμα εσωτερικό
χώρο, την ήρεμη ατμόσφαιρα με χαμηλό φωτισμό, τα
ταξινομημένα θεματικά βιβλία στα ράφια που χάζευαν αργά
και διάβαζαν οι επισκέπτες και –κυρίως- τον περιποιητικό
προς τους υποψήφιους πελάτες, που ανέπτυσσε προσωπικές
σχέσεις και γνώστη του βιβλίου ιδιοκτήτη. Πε αντίθεση, το
βιβλιοπωλείο αλυσίδας ήδη από την αρχική περίοδο
εμφάνισής του διέθετε ένα εντελώς διαφορετικό
επιχειρηματικό μοντέλο ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
τη διαμόρφωση και λειτουργία του καταστήματος και την
εξυπηρέτηση των πελατών. Ν εσωτερικός χώρος διακρινόταν
για τον άπλετο φωτισμό, τις έντονα τονισμένες διαφημίσεις
βιτρίνας και συχνά για τις στοίβες βιβλίων διαμορφωμένες σε
ακανόνιστα γωνιώδη σχήματα που υποχρέωναν τον πελάτη να
περνά μπροστά από το μεγακύτερο δυνατό αριθμό ραφιών για
να διασχίσει τα τμήματα του βιβλιοπωλείου. λη η εσωτερική
διαρρύθμιση στόχευε στην προσέλκυση της προσοχής του
επισκέπτη σε όσο το δυνατόν περισσότερους τίτλους κκαι
στην ώθηση στην αγορά πολλών τίτλων. Ε προωθητική
στρατηγική του εμπορεύματος εκ μέρους των βιβλιοπωλικών
αλυσίδων αντιστοιχούσε στο σχήμα πωλήσεων των εμπορικών
χώρων των προαστίων και των εμπορικών κέντρων (malls),
εντός των οποίων είναι συχνά ενταγμένες. Ώποδείχθηκε ότι
στο πλαίσιο της παράλληλης επιτυχημένης λειτουργίας της
εμπορικής τηλεόρασης και του συστήματος υπεραγορών
(supermarket
system)
–
δύο
θεσμοί
που
αλληλοσυμπληρώνονται και ωφελούνται αμοιβαία – το
βιβλιοπωλείο-υποκατάστημα αλυσίδας εντός του εμπορικού
κέντρου των προαστίων αποτέλεσε την προέκταση των
πολλαπλών αγορών, ενσάρκωσε κυριολεκτικά την ίδια λογική
και το ίδιο σχήμα προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών στον
καταναλωτή. Ε διαμόρφωση του εσωτερικού χώρου του
βιβλιοπωλείου μοιάζει καταπληκτικά με αυτή ενός σούπερμάρκετ. Ν ενδιαφερόμενος απλά μπορεί να συνεχίσει με τον
ίδιο ρυθμό και στο ίδιο σχήμα την αναζήτηση προϊόντων και
την ενδεχόμενη αγορά από το κατάστημα τροφίμων κ.ά.
προϊόντων στο βιβλιοπωλείο. Φς προς την προσφορά
υπηρεσιών και την επαφή με τον πελάτη, ο μάνατζερ του νέου
παραδείγματος βιβλιοκαταστήματος μπορεί να γνωρίζει το
βιβλίο και τη λειτουργία της αγοράς, αλλά κατά κανόνα είναι
απών από τις λιανικές πωλήσεις, και στη θέση του
παραδοσιακού βιβλιοπώλη-ειδήμονα που εξυπηρετεί
προσωπικά τους βιβλιαναγνώστες απασχολούνται λίγοι συγκριτικά με το στοκ- και κυρίως νεαρής ηλικίας υπάλληλοι
με έργο την ταξινόμηση των βιβλίων στα ραφιά και που
σπάνια συζητούν με τους πελάτες. Ε αλυσίδα Dalton στις
ΕΞΏ εξέφρασε απόλυτα αυτή τη λογική. Ρο ολιγάριθμο και
ανεπαρκές ως προς τη γνώση του βιβλίου προσωπικό στα

καταστήματα αυτά δεν οφειλόταν μόνο στην εξοικονόμηση
δαπάνης αλλά και στη λογική του σουπερμάρκετ, όπου ο
ενδιαφερόμενος νιώθει άνετα στο να αναζητεί και να βρίσκει
μόνος του όσα ‗προϊόντα‘ επιθυμεί.
Νι αλυσίδες βιβλιοπωλείων που άρχισαν να
ενισχύονται στις ΕΞΏ μετέβαλαν ριζικά και τη σχέση του
βιβλιοπώλη με τον εκδότη. Γκ μέρους τους ασκήθηκε
συνειδητά η επιρροή προς την εκδοτική βιομηχανίως ως προς
ποιοι τίτλοι είναι αρεστοί και ποιοι όχι στο μαζικό κοινό τους,
σε καντίθεση με τον παλαιό παραδοσιακό βιβλιοπώλη.
Βηλαδή, οι βιβλιοπώλες-επιχειρηματίες έγιναν ενεργοί
‗φύλακες των πυλών‘ στην απόφαση έκδοσης και κυκλοφορίας
τίτλων, συμβάλλοντας καθοριστικά στο φαύλο κύκλο των
ευπώλητων-εύκολων βιβλίων μαζικής κατανάλωσης. Θαι
βέβαια, άσκησαν αυτή την επιρροή έχοντας επίγνωση του
μεγέθους και των δυνατοτήτων μαζικής προμήθειας αντιτύπων
και προώθησής τους στη λιανική εμπορία. Νι νέοι
βιβλιοπώλες συνέβαλαν στην επιτυχία του ολοένα
αυξανόμενου και συγκεντρωτικού συστήματος παραγωγής και
διάθεσης του βιβλίου (big-book business)389. Οι βιβλιοπωλικές
αλυσίδες στις ΗΠΑ εισήγαγαν την αγορά του βιβλίου στο σύγχρονο
εμπόριο και στις προωθητικές τεχνικές στα σημεία πώλησης, με βάση
το μοντέλο των υπεραγορών. Πίγουρα, ένα θετικό σημείο ήταν
ότι έφεραν πολλά βιβλία σε ένα μαζικό κοινό. Πτα αρνητικά
σημεία ανήκει η συμμετοχή τους στο σύστημα παραγωγής και
διακίνησης των ‗εύπεπτων-ευπώλητων‘ τίτλων, δηλαδή στην
κυκλοφορία στο ευρύ εμπόριο συγκεκριμένου είδους βιβλίων
και με αυτό τον τρόπο η συμβολή τους στον αποκλεισμό
όσων ειδών γραφής δεν ικανοποιούν τα κριτήρια των μαζικών
πωλήσεων και της κερδοφορίας για το βιβλιοπώλη και τον
εκδότη. Ε προσαρμογή της βιομηχανίας του βιβλίου στο
υπερκαπιταλιστικό σύστημα αγοραπωλησίας προϊόντων και
υπηρεσιών – στο πρότυπο της μορφής των γενικών
υπεραγορών-πολυκαταστημάτων – συνεχίζεται ακόμη σε όλο
το δυτικό κόσμο.
Γνδιαφέρον παρουσιάζουν κάποια αναλυτικότερα
στοιχεία της συνολικής βιβλιαγοράς από το 1960 κι εξής στις
ΕΞΏ, που προοιώνισαν τις αλλαγές παραδείγματος στην
ευρωπαϊκή ήπειρο. πως επισημαίνει ο Greco, ραγδαία ήταν
η ανοδική τάση σε πολλά μεγέθη της βιομηχανίας του βιβλίου
κατά την εικοσαετία 1967-1987, σε πείσμα της γενικής οικο
νομικής ύφεσης και στασιμότητας στην οικονομική ζωή των
ΕΞΏ. Πύμφωνα με στοιχεία του πουργείου Γμπορίου, το
1967 ήταν καταγεγραμμένοι 1.022 εκδότες (με αυστηρά
κριτήρια, όπως α) την απασχόληση τουλάχιστον ενός
389
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μισθωτού υπαλλήλου, β) τον κωδικό εγγραφής επιχειρηματία
και γ) την έκδοση βιβλίων ως κύρια επαγγελματική
λειτουργία), ενώ το 1987 ανέρχονταν σε 2.298 άτομα,
σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 124,85%. ΐέβαια,
λειτουργούσαν το 1987 16.000-18.000 εκδοτικές εταιρείες
στω χώρα που δεν συγκέντρωναν τις τρεις αυστηρές
προϋποθέσεις. Ε μεγέθυνση της αγοράς του βιβλίου
εκφράστηκε σε όλα τα επίπεδα. Ν αριθμός των
απασχολούμενων στη βιομηχανία του βιβλίου αυξήθηκε κατά
34,81% την ίδια εικοσαετία, σε απόλυτους αριθμούς από
52.000 το 1967 σε 70.100 το 1987. Ε επέκταση της αγοράς
συνεχίσθηκε σύμφωνα με επίσημα στοιχεία και τα έτη 19931995. Ξάνω από 77.000 άτομα απασχολούνταν το 1996 σε
εκδοτικές επιχειρήσεις στις ΕΞΏ, παράγοντας πάνω από
40.000 νέους τίτλους το έτος, επανεκδίδοντας πάνω από 1,5
εκατ. τίτλους και συγκεντρώνοντας περίπου $19 δις το έτος.
Νι εκδοτικές εταιρείες ανέρχονται από τα τέλη της δεκαετίας
του ‘90 κι εξής μεταξύ 18.000-20.000390. Γπίσης, σε όλη τη
δεκαετία 1989-1999 αποδεικνύεται το θετικό πρόσημο της
κίνησης στην αγορά του βιβλίου. Ρο συνολικό καθαρό ποσό
από πωλήσεις βιβλίων ανήλθε το 1989 σε $14,110.8 εκατ. και
με συνεχή ετήσια αύξηση που κυμαινόταν από 2,61% (1996
σε σύγκριση με 1995) μέχρι 7,19% (1995 σε σύγκριση με
1994) έφθασε τα $23,380.9 το 1999. Ώπό 2,142 εκατ.τίτλους
που πωλήθηκαν το 1989 ο αντίστοιχος αριθμός το 1999
άγγιξε τους 2,504.1.

διάστημα, η σφαίρα δραστηριότητας και το μέγεθος των
συνεργειών και εξαγορών μετέβαλε δραματικά την αγορά του
βιβλίου και ευρύτερα τη βιομηχανία ΚΚΓ στη χώρα. Πτο
μεταξύ, στις ΕΞΏ ανέκαθεν η βιομηχανία του βιβλίου
θεωρούνταν το περίβλεπτο θεμέλιο ολόκληρης της
βιομηχανίας των ΚΚΓ και μαζικής ψυχαγωγίας εξαιτίας του
περιεχομένου του, παρόλο που δεν είχε ποτέ τη λάμψη της
βιομηχανίας κινηματογράφου, τα κέρδη των περιοδικών, την
επιρροή των εφημερίδων ή την ισχύ της τηλεόρασης. Έτσι, ο
κόσμος του βιβλίου συμμάχησε στενά με τις άλλες
βιομηχανίες μαζικής ενημέρωσης και διασκέδασης,
προσελκύοντας αρχικά την προσοχή επενδυτών με
ενδιαφέρον εμπλοκής στην εκλεπτυσμένη ‗διακίνηση ιδεών‘,
οι οποίοι προσέγγισαν διεθνώς γνωστούς συγγραφείς και
εθίστηκαν σε έναν τρόπο ζωής, εργασίας και αναψυχής,
πραγματώνοντας υποτίθεται τα όνειρά τους. ΐέβαια, πέρα από
τις πνευματικές ανησυχίες των επιχειρηματιών, υπήρχαν και
οικονομικοί λόγοι που καθιστούσαν ελκυστική την αγορά
μετοχών εταιρειών του βιβλίου στο διάστημα 1963-1989.
Πύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία, όλοι οι κλάδοι
παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου (εκδότες, βιβιοπωλεία,
απασχολούμενοι, εξαγωγές) ήταν ε ανοδική τροχιά το
συγκεκριμένο διάστημα, καθιστώντας ιδιαίτερα κερδοφόρα
την απόκτηση εκδοτικών βιομηχανιών (κυρίως βιβλίων
αναφοράς,
επαγγελματικοί
οδηγοί
και
απευθείας
ταχυδρομικές πωλήσεις) από επιχειρηματίες της Wall Street.
Ηδιαίτερα τη δεκαετία του 1980 εντάθηκε το φαινόμενο των
συγχωνεύσεων και εξαγορών στην αγορά βιβίου των ΕΞΏ391.
Θατά τη δεκαετία του 1990 ο ρυθμός μπορεί να ήταν
βραδύτερος, αλλά ποιοτικά σημαντικός καθώς φάνηκαν
ισχυρές τάσεις σύγκλισης των βιομηχανιών ηλεκτρονικών
μέσων και υπηρεσιών (τηλεφωνία, τηλεόραση, κινηματογράφος) που άλλαξαν στα μέσα της δεκαετίας το μιντιακό
τοπίο της χώρας. Ρο αποτέλεσμα ήταν μία περίοδος
επιχειρηματικής αβεβαιότητας περί τα τέλη της δεκαετίας του
1990, που χαρακτηριζόταν από την εναγώνια προσπάθεια
δημιουργίας παγκόσμιας εμβέλειας μιντιακών εταιρειών,
τεχνολογική εξέλιξη, δημόσιος προβληματισμός για τους
κανόνες τηλεπικοινωνίας και τη δυνατότητα ριζικών αλλαγών
το ρυθμιστικό σύστημα των ΚΚΓ. Ν σκληρός ανταγωνισμός
για τον έλεγχο των μιντιακών ‗πυλών‘ (κωδικοποιητές και
συνδρομές για την πρόσβαση των καταναλωτών σε υπηρεσίες
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας), των δικτύων (λεωφόροι
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, όπως καλωδιακή και
δορυφορική μετάδοση, οπτικές ίνες) και του περιεχομένου
(εκδόσεις, κινηματογραφικές ταινίες, video-on-demand). Ρο
φαινόμενο και ηη αναθεώρηση στρατηγικών σχεδίων από τους
μάνατζερς τωνμινιτιακών επιχειρήσεων οδήγησε στην αλλαγή
παραδείγματος. Ε πλημμυρίδα τεράστιων συγχωνεύσεων και

Ώπό έρευνες έχει διαπιστωθεί ότι οι Ώμερικανοί
διαβάζουν βιβλία που κυκλοφορούν στο γενικό εμπόριο και
ευπώλητα. Ξαρά την ποικιλία των καναλιών διακίνησης του
βιβλίου
(υπεραγορές,
πολυκαταστήματα,
αλυσίδες
βιβλιοπωλείων, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, λέσχες βιβλίων,
ταχυδρομικές παραγγελίες, απευθείας πωλήσεις στον
καταναλωτή κλπ.) τίθεται συχνά το ερώτημα αν η εγχώρια
αγορά καταναλωτών μποεί να απορροφήσει την πληθώρα
νέων και επανεκδιδόμενων τίτλων. Γνδεικτικά, το διάστημα
1984-1989 η βορειοαμερικανική βιομηχανία του βιβλίου
‗πνίγηκε‘ μέσα σε έναν εκπληκτικό όγκο επιστροφών στον
εκδότη αξίας $7,88 δις, δηλαδή το 23,87% όλων των τίτλων
που εκδόθηκαν αυτά τα έτη επιστράφηκαν στις εκδοτικές
εταιρείες με ένα θλιβερό απολογισμό σε δαπάνη χρημάτων
και φυσικών υλών.
Πτα έτη 1960-1989 καταγράφηκαν 573 συγχωνεύσεις
και εξαγορές στη βορειοαμερικανική εκδοτική βιομηχανία.
Ξαρόλο δε, που ο ρυθμός των εξαγορών την πενταετία 19901995 δεν ήταν τόσο φρενήρης όσο το προηγούμενο
390
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εξαγορών αναδιαμόρφωσε το μιντιακό τοπίο στις ΕΞΏ και
ταυτόχρονα οδήγησε σε νέο επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε
μιντιακή/ψυχαγωγική βιομηχανία. Γκτός από τα νέα μοντέλα
στρατηγικού μάρκετιγκ σημαντικό ρόλο έπαιξε και το
ευρύτερο οικονομικό-πολιτισμικό ‗παγκόσμιο χωριό‘ που
αναδυόταν την ίδια εποχή. Ώυτές οι πρωτόγνωρες από το
1945 κι εξής εξελίξεις οδήγησαν στη σύγχρονη βιομηχανία του
βιβλίου, η οποία για να επιβιώσει αναδιαμόρφωσε το
επιχειρηματικό μοντέλο των εταιρειών που εμπλέκονται στην
παραγωγή και διάθεση του κύριου προϊόντος, για να
ικανοποιήσει τη ζήτηση σε τίτλους σε μία διερυνόμενη αγορά,
να ενσωματώσει τις εξελίξεις στην τεχνολογία και στη διανομή
που ώθησαν στην έκδοση των προσιτών στην τιμή
χαρτόδετων τίτλων και να αξιοποιήσει την εισροή κεφαλαίου,
που όντως επέτρεψε την εξάπλωση της λειτουργίας εκδοτών
και βιβλιοπωλών.

τα δικαίωματα χαρτόδετων εκδόσεων, αγορά δικαιωμάτων για
τη μεταφορά τίτλων στη μεγάλη οθόνη, διάσημοι ηθοποιοί
και η προβολή του στυλ διασκέδασης και ζωής τους,
πράκτορες, διαμεσολαβητές, όλα αυτά έγιναν συστατικά
στοιχεία της νέας εποχής της αγοράς του βιβλίου 393. Πτενά
συνδεδεμένη με τις τάσεις συγχωνεύσεων και συνεργειών για
την επίτευξη τεράστιων κάθετης λειτουργίας οργανισμών ήταν
η ανάδειξη της μαζικής αγοράς φθηνών χαρτόδετων
εκδόσεων, ο ανταγωνισμός για την επίτευξη νέων ή
επανεκδοθέντων ευπώλητων τίτλων και η διεκδίκηση
δικαιμάτων και χρηματκών αμοιβών από συγγραφείς και τους
πράκτορές τους. Πε αντίθεση, ως τη δεκαετία του 1960 η
αγορά του βιβλίου στις ΕΞΏ ελεγχόταν από τους εκδότες
των σκληρόδετων τίτλων, φαινόμενο που εξασθένησε λόγω της
πλημμυρίδας των χαρτόδετων εκδόσεων. Νι τεράστιοι
οργανισμοί ΚΚΓ –συμπεριλαμβα-νομένων των εκδόσεωνκαι συνεπώς όλη τη οικονομία του βιβλίου που διακινούνταν
στο λιανικό εμπόριο επικεντρώθηκε στην επίτευξη της
μεγάλης επιτυχίας (―the big book‖/blockbuster 394 ). Ώυτός ο
κεντρικός στόχος ενισχύθηκε από άλλες παραμέτρους του
νέου δυτικού παραδείγματος, όπως την ανάπτυξη των μεγάλων
αλυσίδων των βιβλιοπωλείων, τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ
των εκδοτών χαρτόδετων τίτλων για την εξασφάλιση χώρου
στα ράφια των εκπτωτικών βιβλιοπωλείων, τη μηχανογράφηση
των συστημάτων καταχώρισης και αποθήκευσης, την ανάδειξη
του λογοτεχνικού πράκτορα, την επιρροή των τηλεοπτικών
σώου με καλεσμένους συχνά συγγραφείς, τον έλεγχο των
εκδοτικών εταιρειών από τις μεγάλες εταιρείες ψυχαγωγίας και
την ολοένα ενεργότερη ανάμειξη της κινηματογραφικής
βιομηχανίας του Hollywood στη βιομηχανία του βιβλίου395.

Πτο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990
αναδύθηκαν νέοι χώροι διάθεσης σε ευνοϊκές τιμές
(εκπτωτικοί) των βιβλίων, που οδήγησε πολλούς παρατηρητές
σε σενάρια για τη συρρίκνωση των ανεξάρτητων και
ορισμένων αλυσίδων βιβλιοπωλείων και τελικά στο θάνατο του
ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου στις ΕΞΏ 392 . Πύμφωνα με τον
Whiteside, που εξετάζει το φαινόμενο της μεγα-επιτυχίας
στον κόσμο των θεαμάτων και του βιβλίου, οι δραστικές
αλλαγές στη βορειοαμερικανική αγορά του βιβλίου που
επηρέασαν καθοριστικά σχέσεις, συμπεριφορές, ακόμη και
την ίδια τη συγγραφή, ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του
1960, με εμφανείς τάσεις συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας από
ατομικές εκδοτικές και βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις σε
μεγάλους πολυμετοχικούς οργανισμούς που με τη σειρά τους
απορροφήθηκαν σταδιακά από τεράστια κονσόρτσια. Ε
απορρόφηση του οίκου Alfred Knopf από τον οίκο Random
το 1960 σηματοδότησε μία πρωτόγνωρη σε μέγεθος και αξία
σειρά συγχωνεύσεων, συνεργειών και εξαγορών στην ιστορία
της βιομηχανίας του βιβλίου στη χώρα. Ρο ενδιαφέρον
μεγάλων εταιρειών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και ενημέρωσης
είχε αρχίσει να εκδηλώνεται έντονα για την εξαγορά υγιών
οίκων, συχνά εισηγμένος στη Wall Street. Πημαδιακή ήταν η
απορρόφηση του εκδοτικού οίκου Bobbs-Merrill από την
I.T.&T. το 1958 και του οίκου Random από τη RCA το
1966 για την τάση απόκτηση εκδοτικών εταιρειών από
μεγάλες εταιρείες ΚΚΓ.

Κε άλλα λόγια δημιουργήθηκε ένα νέο σύστημα, μία
τεράστια οικονομική ‗μηχανή‘ προϊόντων και υπηρεσιών
οικοινωνίας και ψυχαγωγίας που άσκησε τεράστια επιρροή
στα συστατικά της στοιχεία και σε όλους τους κρίκους της
βιομηχανίας του βιβλίου, παραμερίζοντας και ταυτόχρονα
αναδεικνύοντας νέους παίκτες, δικαιώματα, σχέσεις, και
σκοπούς. Ι.χ. η προώθηση των βιβλίων για το γενικό εμπόριο
συνίστατο πριν το σαρωτικό κύμα των συγχωνεύσεων και την
αλλαγή παραδείγματος στους οίκους και τα βιβλιοπωλεία σε
μικρής κλίμακας διαφημιστική δαπάνη για καταχωρίσεις σε
ημερήσια ή εβδομαδιαία τμήματα για το βιβλίο στον Ρύπο
και καμία φορά με την παρουσίαση του συγγραφέα για την
υπογραφή αυτογράφων σε βιβλιοπωλεία. Ρα τμήματα
δημοσίων σχέσεων των εκδοτικών οίκων αποτελούνταν από 12 άτομα που εξέδιδαν τυποποιημένα δελτία Ρύπου και
απέστειλαν σε βιβλιοκριτικούς αντίτυπα του νέου τίτλου. Νι

Πτο πλαίσιο της βιωσιμότητας και επίτευξης κέρδους
αυτών των τεράστιων οργανισμών, που σηματοδοτεί αλλαγή
παραδείγματος ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς,
‗γιγαντώθηκαν‘ δραματικά πολλές πλευρές της βιομηχανίας
του βιβλίου: Κεγάλες συμφωνίες, διάθεση εκατ. δολαρίων για
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νέοι εκδότες διαμόρφωσαν μία νέα συμπεριφορά έναντι της
δημοσιότητας που έμοιαζε με αυτή απέναντι σε κάθε
ψυχαγωγικό προϊόν και υπηρεσία. Ρο έναυσμα ήταν η
παρατήρηση της επιρροής συχνά της παρουσίας ενός
συγγραφέα σε τηλεοπτική εκπομπή στις πωλήσεις του έργου
του. Πτα μέσα της δεκαετίας του ΄70 η προωθητική πρακτική
της παρουσίας συγγραφέων σε τηλεοπτικά σώου αποτελούσε
ήδη θεμελιώδες στοιχείο των οικονομικών της βιομηχανίας
του βιβλίου. πως σημειώνει ο Whiteside, συγγραφείς νέων
τίτλων αποστέλλονταν σε δεκάδες εμφανίσεις σε τοπικά και
πανεθνικά τηλεοπτικά κανάλια, ως άμισθοι εκπρόσωποι του
δυναμικού πωλήσεων των εκδοτικών τους οργανισμών! 396
Κπορεί μάλιστα να λεχθεί ότι η τέχνη της συμμετοχής των
πνευματικών δημιουργών στην τηλεόραση έγινε μία αυτόνομη
«μικρή βιομηχανία», στη λειτουργία της οποίας
επικεντρώθηκαν τα πολυάριθμα πλέον τμήματα δημοσίων
σχέσεων των αμερικανών εκδοτών. Ε επίδραση της
τηλεοπτικής λογικής στη γραφή, την έκδοση και την πώληση
βιβλίων έμελλε να είναι βαθειά και μακρόχρονη. Ε εμπορική
τηλεόραση ενστάλαξε σε ένα μαζικό κοινό το σχήμα του
συγγραφέα-προσωπικότητας και ταυτόχρονα ενέπνευσε σε
μεγαλοεκδότες τον οραματισμό μίας νέας οικονομικής
σκάλας, όπου τα βιβλία μπορούσαν να προωθηθούν και να
πωληθούν με τη χρήση πολυμεσικών τεχνικών και την
προσέγγιση της μεγάλης επιτυχίας (blockbuster) 397 .
Πημαντικό
στοιχείο
της
δρομολόγησης
αλλαγής
παραδείγματος στη δεκαετία του 1960, με τις τάσεις
συγκεντρωτισμού, γιγαντισμού και σύγκλισης μέσων και
υπηρεσιών και των πρακτικών τους, ήταν η ανάπτυξη των
μεγάλων αλυσίδων βιβλιοπωλείων, η οποία συνεχίσθηκε όλη
την επόμενη εικοσαετία. Ν Whiteside θεωρεί απλοϊκή την
ερμηνεία απόδοσης της ύφεσης και της ‗συρρίκνωσης‘ των
ανεξάρτητων βιβλιοπωλών στην εξάπλωση των μεγάλων
βιβλιοπωλικών αλυσίδων, όπως οι μεγάλες αλυσίδες τροφίων
προκάλεσαν τον αφανισμό των τοπικών μικρών παντοπωλείων
με το εργαλείο της πτώσης των λιανικών τιμών σε σημείο μη
υποφερτό από τη μικρή επιχείρηση. Πε γενικές γραμμές –
συμπεριλαμβανομένων των δύο αλυσίδων που κυριάρχησαν
στο βορειαμερικανό εμπόριο βιβλίου το διάστημα 19601980, Dalton Waldenbooks – οι μεγάλες αλυσίδες δεν
πωλούσαν νέους τίτλους σε εκπτωτικές τιμές και ούτε φαίνεται
να εφάρμοσαν μία γενικευμένη πολιτική ‗εισβολής‘ στη φυσική
επικράτεια των ανεξάρτητων. Νι δυσκολίες λειτουργίας των
τελευταίων δεν προκλήθηκαν βασικά από τις αλυσίδες, οι
οποίες πέρα από το άνοιγμα υποκαταστημάτων στο κέντρο
μερικών μεγαλουπόλεων – όπου πράγματι δυσκόλεψαν τη ζωή
των ανεξάρτητων που ήδη υπήρχαν εκεί – στράφηκαν στην
‗κατάληψη‘ νέων περιοχών, όπου υπήρχαν ελάχιστα ή
396
397

καθόλου βιβλιοπωλεία: στα εμπορικά κέντρα προαστίων και
σε άλλους εμπορικούς χώρους πλησίων αυτοκινητοδρόμων
και σε κοντινή απόσταση από πάρκινγκ. Ώυτές οι αλυσίδες
αναπτύχθηκαν με συγκεκριμένη πολιτική, πέρα από τη νέα
γεωγραφική-χωροταξική εξάπλωση, που συνίστατο στα εξής:
μεγάλο όγκο πωλήσεων, γρήγορη αλλαγή στοκ, ανεπτυγμένα
μηχανογραφικά συστήματα καταγραφής και ελέγχου
εμπορεύματος και υψηλού όγκου αγορές από εκδότες. Νι
μικροί ανεξάρτητοι βιβλιοπώλες συνάντησαν μεγάλες
δυσκολίες στις δεκαετίες ‘70 και ‘80, καθώς δεν διέθεταν αυτά
τα πλεονεκτήματα και λειτουργούσαν υπό το άγχος των
πληθωριστικών πιέσεων της οικονομίας. ΐασικά προβλήματα
των ανεξάρτητων βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων αποτέλεσαν τα
υψηλά ταχυδρομικά τέλη για την παραγγελία τίτλων κατόπιν
επιθυμίας των πελατών – τα τέλη πληρώνονταν ανέκαθεν από
το βιβλιοπώλη και όχι τον εκδότη, αλλά κινούνταν σε
χαμηλότερα ποσά και το όλο σύστημα απόφερε των ειδικών
παραγγελιών απέφερε κέρδος στο βιβλιοπώλη -, τη
δυνατότητα 40% έκπτωσης στην τιμή τίτλων από τον εκδόση
σε αντιδιαστολή με 42-46% έκπτωση προς τις αλυσίδες,
καταγγέλλοντας τη διακριτική μεταχείριση και την ενίσχυση
των τάσεων συγκέντρωσης του λιανικού εμπορίου στις
αλυσίδες και τη μείωση του ανταγωνισμού στη βιβλιεμπορία.
πως παρατηρεί η Laura Miller στην κοινωνιολογική
μελέτη της για το βιβλιεμπόριο στις ΕΞΏ, σίγουρα οι
εξελίξεις σε οικονομικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και
πολιτιστικό επίπεδο προκάλεσαν και επιτάχυναν τον
εξορθολογισμό στην αγορά του βιβλίου και ειδικά στο λιανικό
βιβλιεμπόριο, επηρεάζοντας ανεξάρτητους βιβλιοπώλες και
αλυσίδες βιβλιοπωλείων να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα
και να υιοθετήσουν ή να αναπροσαρμόσουν στρατηγικές,
τεχνικές και μέσα για την προσέλκυση πελατείας στα
καταστήματα. Ώλλά οι αλυσίδες ήταν αυτές που εφάρμοσαν
τον εξορθολογισμό στο βιβλιεμπόριο σκόπιμα και
λεπτομερώς στον ανώτατο βαθμό, σε σύγκριση με τους
ανεξάρτητους βιβλιοπώλες 398 . Ε γραφειοκρατική δομή των
αλυσίδων καθιστά δυνατή τη διοίκηση πολλών, διασπαρμένων
καταστημάτων από τα κεντρικά γραφεία και ταυτόχρονα
ενθαρρύνει την εξειδίκευση των στόχων που τίθενται, ώστε να
προκύπτει μία πιο αποτελεσματική κατανομή εργασίας και να
διευκολύνεται η συνεχής επιμόρφωση των εργαζομένων στην
εταιρεία και η διασπορά τους στα σημεία πώλησης που είναι
πράγματι αναγκαία. Θαθώς οι ενιαίες διαδικασίες παράγουν
σταθερά, προβλέψιμα και μετρήσιμα αποτελέσματα, οι
αλυσίδες προώθησαν συνειδητά τυποποιημένες μεθόδους και
στυλ σε όλα τους τα υποκαταστήματα, γεγονός που
εξασφαλίζει στην εταιρεία την ποιότητα υπηρεσιών και
προϊόντων, συνεπώς τη γενική εικόνα (image) που θέλει να

.π., ζ. 27.
.π., ζ. 38.
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προβάλει. Γπίσης, οι αλυσίδες είναι αυτές που μπορούν
σημαντικές οικονομίες κλίμακας, λόγω διοίκησης από τα
κεντρικά και λόγω τυποποίησης πολλών σημαντικών δράσεων,
επισημαίνει η Miller. Ε κεντρική διοίκηση είναι σε γενικές
γραμμές αυτή που αποφασίζει για την επιλογή, την
παραγγελία, τη διαφήμιση, τις αποφάσεις για την τιμολόγηση
τίτλων, τη διακόσμηση του εσωτερικού και της βιτρίνας και
την κατανομή /τοποθέτηση των τμημάτων βιβλίων στα
καταστήματα της αλυσίδας. Ώκόμη, οι νέες τεχνολογικές
ανακαλύψεις από το 1960 κι εξής συντέλεσαν πολύ στον
εξορθολογισμό της διακίνησης του βιβλίου, ειδικά με την
εφαρμογήη της μηχανογράφησης για την καταγραφή του
στοκ και των πωλήσεων, που συνέβαλε στην αξιολόγηση και
τον υπολογισμό των μελλοντικών πωλήσεων. Ε λήψη
αποφάσεων από τον ανεξάρτητο ιδιοκτήτη βιβλιοπωλείου ή
την κεντρική διοίκηση μίας αλυσίδας για το ποιοι τίτλοι θα
παραγγελθούν στους εκδότες για το στοκ του
καταστήματος/των καταστημάτων, θα προταθούν για το
μέλον ή θα επιστραφούν βασίστηκαν σε ορθολογικές τεχνικές
μέσω της καταγραφής και ανάλυσης των πωλήσεων τίτλων.
λες αυτές οι πρωτοβουλίες σε διάφορα επίπεδα της
λειτουργίας του λιανικού εμπορίου βιβλίων συντέλεσαν σε μια
πρωτοφανή στην ιστορία του βιβλιεμπορίου στις ΕΞΏ
αύξηση του κέρδους για το βιβλιοπώλη. Γίναι πάντως
αναμφισβήτητο, πέρα από την ανάλυση των αιτίων, η σταθερή
‗συρρίκνωση‘ των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων στις ΕΞΏ από
τις αρχές του 1960 κι εξής τόσο σε αριθμό καταστημάτων
όσο και στον κύκλο λειτουργίας τους. Ν συγκεντρωτισμός και
γιγαντισμός δεν αφορούσαν μόνο τον εκδοτικό κόσμο, αλλά
και το χονδρικό και λιανικό βιβλιεμπόριο.

εμπορικές πρακτικές σε βάρος των ανεξάρτητων, τις οποίες
καταδίκαζε ως «ασυνείδητες, αν όχι έκνομες»400.
τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 θα εκτυλιχθεί
το νέο παράδειγμα και στον ευρωπαϊκό κόσμο του βιβλίου,
εκδηλούμενο ως μία περίοδος έντονων ζυμώσεων, επίσης με
εξαγορές, συνέργειες και συγχωνεύσεις εκδοτικών οίκων και
βιβλιοπωλείων και με εμφανείς τις τάσεις συγκεντρωτισμού και
γιγαντισμού. Ν αμερικανός οικονομολόγος George J. Stigler
είχε προτείνει να χαρακτηριστεί η εκδοτική βιομηχανία ως
«ένα ολιγοπώλιο με ανταγωνιστική ουρά», αναφερόμενος στις
ισχυρές τάσεις συγκεντρωτισμού. Κε τον όρο, εξηγεί ο
Mollier, ο Stigler εννοεί ότι λειτουργούσε μία συμφωνία
μεταξύ των κυρίαρχων επιχειρήσεων και της πολιτικής
εξουσίας για την κατάκτηση των καλύτερων αγορών, αλλά
μέσα στο ολιγοπωλιακό αυτό καθεστώς υπήρχε και μία
‗λιγότερο βάρβαρη νότα‘, καθώς παρέμενε μία ανταγωνιστική
δραστηριότητα στην ουρά του κομήτη, το σμήνος των μικρών
ανεξάρτητων εκδοτών401. Ρο ίδιο συνέβη και με την εμφάνιση
των μεγάλων βιβλιοπωλικών αλυσίδων στην Γυρώπη. Ξάντα
υπήρχε χώρος για το ‗σμήνος‘ των μικρών και μεσαίων
ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων που κατείχαν ένα σημαντικό
μερίδιο της λιανικής αγοράς του βιβλίου.

Γιδικά, όσον αφορά το λιανικό βιβλιεμπόριο στη
βορειομαρικανική αγορά, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά
στοιχεία, ενώ το 1972 οι τέσσερεις μεγαλύτερες αλυσίδες
βιβλιοπωλείων συγκέντρωναν το 11,5% του συνολικού όγκου
πωλήσεων βιβλίων σε όλη την επικράτεια, στα τέλη του 1979
οι δύο μεγαλύτερες αλυσίδες κατείχαν γύρω στο 1/3 των
συνολικών πωλήσεων και το 1983 οι δύο αλυσίδες κατείχαν
σχεδόν το ήμισυ των συνολικών πωλήσεων βιβλίων στη χώρα.
Πε ένδειξη διαμαρτυρίας για αυτή την κατάσταση, το 1979 ο
σύμβουλος της Ένωσης Ώμερικανών ΐιβλιοπωλών399, Maxwell
J.Lillienstein παραιτήθηκε προσωρινά από τη θέση του στο
διοικητικό συμβούλιο και σε άρθρο του στο όργανο της
Ένωσης ―American Bookseller‖ κατηγορούσε τα «τέρατα» της
εκδοτικής βιομηχανίας που εξωθούσαν τους περισσότερους
ανεξάρτητους στο χείλος της οικονομικής καταστροφής μέσω
της διακριτικής εκπτωτικής τους πολιτικής και άλλες
400
399

401

Ζ Έλσζε (American Booksellers Asssociation, ABA) απνηειεί έλα
εζληθήο εκβέιεηαο εκπνξηθφ ζσκαηείν, πνπ αξηζκνχζε ζηα ηέιε ηεο
δεθαεηίαο ηνπ 1970 5.300 κέιε – αλεμάξηεηνπο βηβιηνπψιεο θαη αιπζίδεο.
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◘ Δεύτερο Κεφάλαιο
Σο σύγχρονο βιβλιοπωλείο στο δυτικό κόσμο
ΤΝΟΧΗ
Σο σύγχρονο δυτικό παράδειγμα στη βιομηχανία του βιβλίου
και ειδικά στο βιβλιοπωλείο έχει τις ρίζες του στις τελευταίες
δεκαετίες του 20ού αιώνα. Σαυτόχρονα, περιέχει ψήγματα μίας
βαθιάς μετεξέλιξης ή ακόμη και ενός νέου παραδείγματος.
Πρόκειται για εξέλιξη του βιβλιοπωλικού παραδείγματος μέσα
στις ραγδαίες μεταβαλλόμενες οικονομικο-τεχνικές, κοινωνικές
και πολιτιστικές εξελίξεις της δεύτερης δεκαετίας του 21ου
αιώνα.

Ξρόσοψη του καταστήματος στην 5η λεωφόρο της Λέας όρκης της μεγαλύτερης
βιβλιοπωλικής εταιρείας στις ΕΞΏ Barnes & Noble. Ρα πολυκαταστήματα
προσφέρουν εκτός από βιβλία, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, DVD, ψηφιακά
παιχνίδια, μουσική και είδη δώρων. Ρο 2008 είχαν καταγραφεί περίπου 800
καταστήματα στα 50 ομόσπονδα κράτη των ΕΞΏ.

Αρκετοί είναι οι θεματικοί άξονες στους οποίους
επικεντρώνεται ο δημόσιος προβληματισμός και η έμπρακτη
αλλαγή παραδείγματος. Οι θέσεις των ιστορικών και άλλων
παρατηρητών, στον τομέα των πολιτιστικών σπουδών και όχι
μόνο (επικοινωνιολόγων, οικονομολόγων, κοινωνιολόγων,
δημοσιογράφων, στελεχών πληροφορικής κ.ά.), διίστανται. Δεν
υπάρχει σύγκλιση απόψεων για την ερμηνεία της εξέλιξης του
παραδείγματος ή της μετάβασης σε ένα νέο παράδειγμα βιβλίου
και βιβλιοπωλείου.

(Ξηγή: http://www.barnesandnobleinc.com/stores)

Γπιχειρήθηκε η ιστορική αναδρομή σε σημαντικούς
σταθμούς της δυτικής πολιτισμικής πορείας, όπως στην
εφεύρεση της γραφής (4.000 π.Τ.) ως το πρώτο καταλυτικό
παράδειγμα, στην αντικατάσταση του παπυρικού κυλίνδρου
από τον κώδικα (αρχή χριστιανικής περιόδου), στη
γουτεμβέργια ανακάλυψη της τυπογραφικής πρέσας και των
κινητών στοιχείων (1450) –η οποία σηματοδότησε την ευρεία
καθιέρωση του έντυπου κώδικα και μία βαθιά αλλαγή
παραδείγματος στη δυτική ιστορία του βιβλίου και στην
ευρύτερη κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική πορεία των
περισσότερων δυτικών κοινωνιών- στην ανάδειξη του βιβλίου
στο πρώτο ΚΚΓ (18ος αιώνας) -χάρη στην πρωτοπόρα για το
γενικό επιχειρηματικό παράδειγμα διαδικασία παραγωγής,
διακίνησης και κατανάλωσής του-, και στην εμφάνιση του
μεταπολεμικού παραδείγματος στη βιομηχανία του βιβλίου
στο βιβλίο και το βιβλιοπωλείο στο δυτικό κόσμο (δεκαετία
1980)402. Πήμερα, οι παρατηρητές της ιστορίας του βιβλίου
διαπιστώνουν ότι οι εξελίξεις στην παγκοσμιοποιημένη
οικονομία, την τεχνολογία, τις πολιτιστικές βιομηχανίες
ενημέρωσης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, και την κοινωνία
προωθούν την εξέλιξη του παραδείγματος ή ακόμη και την
εμφάνιση ενός νέου βιβλιοπωλικού παραδείγματος.

Καταβάλλεται απόπειρα να εκτεθούν οι κεντρικοί άξονες -ή
καλύτερα να τεθούν τα επίκαιρα ζητήματα που απασχολούν το
δημόσιο και επιστημονικό προβληματισμό- για τη σύγχρονη και
τη μελλοντική εικόνα του δυτικού βιβλιοπωλικού
παραδείγματος:
- Χηφιοποίηση – δικτύωση – συγκέντρωση
- Βιβλίο και άλλα πολιτιστικά προϊόντα: υμπόρευση ή
ανταγωνισμός;
- Αποϋλοποίηση βιβλίου και βιβλιοπωλείου;
- Εξέλιξη επιχειρηματικού παραδείγματος
- Η έξοδος του βιβλίου από το βιβλιοπωλείο
- Φαρακτηρολογικά γνωρίσματα βιβλιο-πωλείου

Ε Αενική Πυνέλευση της UNESCO το 1985
θεώρησε αναγκαίο να συμφωνήσει στον ορισμό του ‗βιβλίου‘
ως αντικειμένου για στατιστικούς σκοπούς και ως προϊόντος
εμπορικών συναλλαγών. Πύμφωνα με την τροποποιημένη
ρύθμιση που αφορά τη διεθνή τυποποίηση στατιστικών για
την παραγωγή και διακίνηση βιβλίων, εφημερίδων και

- Κονταίνει η εμπορική αλυσίδα από το συγγραφέα ως τον
καταναλωτή/αναγνώστη;
- Πρόσφατες εξελίξεις στο δυτικό -βιβλιοπωλικό κόσμο
- Προς εξέλιξη του σημερινού παραδείγματος ή εμφάνιση νέου
παραδείγματος στη βιομηχανία του βιβλίου

402

ρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε ησλ βαζηθψλ ζηαζκψλ ζηελ ηζηνξία ηεο
γξαθήο θαη ηνπ βηβιίνπ, βι. Robert Darnton, The case for books: Past,
present, and future, New York, PublicAffairs, 2009, ζζ. 21-22.
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περιοδικών εντύπων, «βιβλίο είναι μία μη περιοδική έκδοση
τουλάχιστον 49 σελίδων, μη περιλαμβανομένων των σελίδων
εξωφύλλου, δημοσιευμένης σε μία χώρα και διαθέσιμης στο κοινό».
Ν ορισμός της UNESCO αφορά ακόμη το βιβλίο ως μία
υλική, φυσική μονάδα με αποκλειστικά έντυπη μορφή, με
έμφαση όμως και στο περιεχόμενο και στη συνεισφορά του
στη διακίνηση των ιδεών. Πύμφωνα πάντα με τη χρήση του
όρου σε κείμενα και έρευνες της UNESCO, το βιβλίο
συνιστά έργο και εργαλείο ταυτόχρονα, αποτελεί μία σύνθετη
πραγματικότητα που βρίσκεται στο σταυροδρόμι
αναρίθμητων ανθρώπινων διαδράσεων. Πε καμία περίπτωση
δεν αποτελεί ένα στατικό αντικείμενο, αμιγώς χειροπιαστό ή
υλικό προϊόν, παρά ενσαρκώνει ένα μη χειροπιαστό
περιεχόμενο. Θατά μία έννοια, αποτελεί το σημείο
συνάντησης της εργασίας, των δεσμεύσεων και των
προσδοκιών ενός μεγάλου αριθμού κοινωνικών παικτών –
δημιουργών, επιχειρηματιών και αναγνωστών -, χωρίς την
εμπλοκή των οποίων θα ήταν αδιανόητη η εμφάνιση και
διακίνησή του.

ΣΧΗΜΑ ‘ΑΛΥΣΙΓΑΣ ΒΙΒΛΙΟΥ’ (Πηγή: UNESCO)

Θανένας κρίκος της αλυσίδας ή βιομηχανίας του βιβλίου δεν
είναι βέβαια αυθύπαρκτος. Ε UNESCO στο πλαίσιο των
ερευνών και της επεξεργασίας στατιστικών στοιχείων για την
αγορά του βιβλίου ανά χώρα, οργανισμό (λχ. ΝΏΠΓ), ήπειρο
και σε διεθνές επίπεδο, διακρίνει τη λιανική πώληση βιβλίων
στις εξής κατηγορίες καναλιών:

ΐέβαια, ο ‗κλασικός‘ ορισμός του βιβλίου της
UNESCO μάλλον χρειάζεται πλέον αναδιατύπωση ως προς
την αποκλειστικά έντυπη μορφή, καθώς οι τεχνολογικές
εξελίξεις της ‗αποϋλοποίησης‘ του περιεχομένου, της
‗φόρτωσης‘ από διαδικτυακές πηγές, της ανάγνωσης και της
διακίνησης-αγοραπωλησίας του στην ψηφιακή εποχή
‗ανατρέπουν‘ εν μέρει τα δεδομένα της γουτεμβέργιας
εφεύρεσης. ΐιβλίο δεν μπορεί πλέον να αποκαλείται μόνο μία
σειρά από λέξεις με συνοχή, τυπωμένες σε χαρτί και ενταγμένες σε
ένα σύνολο που περιλαμβάνει εξώφυλλο και οπισθόφυλλο 403 . Νι
βασικές αρχές συγγραφής, εκτύπωσης, ανάγνωσης και
διακίνησης αφορούν τα έντυπα βιβλία, αλλά όχι τις νέες
μορφές τους (i-books, e-books, audiobooks, vooks).

• Ώλυσίδες βιβλιοπωλείων
• Ώνεξάρτητα βιβλιοπωλεία
• ΐιβλιοπωλεία ενταγμένα σε ευρύτερες δομές λιανικής
διάθεσης
προϊόντων,
συμπεριλαμβα-νομένων
των
πολυκαταστημάτων
• Βιαδικτυακά καταστήματα
• Άλλα, μη παραδοσιακά κανάλια λιανικής διακίνησης405.

πως αναλύεται σε μελέτες της UNESCO για την
αγορά του βιβλίου, το βιβλίο συνενώνει συγγραφείς,
μεταφραστές, εικονογράφους, εκδότες, διορθωτές κειμένων,
τυπογράφους, διακινητές, βιβλιοπώλες, αναγνώστες και
βιβλιοθηκάριους. Γίναι οι ‗παίκτες της αλυσίδας του βιβλίου‘.
Πχηματικά, όλη η δράση αυτών των παικτών μπορεί να
παρουσιασθεί ως αλυσίδα με πέντε κρίκους: δημιουργία
(λογοτεχνική, επιστημονική ή άλλη) – επιμέλεια – έκδοση –
διακίνηση – ανάγνωση. Έτσι, το βιβλίο είναι μία ‗διαδικασία‘,
μία αλυσίδα όπου όλα τα συστατικά της στοιχεία είναι
απαραίτητα για την ύπαρξή της404.

Ώφίσα της UNESCO: Ε 23η Ώπριλίου 2009 ως παγκόσμια ημέρα για το βιβλίο
και τα πνευματικά δικαιώματα
(Ξηγή:http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html)

Η διάδοση του αλφαβητισμού, η ανάδειξη της
ανάγνωσης βιβλίων και η εξάπλωση της χρήσης
βιβλιοθηκών σε όλο τον κόσμο θεωρούνται από την
UNESCO προτεραιότητες της πολιτικής της, στο πλαίσιο
της προώθησης δημοκρατίας, της ειρήνης, της ευημερίας

403

Πνιπδεχθεο Παπαδφπνπινο, «Απνραηξεηηζκφο ζην βηβιίν;», φ.π..
Mauro Rosi, Book donations for development, Canada, UNESCO, 2005,
ζ. 11.
404
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Rüdiger Wischenbart and Holger Ehling, A methology to collect
international book statistics, UNESCO, 2009, ζ. 18.
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και της ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση μεταξύ
αναπτυσσόμενων και ανεπτυγμένων χωρών. Πε όλα τα
σχετικά συνέδρια και εκδόσεις του διεθνούς οργανισμού, για
παράδειγμα στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα
«Γκδόσεις, Λέες Ρεχνολογίες και Ξροσέγγιση Ξολιτισμών»
που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ώπριλίου 2010 στην έδρα της
UNESCO, επισημαίνεται η σημασία της διασποράς των
βιβλίων
ως
‗πολιτιστικών
εργαλείων‘,
δηλαδή
φορέων/‘αποθηκών‘ της πληροφορίας, της γνώσης και της
πνευματικής παράδοσης, στην καλλιέργεια της πολιτιστικής
διαφορετικότητας και πολυμορφίας, στην ειρηνική ανταλλαγή
ιδεών και στη διαπολιτισμική κατανόηση και προσέγγιση.

ενίσχυση της δημοκρατίας εξαρτώνται τόσο από έναν
ικανοποιητικό βαθμό εκπαίδευσης όσο και από την ελεύθερη
και απρόσκοπτη πρόσβαση στη γνώση, τη σκέψη, τον
πολιτισμό και την ενημέρωση. Ε δημόσια βιβλιοθήκη, ως
τοπική είσοδος στη γνώση, αποτελεί μία βασική προϋπόθεση
για τη διά βίου μάθηση, την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων και
την πολιτιστική ανάπτυξη ατόμων και κοινωνικών ομάδων. Ε
Βιακήρυξη αναδεικνύει την πίστη της UNESCO στη δημόσια
βιβλιοθήκη ως κινητήρια δύναμη για εκπαίδευση, πολιτισμό
και ενημέρωση, ως ουσιαστικό παράγοντα για την προώθηση
της ειρήνης και της πνευματικής προόδου αντρών και
γυναικών»407.

Ε ισότιμη πρόσβαση όλων των μελών της παγκόσμιας
κοινότητας στο πολύτιμο αγαθό της γνώσης, είτε μέσω του
έντυπου είτε μέσω του ψηφιακού βιβλίου, χρειάζεται σήμερα
την αναγκαία θεσμική κατοχύρωση, όπως σημείωσε η Galia
Saouma-Forero, διευθύντρια του Ρμήματος των πολιτιστικών
εκφράσεων και των δημιουργικών βιομηχανιών της
UNESCO. Ε απο-υλοποίηση του βιβλίου μέσω της
ψηφιοποίησης θέτει το διεθνή οργανισμό ενώπιον του
καθήκοντος διασφάλισης ότι οι νέες τεχνολογίες θα
προωθήσουν και θα διευκολύνουν την πολιτιστική ανταλλαγή
και την προσέγγιση 406 . Ίσως, οι κίνδυνοι μονοπωλίου της
φύλαξης των πυλών στον κυβερνοχώρο από κολοσσούς ΚΚΓ
και η καθιέρωση αντιτίμου στο πλαίσιο μιας κλειστής
πρόσβασης στην πληροφορία και τη γνώση, είναι ήδη ορατοί.
Ν γενικός γραμματέας της Βιεθνούς Ένωσης Γκδοτών
(International Publishers Association/IPA), δηλαδή του
ομοσπονδιακού οργάνου των εθνικών ενώσεων εκδοτών, Jens
Bammel αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ότι ως βασικούς στόχους
έχουν θέσει την ενθάρρυνση της ελευθερίας της έκφρασης και
τον αγώνα κατά της λογοκρισίας, την κατοχύρωση της
πνευματικής ιδιοκτησίας και την καταπολέμηση της
πειρατείας, καθώς και την ενίσχυση της ελεύθερης,
ανεξάρτητης επιχειρηματικής εκδοτικής δράσης και την
καταπολέμηση του αναλφαβητισμού.

Ώκόμη, η Αενική Πυνέλευση της UNESCO που
συγκλήθηκε στο Ξαρίσι το 1995 αποφάσισε την ανακήρυξη
της 23ης Ώπριλίου κάθε έτους ως «Ξαγκόσμια Εμέρα για το
ΐιβλίο και τα Ξνευματικά Βικαιώματα (Proclamation of 23
April 'World Book and Copyright Day'), μία συμβολική
ημερομηνία για τη λογοτεχνική κληρονομιά της
ανθρωπότητας. Γίναι η ημερομηνία θανάτου τριών
εκπροσώπων της παγκόσμιας λογοτεχνίας, του Miguel de
Cervantes, του William Shakespeare και του Inca Garcilaso
de la Vega, το έτος 1616, αλλά και η ημερομηνία γέννησης ή
θανάτου άλλων μεγάλων λογοτεχνών, όπως των Maurice
Druon, K.Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla και
Manuel Mejía Vallejo. Πτο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται
ότι στο πέρασμα της ιστορίας το βιβλίο αποτέλεσε τον πιο
ισχυρό παράγοντα για τη διασπορά της γνώσης και το πιο
αποτελεσματικό μέσο για τη διατήρησή της. Ε προώθηση για
τη διάδοση του βιβλίου, ιδιαίτερα στις νέες γενιές, ενισχύει τη
συλλογική συνειδητοποίηση των πολιτιστικών παραδόσεων σε
όλο τον κόσμο και προωθεί μία μορφή συμπεριφοράς που
βασίζεται στην κατανόηση, την ανοχή και το διάλογο. Ε
‗κουλτούρα‘ της βιβλιοφιλίας αναγνωρίζεται ως αυτή που
συνέβαλε στην κοινωνική και πολιτιστική πρόοδο της
ανθρωπότητας. Ν Νργανισμός υποστηρίζει τη διοργάνωση
εκδηλώσεων
όπως
εκθέσεις
βιβλίων,
αναγνώσεις,
βιβλιοπαρουσιάσεις την 23η Ώπριλίου ανά τον κόσμο408.

Γπίσης, στη Βιακήρυξη της UNESCO για τη
Βημόσια ΐιβλιοθήκη του 1949, η οποία αναθεωρήθηκε το
1972 και το 1994, αναφέρεται ότι: «Ε ελευθερία, η ευημερία
και η ανάπτυξη της κοινωνίας και των ατόμων συνιστούν
θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες. Ζα επιτευχθούν μόνο μέσω της
ικανότητας καλά πληροφορημένων πολιτών να ασκούν τα
δημοκρατικά τους δικαιώματα και να παίζουν έναν ενεργό
ρόλο στην κοινωνία. Ε εποικοδομητική συμμετοχή και η

Γνδεικτικό της σημασίας που αποδίδει η UNESCO
στην πρόσβαση στη γνώση και τον πνευματικό πλούτο όλων
των μελών της διεθνούς κοινότητας για την εξάλειψη των
ανισοτήτων, της φτώχειας και του αποκλεισμού από την
ισότιμη κοινωνική και πολιτική συμμετοχή, αποτελούν και τα
προγράμματα που υλοποιεί για την καταπολέμηση του
αναλφαβητισμού. Ήδη από το έτος ίδρυσής της, το 1946, η
UNESCO επιχειρεί να διαδώσει και να εδραιώσει την

406

Αλαιπηηθά γηα ηηο εηζεγήζεηο ζηε ζπδήηεζε ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο
«Publishing, New Technologies and Rapprochement of Cultures» πνπ
δηνξγάλσζε ε UNESCO ζηηο 23.4.2010, βι.
http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=40945&URL_DO=
DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html (30.4.2010).
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Lisa Krolak, The role of libraries in the creation of literate environments,
Hamburg, Germany, UNESCO Institute for Education, March 2005.
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εγγραμματοσύνη σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
Αια τα διεθνή προγράμματα η UNESCO υποστηρίζει την
προώθηση του αλφαβητισμού σε διεθνείς προκηρύξεις, όπως
αυτές των Πτόχων του Dakar (Dakar Goals, EFA), των
Πτόχων της Ώνάπτυξης της Τιλιετίας (Millennium
Development Goals, MDGs) και το Πχέδιο Βράσης της
Βεκαετίας για τον Ώλφαβητισμό (Plan of Action for the
United Nations Literacy Decade, UNLD) 409. Πημειώνεται
ότι σήμερα, 1 στους 5 ενήλικες ανά τον κόσμο είναι
αναλφάβητος – δηλαδή περίπου 759 εκατομμύρια άτομα-,
ενώ τα 2/3 των αναλφάβητων είναι γυναίκες. Ρα παιδιά
παγκοσμίως που δεν παρακολουθούν την υποχρεωτική
εκπαίδευση ανέρχονται σε 72 εκατομμύρια.

αναζήτησης – με τα σημερινά τουλάχιστον δεδομένα – της
Google πέρασαν μόνο 7 χρόνια410. Αι‘ αυτό αρκετοί θεωρούν
παρακινδυνευμένες τις προβλέψεις ακόμη και για το
βραχυπρόθεσμο μέλλον της επικοινωνίας και της αγοράς του
βιβλίου. Ν ρυθμός των τεχνολογικών αλλαγών στο κατώφλι
του 21ου αιώνα έχει ‗σπάσει‘ κάθε προηγούμενο φράγμα
εξελικτικής πορείας στην ανθρώπινη ιστορία.
Νι τεχνολογικές ανακαλύψεις που βρίσκουν
εφαρμογές στον τομέα της επικοινωνίας, της διάδοσης της
πληροφορίας και της γνώσης, σε συνδυασμό με τις
οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αλλαγές
που συντελούνται, δημιουργούν ένα πολυσύνθετο παζλ
δεδομένων, που χρησιμεύει ως ευρύτερο πλαίσιο για την
εξέταση του θέματος της εργασίας. Ε σημερινή διεθνής
εικόνα – με έμφαση στην Γυρώπη και τις ΕΞΏ – της
βιομηχανίας του βιβλίου και ειδικότερα του βιβλιοπωλείου,
ως επιχείρησης και ως πολιτιστικού οργανισμού, ενέχει
μεγάλο ενδιαφέρον για την παρούσα μελέτη, γιατί χωρίς αυτή
δεν μπορεί να τοποθετηθεί και να εξεταστεί το παρόν και το
μέλλον του ελληνικού βιβλιεμπορίου. Κπορεί οι διεθνείς
εξελίξεις συχνά να μην συμπίπτουν χρονικά με τις εγχώριες,
αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν υφίσταται επιρροή – έστω
και με χρονική υστέρηση και με προσαρμογές στην εθνική
ιδιαιτερότητα – των τάσεων στην ελληνική αγορά του βιβλίου
και ειδικότερα στη λιανική διακίνησή του.

Ρο νέο δυτικό παράδειγμα στη βιομηχανία του
βιβλίου από τη δεκαετία του 1980 κι εξής εμπεριέχει
σημαντικές διαστάσεις, όπως θα επιχειρηθεί να φανεί στη
συνέχεια.

Χηφιοποίηση – δικτύωση - συγκέντρωση
Ε ηλεκτρονική επικοινωνία συνιστά μία τεχνολογική
εφεύρεση-καταλύτη για ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές εξελίξεις ή αλλαγές παραδείγματος, μεταξύ άλλων
και στο ίδιο το βιβλίο και το βιβλιοπωλείο. Κερικοί
παρατηρητές συνδέουν την έναρξη της άυλης επικοινωνίας με
την εμφάνιση του πειραματικού ARPANET το 1969 και στη
συνέχεια του διαδικτύου το 1974. Ρο 1991 ξεκίνησε το
διαδίκτυο να χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας μεταξύ
φυσικών επιστημόνων. Πτα μέσα της δεκαετίας του ΄90
αναπτύχθηκαν ραγδαία πλέον στο ευρύ κοινό οι ιστοσελίδες
και οι μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου. Έκτοτε, ονόματα
εταιρειών και προγραμμάτων εξερεύνησης του κυβερνοχώρου,
όπως Gopher, Mosaic, Netscape, Internet Explorer και
Google, αναδείχθηκαν σε γνώριμους όρους για ειδήμονες και
μη στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου.

πως κι αν χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς και
άλλους ερευνητές, ‗νεωτερική‘, ‗ύστερη νεωτερική‘ ή ‗μετανεωτερική‘, η σύγχρονη περίοδος,
και όπως και αν
ερμηνεύεται ανάλογα με την ιδεολογική σχολή, εμφανίζει
κάποια κοινά αποδεκτά γνωρίσματα σε πολιτικό, οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο. Πτη νέα χιλιετηρίδα, οι
πολιτισμικές συγκρούσεις με βάση τη θρησκευτική πίστη,
τρεφόμενες από τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες
μεταξύ της ‗ανεπτυγμένης‘ Βύσης και Ώνατολής και άλλων
περιοχών του πλανήτη, όπως και το δημογραφικό και το
οικολογικό ζήτημα, είναι οι κύριοι άξονες της παγκόσμιας
πολιτικής σκηνής. Ρα περιφερειακά και εθνικά προβλήματα ή
κρίσεις που ξεσπούν στον πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό
χώρο μπορούν συχνά να επεκταθούν σε διεθνή κλίμακα, λόγω
των παγκοσμιοποιημένων οικονομικών και επικοινωνιακών
δικτύων. Ε τρέχουσα διεθνής οικονομική κρίση, που
ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007 στις ΕΞΏ από τα επισφαλή
στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο και επεκτάθηκε
σε όλο τον κόσμο, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της
παγκοσμιοποιημένης, αλληλεξαρτώμενης οικονομίας.

πως συχνά επισημαίνουν σε δοκίμια οι μελετητές, ο
ρυθμός της μεταβολής παραδειγμάτων στην ιστορία της
γραφής, του βιβλίου και ευρύτερα της επικοινωνίας είναι
αποκαλυπτικός: Ώπό τη γραφή μέχρι την εφεύρεση του
κώδικα χρειάσθηκε να περάσουν 4.300 χρόνια, από τον
κώδικα μέχρι τα κινητά τυπογραφικά στοιχεία του
Αουτεμβέργιου μεσολάβησαν 1.150 χρόνια, από τη
γουτεμβέργια εφεύρεση μέχρι το διαδίκτυο παρήλθαν 524
χρόνια, από την εμφάνιση του διαδικτύου ως τη διάδοση των
μηχανών αναζήτησης πέρασαν μόλις 17 χρόνια, από τότε
μέχρι την ανάδειξη, σε σύγκριση με τις άλλες μηχανές
409
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Ε ‗εκρίζωση‘ κοινωνικών σχέσεων από τοπικά πλαίσια
αλληλεπίδρασης και η αναμόρφωσή τους σε απροσδιόριστα
χωρο-χρονικά διαστήματα ή αλλιώς αποσύνδεση των
κοινωνικών συστημάτων411 χαρακτηρίζει τη σημερινή κοινωνία
στο μεγαλύτερο μέρος του ‗ανεπτυγμένου‘ οικονομικά και
τεχνολογικά κόσμου. Ε παράδοση, που χρειάζεται να
επινοείται από κάθε νέα ανθρώπινη γενιά, αποτελεί τρόπο
ολοκλήρωσης της αναστοχαστικής ‗επόπτευσης της
δράσης‘412, δηλαδή της διατήρησης στη μνήμη των αιτιών των
πράξεων των ανθρώπων.
Ώυτό επιτυγχάνεται στις
παραδοσιακές κουλτούρες με τη χωρο-χρονική οργάνωση της
κοινωνίας. Νι προφορικές κοινωνίες δεν αντιλαμβάνονταν την
παράδοση ως τέτοια.
Ε επινόηση της γραφής στην
ανθρώπινη ιστορία ήταν αυτή που διεύρυνε τη χωροχρονική
αντίληψη και διαμόρφωσε την αντίληψη του παρελθόντος, του
παρόντος και του μέλλοντος. Πε αυτό το αντιληπτικό σχήμα,
η αναστοχαστική ιδιοποίηση της γνώσης αποσπάσθηκε από
τη συγκεκριμένη παράδοση.
Πτους προ-νεωτερικούς
γραπτούς πολιτισμούς όμως η αναστοχαστικότητα
περιοριζόταν κυρίως στην επανερμηνεία και την αποσαφήνιση
της παράδοσης, δηλαδή του παρελθόντος και των συμβόλων
του.
Γπιπρόσθετα, η κυριαρχία μιας στερεότυπης
κανονικότητας στην καθημερινή ζωή αυτών των κοινωνιών
συνδεόταν με την παράδοση, αφού αν και εγγράμματες, η
μόρφωση παρέμενε μονοπώλιο των λίγων413.

σε μία σχετική τάξη λόγω της διάχυσής της σε ένα ποικίλο
δίκτυο σχέσεων414.
Πτον 21ο αιώνα η μετανεωτερική αμφισβήτηση της
ίδιας της ασφαλούς γνώσης, του Ιόγου, δείχνει την
εκτεταμένη αστάθεια και ρευστότητα σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνικής οργάνωσης και ζωής. Ε επιστήμη, η τεχνολογία
και ο πολιτισμός διακατέχονται και ταυτόχρονα συμμετέχουν
σε αυτή τη μετεξέλιξη. Γίτε ως ‗φάση ριζοσπαστικοποίησης της
νεωτερικότητας‘, κατά τον Anthony Giddens, είτε ως ‗μετανεωτερική κοινωνία‘, σύμφωνα με τον Zygmunt Baumann και
άλλους, διακρίνεται για την σταδιακή παρακμή της
ευρωπαϊκής ή προτιμότερο της δυτικής παγκόσμιας
ηγεμονίας. Ε παρακμή της δυτικής κυριαρχίας συνδέεται
στενά με την επέκταση των θεσμών της νεωτερικότητας σε
παγκόσμια κλίμακα. Ε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική
ισχύς που προσέφερε την υπεροχή στη Βύση δεν
διαφοροποιεί πλέον σημαντικά την Γυρώπη και τις ΕΞΏ από
τον υπόλοιπο κόσμο. Ν όρος παγκοσμιοποίηση χαρακτηρίζει
την ένταση και την παγκόσμια επέκταση των κύριων εξελίξεων
της νεωτερικότητας. Πήμερα, με την κορύφωση και τη
γεωγραφική διεύρυνση όλων των νεωτερικών φαινομένων,
όπως του αναστοχασμού της γνώσης χωρίς χωροχρονικά
εμπόδια και της ανάπτυξης μηχανισμών αποσύνδεσης της
κοινωνικής πράξης από τοπικά πλαίσια, δημιουργείται ένας
νέος, ταχύτατα εξελισσόμενος κόσμος εμπειρίας415.

Ν δυναμισμός της νεωτερικότητας στη Βύση πήγασε
α) από το διαχωρισμό χρόνου και χώρου, β) την ανάπτυξη
μηχανισμών αποσύνδεσης ή ξεριζώματος της κοινωνικής
δραστηριότητας από χωροχρονικούς περιορισμούς και γ) τον
αναστοχασμό της γνώσης. Πτις ύστερες νεωτερικές ή μετανεωτερικές κοινωνίες, αυτές οι τρεις πηγές ‗εντάθηκαν‘. Ε
αναστοχαστικότητα προσέλαβε ιδιαίτερα βαθύ χαρακτήρα,
συνδέοντας άρρηκτα και αντανακλώντας αμοιβαία τη σκέψη
και τη δράση των ανθρώπων. Πήμερα, κοινωνικές αξίες και
πρακτικές εξετάζονται και ανα-διαμορφώνονται συνεχώς,
φανερώνοντας την πρωτοφανή βαθύτητα του αναστοχασμού,
ακόμη και πάνω στη φύση του ίδιου του στοχασμού. Ε
παράδοση συνεχίζει να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά όχι με τη
μορφή μίας εξιδανικευμένης και στατικής αυθεντίας. Ε
καθηγήτρια Ζεωρίας και Ξολιτικής των Γπικοινωνιακών
Πυστημάτων στο Ξάντειο Ξανεπιστήμιο Ξέρσα Δέρη κάνει
λόγο για την «κοινή γνώση» στις σύγχρονες δυναμικές
κοινωνίες, αντιδιαστέλλοντάς την με την παλαιού τύπου
«παράδοση» που βασίζεται σε μία λίγο-πολύ αμετάβλητη
αναπαραγωγή, μία γνώση που είναι εκ των προτέρων ευέλικτη
και ευμετάβλητη. Ώυτή η μορφή «κοινής γνώσης» διατηρείται

Ν αμερικανός οικονομολόγος Jeremy Rifkin, μέσα
από μία διεπιστημονική ματιά, έχει επιχειρήσει με αρκετή
επιτυχία να αναλύσει τις δομικές μεταβολές στην οικονομικήεμπορική, κοινωνική και πολιτιστική σφαίρα στο σημερινό
παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, καθώς και να καταθέσει
σενάρια για το μέλλον. Ε ριζική μεταβολή από τη νεωτερική
καπιταλιστική οικονομία, η οποία θεμελιώδηκε στην ιδέα της
ανταλλαγής ιδιοκτησίας στην αγορά και στην ‗πρόσβαση‘ με
αντίτιμο σε προϊόντα και υπηρεσίες, επεκτείνεται από τα τέλη
του 20ού αιώνα και μετά. Ένας νέος «αστερισμός οικονομικών
πραγματικοτήτων που ωθούν την κοινωνία να σκεφτεί εκ νέου το
είδος των δεσμών και των ορίων που θα καθορίζουν τις ανθρώπινες
σχέσεις»416 κατά τον 21ο αιώνα. Ε ιδιοκτησία δεν καταργείται,
εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά ολοένα λιγότερο ανταλλάσσεται
πλέον στις αγορές. Ώντί της αγοραπωλησίας, η ιδιοκτησία
εκμισθώνεται, νοικιάζεται ή χρεώνεται με διάφορες μορφές
από τον κάτοχο στους χρήστες, είτε με αμοιβή εισόδου, είτε
414

Πεξζεθφλε Εέξε, Φεθηαθά Γίθηπα, Γλώζε θαη Γεκόζηα Πνιηηηθή: Σππηθέο
θαη άηππεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ηνπ δηθηύνπ ησλ δηθηύσλ, Αζήλα, Η.
ηδέξεο, 2006, ζ. 39.
415
. π., ζζ. 72-73.
416
Jeremy Rifkin, Ζ λέα επνρή ηεο πξόζβαζεο: Ζ λέα θνπιηνύξα ηνπ
ππεξθαπηηαιηζκνύ, όπνπ όιε ε δσή είλαη κηα επί πιεξσκή εκπεηξία, Αζήλα,
Νέα χλνξα-Ληβάλεο, 2001, ζ. 17.

411

Anthony Giddens, φ. π., ζ. 37.
. π., ζ. 55.
413
. π., ζ. 56.
412
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με συνδρομή, είτε με εισφορές ιδιότητας μέλους για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ε ύστερη νεωτερική ή
μετα-νεωτερική
αγορά
χαρακτηρίζεται
από
τη
βραχυπρόθεσμη πρόσβαση ανάμεσα σε παρέχοντες υπηρεσίες
και πελάτες-χρήστες που λειτουργούν μέσα σε ένα
συγκεκριμένο δίκτυο νέων σχέσεων.

κατανάλωση και η μαζική κουλτούρα είχαν οδηγήσει στην
τυποποίηση των εμπρευμάτων, τώρα οι κοινωνικές αναφορές
καταρρέουν και παράγεται ένα πλήθος προτύπων ζωής προς
επιλογή από τον καθένα για το πώς θα ζήσει την
καθημερινότητά του, πράγμα δύσκολο. Ο ελεύθερος χρόνος
αλλάζει και αναδεικνύεται χρήσιμος για τη διατήρηση μιας
αλυσίδας από όμορφες εμπειρίες. Ώυτή η αναζήτηση
καταγράφεται και ενισχύεται από τη γιγάντια «βιομηχανία του
ελεύθερου χρόνου» 420 . λα τα σύγχρονα μέσα, προϊόντα και
υπηρεσίες ενημέρωσης-επικοινωνίας-ψυχαγωγίας συνδιαμορφώνουν το νέο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό
πλαίσιο. Ώντί του φυσικού κεφαλαίου, στη νέα εποχή της
πρόσβασης, κυριαρχεί τις τελευταίες δεκαετίες ολοένα
περισσότερο το πολιτιστικό-πνευματικό κεφάλαιο. Ε τηλεόραση,
ο κινηματογράφος, η μουσική, οι εικονικοί κόσμοι του
κυβερνοχώρου, η ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη ψυχαγωγία
κάθε είδους, ο τουρισμός ανά τον κόσμο, οι θεματικές πόλεις
και πάρκα, τα εμπορικά-ψυχαγωγικά κέντρα, οι χώροι
σωματικής εξάσκησης και φροντίδας η μόδα, η κουζίνα, τα
επαγγελματικά αθλήματα και τα παιχνίδια, ο τζόγος,
συναποτελούν τον πυρήνα ενός υπερκαπιταλισμού που
εμπορεύεται την πρόσβαση σε πολιτισμικές εμπειρίες.

Πτρατηγικές συμμαχίες μεταξύ επιχειρήσεων που
μοιράζονται τους συλλογικούς τους πόρους, δημιουργώντας
τεράστια δίκτυα προμηθευτών-χρηστών, και νέοι τρόποι
συγκέντρωσης της οικονομικής εξουσίας σε συνεχώς λιγότερες
διεθνικές εταιρείες, που ασκούν τον έλεγχο στις συνθήκες και
στους όρους πρόσβασης σε ιδέες, γνώσεις και ειδημοσύνη,
αναδύονται σε βασικές συνέπειες της σύγχρονης,
παγκοσμιοποιημένης αγοράς. Ν Rifkin ονομάζει την αλλαγή
οικονομικού παραδείγματος μοντέλο του ‗υπερκαπιταλισμού‘,
συμπορευόμενος έτσι με κοινωνιολόγους που υποστηρίζουν
την προϊούσα κορύφωση και παγκόσμια διεύρυνση – και όχι
κατάργηση - των γνωρισμάτων της νεωτερικής εποχής. Πτο
νέο κόσμο οι αγορές δίνουν τη θέση τους στα δίκτυα, οι
πωλητές και αγοραστές αντικαθιστώνται από τους
προμηθευτές και χρήστες, και σχεδόν όλα μετατρέπονται σε
αντικείμενο πρόσβασης.

Ε καθοριστική εξέλιξη δεν αναφέρεται μόνο στην
παγκοσμιοποίηση, τη δικτύωση και τη σύγκλιση μέσων και
υπηρεσιών, αλλά σε ένα διαφορετικό περιβάλλον όπου με τα
νέα πολιτιστικά μέσα, αγαθά, υπηρεσίες και χώρους μεγάλο
τμήμα της ανθρώπινης ζωής μετατρέπεται σε μία ‗επί
πληρωμή εμπειρία‘, κατά τον Rifkin. Ν γνωστός για τις
αναλύσεις της μετανεωτερικής καταναλωτικής κουλτούρας
πολωνός κοινωνιολόγος Zygmunt Bauman προχωράει ακόμη
περισσότερο, σημειώνοντας ότι η κοινωνική ζωή
μετασχηματίζεται σε
ηλεκτρονική, εικονική ζωή στον
κυβερνοχώρο και οι πολίτες μετατρέπονται σήμερα από
νεωρικούς παθητικούς μαζικούς καταναλωτές σε «προαγωγούς
εμπορευμάτων και στα ίδια τα εμπορεύματα που προωθούν»421. Νι
πολίτες εκτίθενται δημόσια και μεταμορφώνονται οικειοθελώς
σε εμπορεύματα, παρουσιάζοντας και προωθώντας τον εαυτό
τους, αξιοποιώντας τις αρχές του μάρκετινγκ, για να
προσελκύσουν την προσοχή των υποψήφιων πελατών.

Νι μεταβολές στην οικονομική αγορά αποτελούν
τμήμα ενός ευρύτερου μετασχηματισμού στη φύση του
καπιταλιστικού συστήματος. Ξραγματοποιείται μία ριζική,
μακροπρόθεσμη μετατόπιση από τη βιομηχανική στην
πολιτιστική παραγωγή 417 . Ρα ‗ανταλλασσόμενα‘ προϊόντα
αιχμής αφορούν ολοένα περισσότερο μία τεράστια ποικιλία
πολιτισμικών εμπειριών και όχι πλέον παραδοσιακά αγαθά και
υπηρεσίες που ανήκουν στη βιομηχανική αλυσίδα παραγωγής.
Πτη νέα «οικονομία της πληροφορίας και των υπηρεσιών»,
κατά τη Δέρη, οι αγορές των τεχνολογιών επικοινωνίας και
πληροφορικής αποκτούν μεγάλη σημασία και εξελίσσονται
στις τεχνολογίες-κλειδιά σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τον 21ο
αιώνα 418 . υντελείται η μετεξέλιξη του βιομηχανικού σε
πολιτισμικό καπιταλισμό. Η σφαίρα του εμπορίου με
αυτήν του πολιτισμού χάνουν πλέον κάθε διακριτό όριο,
μία διαδικασία που είχε ξεκινήσει από τη νεωτερική
βιομηχανική εποχή, και συμπλέκονται σε ένα ενιαίο
μόρφωμα.
Φάρη στις τεχνολογικές καινοτομίες και τις
οικονομικές εξελίξεις αναπτύσσεται ραγδαία μία γιγαντιαία
„βιομηχανία‟ ενημέρωσης και ψυχαγωγίας 419 , με βαθιές
κοινωνικές συνέπειες. Γάν στη νεωτερική κοινωνία η μαζική

χι μόνο η ιδιωτική ζωή και η εμπειρία αλλά το ίδιο
το μετανεωτερικό άτομο γίνεται «δημόσιο» σε μία
προσπάθεια προσωπικής εξεύρεσης νοήματος και
επικοινωνίας με τα άλλα υποκείμενα, μέσα σε μία
παρακμάζουσα δημόσια σφαίρα. πως παρατηρεί η Δέρη,
το ιδιωτικό γίνεται δημόσιο σε μία προσπάθεια

417

420

418

421

. π., ζ. 21.
Πεξζεθφλε Εέξε, φ. π., ζ. 93.
419
Jeremy Rifkin, φ. π., ζ. 22.

Πεξζεθφλε Εέξε, φ. π., ζζ. 126-127.
Zygmunt Baumann, Εσή γηα θαηαλάισζε, Αζήλα, Πνιχηξνπνλ, 2008, ζ.
17.
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επανασυγκρότησης του εαυτού του, μέσω της αναπαράστασης
στη δημόσια σφαίρα 422, η οποία μάλιστα μεταφέρεται λόγω
τεχνολογίας όλο και περισσότερο στον εικονικό χώρο των
ΚΚΓ και ιδίως στον κυβερνοχώρο. Ε νεωτερική ενιαία
δημόσια σφαίρα που είχε πρώτος αναλύσει ο Habermas και
σχηματιζόταν από συγκεκριμένους φορείς συμφερόντων με
ίδια κοσμοαντίληψη και οργανώσεις, έχει πλέον
κατακερματισθεί.
Πτη σύγχρονη μαζική δημοκρατία
λειτουργεί ένα πλήθος επιμέρους δημόσιων σφαιρών, οι
οποίες μάλιστα είναι ασταθείς και ευμετάβλητες. Πτην
οικονομία και στην κοινωνία της γνώσης και της ψυχαγωγίας
μεταβάλλονται οι σχέσεις κράτους-αγοράς, ατόμου-κοινωνίας
και ατόμου με τον εαυτό του, ενώ εμφανίζονται νέα
ρυθμιστικά-νομοθετικά μοντέλα για να αντιμετωπίσουν τις
ραγδαίες δομικές εξελίξεις. Ε σύγκρουση ή διαπλοκή της
δημόσιας και της ιδιωτικής σφαίρας συνιστά κεντρικό
φαινόμενο στο νέο ασταθές και πολύπλοκο περιβάλλον. Ρο
κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή οι σταθεροί δεσμοί κοινωνικού
δεσμού, σεβασμού, εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, ήταν
κεντρικό γνώρισμα της παλαιότερης δημόσιας σφαίρας. Ε
γνώση ή πνευματικό κεφάλαιο καλείται να αναπαραχθεί ως
νέο κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή ως συνεκτικός ιστός μίας
κοινωνίας των πολιτών. Ώυτό φαίνεται να αποτελεί το μεγάλο
ζητούμενο σήμερα.

αδύνατη χωρίς τη συγκέντρωση και τη διάδοση της γνώσης
μέσω του Ρύπου και του βιβλίου.
Κεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρέχουσες
εξελίξεις σε όλα τα στάδια της βιομηχανίας του βιβλίου.
Κετά από μία μακρά, επίπονη και ταυτόχρονα γοητευτική
πορεία που διένυσε η γραφή και το -χειρόγραφο και έντυποβιβλίο,
‗συνοδεύοντας‘,
‗καταγράφοντας‘
και
συνδιαμορφώνοντας όλες τις σημαντικές εξελίξεις του ανθρώπου,
η κατάσταση, κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα,
χαρακτηρίζεται από τη συντριπτική κυριαρχία του
«πολιτισμού της εικόνας» έναντι του γουτεμβέργιου «έντυπου
πολιτισμού». Ε διαδικασία ψηφιοποίησης-εξαΰλωσης και
παγκόσμιας δικτύωσης αγαθών και υπηρεσιών προχωράει γοργά
σε όλες τις πολιτιστικές βιομηχανίες με πρωτοπόρα τα ΚΚΓ,
όπως σε όλο το φάσμα της πολιτικής, οικονομικής και
κοινωνικής ζωής και εμπειρίας.
Ρα όρια των μέσων
ενημέρωσης μεταξύ τους, όπως και μεταξύ αυτών και των
εξελισσόμενων
τηλεπικοινωνιακών
μέσων
γίνονται
δυσδιάκριτα.
Ώκόμη, η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση που
ξέσπασε το καλοκαίρι του 2007 στις ΕΞΏ και συνεχίζεται ως
την ημερονηνία ολοκλήρωσης συγγραφής της διατριβής,
έχουν άμεση επίπτωση σε όλο τον έντυπο κόσμο της
γουτεμβέργιας εποχής, την εφημερίδα, το περιοδικό, το
βιβλίο, τα ηλεκτρονικά ΚΚΓ και ολόκληρη τη βιομηχανία
της πληροφορίας και της ψυχαγωγίας.

Πτη νέα οικονομία, η γνώση, η πληροφορία και η
πολιτιστική παραγωγή είναι κεντρικοί άξονες
Η
παγκοσμιοποίηση, η εξαΰλωση, η δικτύωση, η μαζικότητα,
η ομοιογένεια
και η επικέντρωση στο κέρδος
χαρακτηρίζουν τον ευρύτερο επικοινωνιακό και
πολιτιστικό τομέα.
Ε βιομηχανία της ενημέρωσηςεπικοινωνίας-ψυχαγωγίας ή βιομηχανία του ελεύθερου
χρόνου, που διαμορφώθηκε με ραγδαίο ρυθμό από το
μεταπολεμικό δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα κι εξής, ενέχει
τεράστια οικονομική, πολιτική, κοινωνική και ‗υπαρξιακή‘
σημασία.
Αίνεται λόγος για την ‗πολιτιστική
παγκοσμιοποίηση‘. Ώς μην ξεχνάμε ότι το σύνολο των
στοχαστών, ανεξάρτητα από τη σχολή σκέψης που
ακολουθούν, παραδέχονται την επίδραση των επικοινωνιακών
μέσων στη διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης ήδη στις
πρώιμες νεωτερικές κοινωνίες της Γυρώπης. Ε ίδια η
διαδικασία της παγκοσμιοποίησης κατέστη δυνατή χάρη στα
μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε μηχανική τυπογραφία από το
18ο αι. κι εξής αποτέλεσε το καταλυτικό βήμα στην επίδραση
των εκμηχανισμένων τεχνολογιών της επικοινωνίας πάνω σε
όλες τις διαστάσεις του φαινομένου της παγκοσμιοποίησης423.
Ε παγκόσμια εξάπλωση των νεωτερικών θεσμών θα ήταν

422
423

Σο τοπίο των παραδοσιακών εφημερίδων και
περιοδικών σε Ευρώπη και ΗΠΑ έχει αλλάξει ραγδαία.
Γνδεικτικά, το α‘ εξάμηνο του 2010 οι κυκλοφορία των
καθημερινών φύλλων στις ΕΞΏ μειώθηκε κατά 8,7% σε
σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009 και των
κυριακάτικων φύλλων κατά 6,5%, ενώ η πτώση των 10 πρώτων
σε πωλήσεις εφημερίδων για το ίδιο διάστημα ανήλθε στο
10% σε σύγκριση με το περυσινό αντίστοιχο διάστημα.
Ταρακτη-ριστικό του δυσοίωνου μέλλοντος των έντυπων
μέσων είναι η εκτίμηση διευθυντικών στελεχών στις
αμερικανικές εφημερίδες, καθώς το 46% από αυτούς πιστεύει
ότι, αν δεν προκύψει μία νέα κατηγορία εσόδων, σε περίπου
10 έτη ένας μεγάλος αριθμός ΚΚΓ θα χρεοκοπήσει. Γπίσης,
το 17% των εκδοτών Ρύπου ισχυρίζεται ότι ενδεχομένως να
αναγκαστούν να πωλήσουν το μέσο τους 424 . Γκτιμούν ότι
πρώτα η τηλεόραση και τώρα ο κυβερνοχώρος φαίνεται να
ακυρώνουν σταδιακά το λόγο ύπαρξης των έντυπων ΚΚΓ,
στην αυγή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα. Ξαρά την
κρίση του Ρύπου, οι περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
424

Πεξζεθφλε Εέξε, φ. π., ζ. 136.
Anthony Giddens, φ. π., ζ. 99.

«Ο δηεζλήο Σχπνο ζην πηεζηήξην ηεο θξίζεο», Ο Φηιειεύζεξνο, 4.7.2010,
ζ. 60.
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και ο Ιευκός Νίκος απέρριψαν την προοπτική ενός πακέτου
διάσωσης, ανάλογου με αυτού που διατέθηκε για την ενίσχυση
των τραπεζών ή των αυτοκινητοβιομηχανιών425.

δεν φαίνεται να ξενίζει. Ζα προσφέρεται δωρεάν περιεχόμενο
σε πρώτο επίπεδο σε περιστασιακούς ενδιαφερόμενους, αλλά
όσοι θα επιθυμούν να εισχωρήσουν σε βαθύτερο επίπεδο στην
ύλη θα χρεώνονται με αντίτιμο. Ε ανατολή της εποχής της
πρόσβασης επί πληρωμή σε ψηφιακό περιεχόμενο αντί της
αγοράς και της πλήρους ιδιοκτησίας έντυπων μέσων φαίνεται
να προχωρά ακάθεκτη.

Ε εφημερίδα Washington Post που εξέδιδε το
εβδομαδιαίο περιοδικό Newsweek – το οποίο συμπλήρωνε
το 2010 εβδομήντα επτά χρόνια ζωής και μαζί με το επίσης
γνωστό Time συνδιαμόρφωσαν τη χρυσή εποχή της
αμερικανικής δημοσιογραφίας – ανακοίνωσε την πώλησή του,
ενώ σε δεινή θέση βρίσκονται και ιστορικές εφημερίδες των
ΕΞΏ, όπως η New York Times – η οποία προς το παρόν
σώθηκε χάρη στη βοήθεια των 250 εκατ.$ του μεξικανού
μεγιστάνα Carlos Slim, στις αρχές του 2009-, οι Los Angeles
Times που έφθασαν στο χείλος της χρεοκοπίας το 2009 και
προέβησαν σε μείωση του προσωπικού τους κατά 11%, ενώ
και η γνωστή Boston Globe αγωνίζεται να επιβιώσει. Πτον
κυρίαρχο προβληματισμό αν το μέλλον της δημοσιογραφίας
θα ‗παιχτεί‘ στο διαδίκτυο, σημαίνοντας το τέλος των έντυπων
εφημερίδων και περιοδικών, μία δημόσια δήλωση του εκδότη
της New York Times, Arthur Ochs Sulzberger, στην ένατη
διεθνή συνάντηση κορυφής για τις Γιδήσεις (9th International
Newsroom Summit) στο Ιονδίνο στις 8-9/9/2010, ήρθε να
πυροδοτήσει τις ανησυχίες των πιστών στο χαρτί. Θληθείς να
σχολιάσει φήμες ότι η εφημερίδα σχεδιάζει να αναστείλει την
έντυπη έκδοση το 2015, απάντησε πως θα σταματήσουν να
τυπώνουν τους Times στο μέλλον, χωρίς να προσδιορίσει το
πότε ακριβώς 426 . Ρο οικονομικό κόστος της έντυπης
κυκλοφορίας της ιστορικής αμερικανικής εφημερίδας είναι
υπέρογκο. Γίχε ήδη ανακοινωθεί ότι από τις αρχές του 2011
οι αναγνώστες θα καταβάλουν αντίτιμο για να εξασφαλίσουν
πλήρη πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας της
(‗metered‘ paywall). Γίναι η πρώτη περίπτωση χρέωσης για
πρόσβαση σε μεγάλη εφημερίδα της Βύσης, επισημαίνουν οι
αναλυτές. Πημειώνεται ότι η μεγάλη επιτυχία του Sulzberger
– στην οικογένεια του οποίου ανήκει η εφημερίδα από το
1896 - θεωρείται η διαδικτυακή παρουσία της New York
Times, πρότυπο για τις ιστοσελίδες εφημερίδων ανά τον
κόσμο. Ε επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας της ξεπερνά τα 20
εκατ. άτομα το μήνα. Ε εφημερίδα είχε δοκιμάσει για πρώτη
φορά το 1996 να χρεώνει για την πλήρη πρόσβαση στην
ιστοσελίδα της, αλλά το εγχείρημα τότε απέτυχε, καθώς οι
συνδρομητές δεν ξεπέρασαν τις 4.000. Πήμερα, όμως, στην
εποχή της ανάδυσης της προσοχής, της πρόσβασης επί
πληρωμή σε αγαθά και (πολύ-)υπηρεσίες και της παγκόσμιας
δικτύωσης η προσέγγιση της ηγεσίας της New York Times

Άλλωστε, ο εφευρέτης της πρώτης μηχανής έρευνας
στο διαδίκτυο, του Netscape, Marc Andreessen, είχε ήδη
ανακοινώσει από τις αρχές του 2008 στο μπλογκ του ότι
ξεκίνησε να τελεί τη νεκρώσιμη ακολουθία για τη New York
Times, υποστηρίζοντας ότι η έντυπη έκδοση της ε/φ θα
έπρεπε να σταματήσει αμέσως και να διατηρηθεί μόνο η ‗on
line‘ εκδοχή της427.
Πτην Γυρώπη δεν σκιαγραφείται πιο ευοίωνο το τοπίο
της έντυπης δημοσιογραφίας. Ταρακτηριστικά, στη Κ.
ΐρετανία η κυκλοφορία των εφημερίδων κυμαίνεται σε
ιστορικά χαμηλά των τελευταίων 60 ετών. Νι εφημερίδες
έχουν επενδύσει κεφάλαιο και εξειδικευμένο προσωπικό για τη
λειτουργία ιστοσελίδων, έχουν αλλάξει μορφή, προσφέρουν
από περιοδικά, DVD και CD, μέχρι πακέτα σε ευνοϊκές τιμές
για ξενοδοχεία και αεροπορικά εισιτήρια, για να ανακόψουν
την πτωτική πορεία κυκλοφορίας τους. Φστόσο, μόνο μέσα σε
μία δεκαετία οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί: Γνώ το Λοέμβριο
του 2000 οι 10 εφημερίδες εθνικής κυκλοφορίας στη χώρα
πωλούσαν συνολικά 12,5 εκατ. φύλλα, το 2009 έπεσαν στα 10
εκατ. φύλλα, σημειώνοντας πτώση μεγέθους 19,7%. Ε πρώτη
σε κυκλοφορία Sun έχασε από το 2000 μέχρι το 2009
500.000 αναγνώστες, Νι τρεις εφημερίδες ιδιοκτησίας του
μεγιστάνα των ΚΚΓ, Rupert Murdoch (εταιρεία News
Corp), - Times, Sunday Times & Sun- εμφάνισαν απώλειες
ύψους 51,3 εκατ.στερλινών. Ξολλά τοπικά βρετανικά φύλλα
συγχωνεύτηκαν με εθνικής εμβέλειας εφημερίδας, ενώ 60
τοπικές εφημερίδες δεν κατόρθωσαν να επιβιώσουν το 2009
και 1.000 δημοσιογράφοι έμειναν άνεργοι. Ώπό τον
προοδευτικό χώρο, ο όμιλος Guardian μετά βίας διατηρεί
τον κυριακάτικο Observer και η Independent, μετά την
Evening Standard, αγοράσθηκε από το ρώσο μεγιστάνα
Alexander Lebedev το 2010, ο οποίος αναμένεται να
καταβάλλει μέχρι την άνοιξη του 2011 9,25 εατ, στερλίνες 428.
Ε διευθύντρια της διαδικτυακής έκδοσης της Guardian
(www.guardian.co.uk), Georgina Henry εξυμνεί, από την
άλλη, την πορεία της παρουσίας της ε/φ στο διαδίκτυο: Πτην
αρχή της δεκαετίας του ΄90 που ξεκίνησε η προσπάθεια
διαδικτυακής συμμετοχής απλά ανέβαινε το περιεχόμενο της

425

Ξέληα Κνπλαιάθε, «Οη εθεκεξίδεο ζε θξίζηκε θακπή», Ζ Καζεκεξηλή,
10.5.2009, ζ. 23.
426
«Arthur Sulzberger: ‗We will stop printing the New York Times
sometime in the future‘», Huffington Post, 9.9.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν: http://www.huffingtonpost.com/2010/09/09/arthur-sulzberger-we-will
n_710251.html (13.9.2010).

427

Bernard Poulet, Σν ηέινο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ην κέιινλ ηεο ελεκέξσζεο,
Δπηκ. Νίθνο Μπαθνπλάθεο, Αζήλα, Πφιηο, 2009, ζ. 17.
428
. π.
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έντυπης έκδοσης, αλλά μετά από μικρό χρονικό διάστημα
επιχείρησαν τον πειραματισμό με την εξέλιξη συγκεκριμένων
θεματικών ενοτήτων, όπως το αθλητικό τμήμα, ώστε να
διατίθεται αποκλειστικό υλικό στο διαδίκτυο. Ρο 2006
ξεκίνησε και το διαδραστικό τμήμα σχολίων (―Comment is
free‖), και σημείωσε τόση επιτυχία, ώστε το 2009 εμφάνιζε
ανάρτηση 250.000 σχολίων το μήνα – με 10% των
επισκεπτών να είναι τακτικοί σχολιαστές του περιεχομένου –
και η συμμετοχή του αναγνωστικού κοινού κατέληξε να είναι
καθοριστικής σημασίας για τη διαμόρφωση της ύλης. Ε ίδια
υποστηρίζει ότι η επιτυχία οφείλεται στην ηγετική ομάδα της
ε/φ, που είναι ενθουσιώδης με το κομμάτι της διαδικτυακής
ενημέρωσης και μπορεί να διαχειριστεί τη μετάβαση από το
χαρτί στο διαδίκτυο, διατηρώντας πάντα τις απαραίτητες
ισορροπίες. Πύμφωνα με τη Henry, η ενημερωτική
δημοσιογραφία δεν πλήττεται από το διαδίκτυο, καθώς «αν
είσαι καλός δημοσιογράφος, το μέσο δεν έχει τόση σημασία.
σο καλή δουλειά έκανες στο χαρτί, θα κάνεις και στην
οθόνη»429.

αυξημένες δαπάνες παραγωγής κλπ. Νυσιαστικά, πρόκειται
για τη σχεδόν ταυτόχρονη εμφάνιση τριών νέων
επαναστάσεων, η διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας, η
απότομη μείωση του ενδιαφέροντος της νέας γενιάς τόσο για
το έντυπο κείμενο όσο και για την ενημέρωση και η
εγκατάλειψη της ενημέρωσης ως προνομιούχου μέσου
εισδοχής της διαφήμισης, της κύριας πηγής εσόδων για τα
έντυπα ΚΚΓ.431
Ν Θώστας Θαλφόπουλος περιγράφει χαρακτηριστικά
τις ραγδαίες αλλαγές στο τοπίο των ΚΚΓ ως εξής: «Οι
λεωφόροι της ηλεκτρονικής επικοινωνίας και της έντυπης
δημοσιογραφίας που έσφυζαν τη δεκαετία 1990-2000 από την αέναη
ροή της πληροφορίας εμφανίζουν πλέον προβλήματα σαν
αυτοκινητόδρομοι με διάσπαρτα εργοτάξια. Εκδοτικοί κολοσσοί
συρρικνώνονται, ενώ παραδοσιακά φύλλα προσαρμόζονται στην
οικονομική κρίση: συγχω-νεύονται, εξαγοράζονται, πωλούνται
τμηματικά, τοπικά γραφεία κλείνουν, ανταποκριτές καταργούνται».
Φς προς το ευρύτερο πλαίσιο των μεταβολών επισημαίνει ότι
η «δομή της δημόσιας σφαίρας» υπέστη σημαντικές «ρωγμές» από
τρεις κύριους παράγοντες: τη συγκέντρωση των ΚΚΓ, τη
μιντιακή-επικοινωνιακή έκρηξη και την οικονομική ύφεση που
ακολούθησε, η οποία περιόρισε κέρδη και διαφημίσεις432.

Πτη Ααλλία πάλι η ιστορική γαλλική εφημερίδα Le
Monde έχει χάσει το 4% της κυκλοφορίας της και παρόλο
που προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση με νέο layout και
στη διάθεση του περιεχομένου της μέσω iPhone-iPad,
βρισκόταν το 2010 αντιμέτωπη με ζημίες και χρέη ύψους
περίπου 100 εκατ. ευρώ. Ε γαλλική ‗ναυαρχίδα' υφίσταται
συνεχή μείωση των διαφημιστικών εσόδων και οι ημερήσιες
πωλήσεις για πρώτη φορά στην ιστορία της υπολείπονται
σημαντικά των συνδρομών. . Νπότε, ‗πέρασε στα χέρια‘ των
επιχειρηματιών Κπερζέ, Λιλ και Ξιγκάς στα τέλη Ηουνίου του
2010 430 . Ε συντηρητική France-Soir από το 1 εκατ. φύλλα
που πωλούσε ημερησίως έπεσε στα 23.000 φύλλα, ενώ το 85%
των μετοχών της εξαγοράστηκε στις αρχές του 2009 από το
ρώσο μεγιστάνα Alexandre Pougatchev.

Άλλωστε, και η Georgina Henry της Guardian δεν
αρνείται την κρίση στα έντυπα μέσα και τα προγράμματα
μείωσης κόστους και άρα απολύσεων δημοσιογράφων μέχρι
και πτωχεύσεων οργανισμών. Ώναγνωρίζει ότι τα νέα παιδιά
δεν ανοίγουν εφημερίδες και δεν θα ανοίξουν ποτέ και ότι η
διαφήμιση μάλλον δεν θα επιστρέψει στα έντυπα ξανά, το
μόνο που μπορούν να ελπίζουν στο δημοσιογραφικό κόσμο
είναι πως σύντομα η διαφημιστική αγορά θα ακολουθήσει το
δρόμο του διαδικτύου, ώστε να στηριχθούν οι εκδοτικοί
οργανισμοί οικονομικά μέσω αυτού του μέσου και να βρεθούν
τρόποι να επιβιώσει η δημοσιογραφική δουλειά στο
ακέραιο433.
Ν αυστραλός μεγιστάνας των ΚΚΓ, ιδιοκτήτης του
τρίτου μεγαλύτερου σε μέγεθος μιντιακού κονσόρτσιουμ με
την επωνυμία News Corporation, (τις δύο πρώτες θέσεις
κατέχουν οι The Walt Disney Company και Time Warner
Company), Rupert Merdoch έχει δηλώσει επανειλημμένα
πως οι εφημερίδες μπορούν και θα επιζήσουν και στην
ψηφιακή εποχή, αρκεί να προσφέρουν στο κοινό τους έγκυρη
ειδησεογραφία, επικρίνοντας όσους δημοσιογράφους, αντί να
ακολουθούν την εξέλιξη και τις προοπτικές που τους ανοίγει η
ψηφιακή τεχνολογία, κάθονται και γράφουν τους επικήδειους
του Ρύπου. Πτηρίζει την αισιοδοξία του για το μέλλον των

Ν αρχισυντάκτης του γαλλικού οικονομικού
περιοδικού L‘ Expansion, Bernard Poulet, σε πρόσφατο έργο
του για το τέλος των εφημερίδων σε έντυπη μορφή και το
μέλλον της ενημέρωσης, διαπιστώνει ότι τα ενημερωτικά
ΚΚΓ ζουν μία επανάσταση η οποία επιταχύνθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του 2000, αλλά έχει τις ρίζες της στο παρελθόν:
Ώποξένωση και επιφυλακτικότητα των αναγνωστών,
ανταγωνισμός του πολιτισμού της εικόνας – βλέπε των
τηλεοπτικών καναλιών – γήρανση του αναγνωστικού κοινού,
429

Μαηίλα ηέβε, «Σδνξηδίλα Υέλξη, ζηέιερνο ηεο ‗Guardian‘: ‗Οη λένη δελ
ζα δηαβάζνπλ πνηέ εθεκεξίδα‘», Free Sunday, no 43, 10.5.2009, 14-15, ζ.
14.
430
«Δμαγνξά Le Monde: ηνπο επηρεηξεκαηίεο Μπεξδέ, Νηι θαη Πηγθάο ε
ηζηνξηθή εθεκεξίδα;», Σν Βήκα (Πνιηηηζκόο), 28.6.2010. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=
340360&dt=28/06/2010#ixzz0tV972BRg (29.6.2010).
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Bernard Poulet, φ.π., ζζ. 11-12.
Κψζηαο Καιθφπνπινο, «Παιηφο θφζκνο, θαηλνχξγηα ελεκέξσζε», Ζ
Καζεκεξηλή, 18.4.2010, ζ. 13.
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Μαηίλα ηέβε, φ. π., ζ. 15.
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εφημερίδων -αν και παραδέχεται ότι τις επόμενες δεκαετίες η
κυκλοφορία των έντυπων εκδόσεων θα μειωθεί- στην αύξηση
του αναγνωστικού κοινού στο διαδίκτυο, στο κινητό τηλέφωνο
ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή κυκλοφορήσει
στην αγορά, εφόσον βέβαια η ποιότητα της δημοσιογραφίας
είναι υψηλή434. Ξαρόμοια θέση φαίνεται να υπερασπίζεται ο
διευθυντής της ηλεκτρονικής έκδοσης των New York Times,
Jim Roberts, που υπογραμμίζει ότι με τη φρενήρη εξέλιξη της
τεχνολογίας σύντομα θα βρεθεί κάτι που θα αντικαταστήσει
το χαρτί. Κπορεί να είναι το Kindle, μπορεί να είναι το
κινητό τηλέφωνο, κανείς δεν ξέρει, ακόμη όμως και αν το
χαρτί εκλείψει από τον Ρύπο, δεν θα εκλείψει η ζήτηση για
ενημέρωση. Γπιπρόσθετα, ανοίγονται και νέες αγορές για την
ανάγνωση του Ρύπου, χώρες όπως η Ηνδία και η Θίνα, όπου
το αναγνωστικό κοινό αυξάνεται ραγδαία 435 . Ν Poulet
εμφανίζεται πιο προβληματισμένος και απαισιόδοξος για το
μέλλον
της
έγκυρης,
ερευνητικής,
διεισδυτικής
δημοσιογραφίας,
της
ποιοτικής ενημέρωσης ενός
ενδιαφερόμενου(;) κοινού και των περισσότερων έντυπων
ΚΚΓ. Γισάγει δε στον προβληματισμό για το μέλλον των
αξιόπιστων ΚΚΓ και τις επιπτώσεις στη δημόσια σφαίρα,
στην κριτική σκέψη των πολιτών και στην ίδια τη λειτουργία
της δημοκρατίας.

‗ανεβαίνει‘ στο διαδίκτυο είναι ακόμη μία εκδοχή της
αλήθειας και κάθε παραμύθι, μία ακόμη εκδοχή της
πραγματικότητας». Ν Keen σχολιάζει πως μπορεί σήμερα
όλο αυτό το ανεξέλεγκτο επικοινωνιακό-ενημερωτικό ψηφιακό
περιεχό-μενο να αποτελεί ένα αβλαβές ή και ενδιαφέρον
συμπλήρωμα των ΚΚΓ και της πολιτιστικής βιομηχανίας,
αλλά η κατεύθυνση είναι αρνητικό. Ρο ανεξέλεγκτο
περιεχόμενο και οι μη νομικά ‗οριοθετημένες‘ δυνατότητες
του διαδικτύου θα οδηγήσουν τις εφημερίδες, τους
παραδοσιακούς εκδότες, τις δισκογραφικές εταιρείες και τα
κινηματογραφικά στούντιο «στο κατώφλι της εξόντωσης» 436 .
Ξολλοί ακόμη παρατηρητές, όπως ο Keen, ερμηνεύουν τη
ραγδαία διάδοση του ψηφιακού ‗κειμενικού‘ και
οπτικοακουστικού περιεχομένου όχι στις αρχές του
δημοκρατίας, ελευθερίας, αλήθειας και αυθεντικότητας στη
διακίνηση πληροφορίας και την επικοινωνία, αλλά στη δωρεάν
– μέχρι στιγμής κατά πλειονότητα – διάθεσή τους στους
χρήστες. Ών κανείς δεν είναι πράγματι έτοιμος να καταβάλει
αντίτιμο για πρόσβαση στο ποικίλης φύσης ψηφιακό
περιεχόμενο, τότε το ίδιο το περιεχόμενο θα μεταβληθεί σε
εργαλείο της διαφήμισης, ένας από τους τρόπους
διαφημιστικής προσφοράς. Θαι αυτό μπορεί να συμβεί με τα
μουσικά κομμάτια, τις ταινίες ή και τα βιβλία.

Ώκόμη κι ένας από τους πρωτοπόρους επιχειρηματίες
της πρώτης άνθισης του διαδικτύου, ο Andrew Keen, που σε
καμία περίπτωση δεν ανήκει στους Ιουδίτες, αυτοσυστήνεται
πλέον ως ‗ο αντίχριστος της Silicon Valley‘ και εξαπολύει μία
ολόπλευρη επίθεση στο διαδίκτυο, επειδή «σκοτώνει τον
πολιτισμό μας και επιτίθεται στην οικονομία μας». Βιακηρύσσει ότι
στο Web 2.0, στον αναπτυσσόμενο χώρο του διαδικτύου που
χρησιμεύει ως πλατφόρμα για περιεχόμενο που προέρχεται
από τους χρήστες και περιλαμβάνει ιστότοπους όπως τα
myspace, facebook, typepad, blogger και youtube, όλη η
πληροφορία που διακινείται συνιστά μία ανεπαρκής
υποκατάσταση των ‗συμβατικών‘ ΚΚΓ. Ξρόκειται για ένα
‗χειροποίητο‘ ψηφιακό περιεχόμενο – διαδικτυακά
ημερολόγια, ερασιτεχνικά ρεπορτάζ, άρθρα, βίντεο και
μουσική, podcast – που δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο
ποιότητας, αντικειμενικότητας και εμπειρογνωμοσύνης.
Γπίσης, κατακρίνει υπηρεσίες, παίγνια-εμπειρίες και
δυνατότητες που ήδη έχουν αναπτυχθεί αρκετά μέσα στο
διαδίκτυο, όπως ο ψηφιακός τζόγος, η πορνογραφία, το
παιχνίδι Second Life και η κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας
(κείμενο, μουσική, βίντεο, ταινίες). Ν ίδιος επικρίνει τους
ουτοπιστές της γενιάς  που πιστεύουν ότι «κάθε κείμενο που

Κέσα σε αυτό το ‗ζοφερό‘ σκηνικό, οι εκδότες των
ευρωπαϊκών εφημερίδων/περιοδικών διατυπώνουν τον
προβληματισμό τους μέσω της δράσης και των ανακοινώσεων
του Πωματείου Γκδοτών Γυρωπαϊκών Γφημερίδων ENPA,
με έμφαση στον κίνδυνο κατάρρευσης του οικονομικού
μοντέλου πάνω στο οποίο στηρίχθηκε ο ευρωπαϊκός Ρύπος
και στις απειλές λόγω της αναδυόμενης λογικής να διατίθεται
όλο το περιεχόμενο της πληροφορίας δωρεάν μέσω του
διαδικτύου. Νι εκδότες καθορίζουν τρεις προτεραιότητες για
τα επόμενα 5-10 έτη: Ρην ενίσχυση της διαφήμισης, την
προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και την εισαγωγή
νέων οικονομικών μοντέλων, όπως την παροχή υπηρεσιών επί
πληρωμή437. Ώναμφισβήτητη παραδοχή αποτελεί το γεγονός
πως το πιο ελκυστικό ή επίφοβο χαρακτηριστικό της
ψηφιακής ειδησεογραφίας – πέρα από τα προφανή
προτερήματα της κατάργησης της τεράστιας δαπάνης
εκτύπωσης και διανομής, συνεπώς και της μείωσης του
κόστους λειτουργίας των εντύπων - είναι η δυνατότητα που
προσφέρεται στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς να

436

Ο Andrew Keen αλαπηχζζεη ηα επηρεηξήκαηά ηνπ ζην The cult of the
amateur (2007) , ζρεηηθά βι. Tim Dowling, ―‘I don‘t think bloggers read‘,
Andrew Keen says the internet is populated by second-rate amateurs and that
it is swiftly destroying our culture‖, The Guardian, 20.7.2010. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.guardian.co.uk/technology/2007/jul/20/
computingandthenet.books (19.8.2007).
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«Ο δηεζλήο Σχπνο ζην πηεζηήξην ηεο θξίζεο», Ο Φηιειεχζεξνο, φ.π..
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επανεξετάσουν την επιχειρηματική στρατηγική τους στην
ψηφιακή εποχή438.

προγραμμάτων κοινωνικής δικτύωσης. Ν βιβλιαναγνώστης
είναι συνήθως ένας δραστήριος, ζωντανός, ενδιαφερόμενος για
τα κοινά και γεμάτος ‗χόμπυ‘ πολίτης. Βεν φαίνεται να
επιβεβαιώνεται η εικόνα του μεσαιωνικού ‗βιβλιοσκώληκα‘,
μοναχικού, απομονωμένου από την κοινωνία, μονομανή και
βυθισμένου μέσα στη μοναξιά των σελίδων του εικονικού
λογοτεχνικού κόσμου ή των ραφιών της βιβλιοθήκης και του
βιβλιοπωλείου.

Βιβλίο και άλλα πολιτιστικά προϊόντα: υμπόρευση ή
ανταγωνισμός;
πως εύστοχα επισημαίνουν αναλυτές, χάρη στις
τεχνολογικές δυνατότητες, η διαφορά του βιβλίου από τα
περισσότερα εμπορικά φυσικά προϊόντα (λ.χ. παπούτσια, είδη
ένδυσης, είδη τροφίμων) είναι ότι μπορεί να
‗αποϋλοποιηθεί‘, να μεταδοθεί ως ηλεκτρονικό σήμα με πρακτικά
μηδενικό κόστος ανά μονάδα και να ‗ανασυσταθεί‘ ανάλογα
με τη ζήτηση (on demand) σε ψηφιακή ή φυσική μορφή
σχεδόν σε οποιοδήποτε χώρο ανά τον κόσμο439.

Νι υπόλοιπες πολιτιστικές βιομηχανίες, συνεχίζοντας
την παράδοση του 20ού αιώνα, επιδιώκουν σταθερά την στενή
συνεργασία με τον εκδοτικό και βιβλιοπωλικό κόσμο. Ρα
βιβλία που μετατρέπονται σε τηλεοπτικά και κινηματογραφικά σενάρια, προσφέροντας ‗μία δεύτερη ζωή‘ στο
αρχικό έντυπο έργο αν η ταινία ή τηλεοπτική σειρά γνωρίσει
επιτυχία, όπως και υπό ανάπτυξη συνέργια με την ψυχαγωγική
βιομηχανία της πληροφορικής – χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι το ‗ζωντανό‘ ηλεκτρονικό βιβλίο που θα τροφοδοτείται
παράλληλα με τα νέα επεισόδια της βασισμένης σε αυτό
τηλεοπτικής σειράς – όπως και η δημιουργία πολιτιστικών
δρώμενων με κεντρικό άξονα βιβλιοπαρουσιάσεις και
συγγραφείς είναι στοιχεία του σύγχρονου ‗μάρκετινγκ‘, της
αμοιβαίας εμπορικής προώθησης βιβλίων, συγγραφέων,
εκδοτικών οίκων, βιβλιοπωλείων, ηθοποιών, μουσικών και
όλων των άλλων συντελεστών.

Κέσα στον ‗ιστό‘ που υφαίνουν με αυξητικούς
ρυθμούς η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική συγκέντρωση, η
ψηφιοποίηση, η αλληλοσύνδεση και η σύγκλιση πολιτιστικών
βιομηχανιών και μέσων, τετριμμένος είναι ο προβληματισμός
για τη συμπόρευση ή ανταγωνιστική σχέση του βιβλίου ως
μέσου, της ανάγνωσης ως πολιτιστικής συμπεριφοράς και της
επίσκεψης στο βιβλιοπωλείο ως πλήρωσης του ‗ελεύθερου
χρόνου‘, μα και ως εμπορικής ανταλλαγής, σε σύγκριση με τα
υπόλοιπα έντυπα – υπό ψηφιοποίηση βέβαια κι αυτά – μέσα
(εφημερίδες, περιοδικά), όπως και με τις υπόλοιπες
πολιτιστικές ασχολίες: τηλεθέαση, ακρόαση ραδιοφώνου,
επίσκεψη στον κινηματογράφο, επίσκεψη στο θέατρο και
χορό, επίσκεψη μουσείων/εικαστικών εκθέσεων πολιτιστικών
χώρων, χρήση βιβλιοθηκών, ενασχόληση με βιντεοπαιχνίδια,
ενασχόληση με την κοινωνική ψηφιακή δικτύωση (facebook,
twitter, blogging), συναναστροφή με φίλους, περίπατο,
άθληση κ.ά.

Ρο φαινόμενο της επιδίωξης της μεγα-επιτυχίας ενός
τίτλου (blockbuster) και της ένταξης του βιβλίου στο λαμπερό
χολυγουντιανό σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης
επιτυχιών και ανάδειξης ‗πρωταγωνιστών‘ που ξεκίνησε με
ορμή στις ΕΞΏ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και
σταδιακά, ιδιαίτερα από το 1980 και μετά, διαδόθηκε στην
Γυρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο440, μετεξελίσσεται σήμερα,
μέσα στη δίνη της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Πύμφωνα με βιβλιοπώλες και εκδότες, το βιβλίο θεωρείται
διαχρονικό καταφύγιο και αληθινή αξία σε εποχές κρίσης όπως στην Ώμερική τη δεκαετία του 1920, όταν μέσα στην
κρίση δημιουργήθηκαν οι περισσότεροι αμερικανικοί
εκδοτικοί οίκοι - και είναι το μόνο από τα λεγόμενα
πολιτιστικά προϊόντα σήμερα που δεν έχει επηρεαστεί ακόμη
από τον ανταγωνισμό του internet. Ν Λίκος Κπακουνάκης
ωστόσο, αναφερόμενος στην επιρροή της διεθνούς
οικονομικής κρίσης από το 2007 κι εξής στη βιομηχανία του
βιβλίου, υποστηρίζει πως οι συνθήκες πλέον είναι εντελώς
διαφορετικές από το παλαιότερο σκηνικό. Ρο ‗book business‘
έχει μετεξελιχθεί σε μία τεράστια βιομηχανία που στηρίζεται
στο ‗σταρ σύστεμ‘, με αστρονομικές προκαταβολές και

Πληθώρα ερευνών ανά χώρα φαίνεται να συγκλίνει στην
ανταγωνιστική σχέση του κόσμου του βιβλίου με τον κόσμο της
εικόνας όπως τον προβάλλει η τηλεόραση, ενώ σε σχέση με τα
περισσότερα πολιτιστικά αγαθά και υπηρεσίες που προσφέρονται σαν
μία ‗ανοιχτή βεντάλια‘ από τις πολιτιστικές βιομηχανίες στο σημερινό
πολίτη η σχέση φαίνεται να λειτουργεί συμπληρωματικά. Ν
αναγνώστης βιβλίων είναι συνήθως και αναγνώστης ημερήσιου
και περιοδικού Ρύπου, επισκέπτης θεάτρου και άλλων
παραστατικών τεχνών, κινηματογράφου, εικαστικών εκθέσεων
και μουσείων, κοινωνικοποιημένος στη φυσική ζωή,
ενδιαφέρον για τα κοινά, την άθληση, φιλανθρωπικές
δραστηριότητες και χρήστης Ε/ και ψηφιακών
438

Γεκήηξεο Γαιάλεο, «Ζιεθηξνληθφ θηιί δσήο ζηα έληππα», Σν Βήκα
(Media), 24.5.2009, ζ. Α70/106.
439
Jason Epstein, Book business: Publishing past, present, and future, New
York, W. W. Norton & Company, 2002, ζ. xi.
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Bl. Thomas Whiteside, Blockbuster complex: Conglomerates, show
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University Press, 1980.
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μάρκετινγκ πολλών εκατομμυρίων δολαρίων για τους
μεγάλους εκδοτικούς οίκους και τους διεθνώς διάσημους
συγγραφείς, όπως λ.χ. τον Dan Brown441.

πολιτιστικού αγαθού. Ρην ίδια επιχειρηματολογία
χρησιμοποιούσαν και στο β΄μισό του 20ού αιώνα.
λα τα έντυπα μέσα έχουν ωστόσο να αντιμετωπίσουν
τον ανταγωνισμό της εικόνας και της ψηφιοποίησης. Ε
ανάγνωση του έντυπου λόγου διανύει, σύμφωνα με πολλούς
σύγχρονους παρατηρητές, μία βαθύτερη, ‗υπαρξιακή‘ κρίση,
σε σύγκριση με προηγούμενες περιόδους του γουτεμβέργιου
«γαλαξία». Ν καθηγητής λογοτεχνίας και συγγραφέας για την
ψηφιακή επανάσταση Sven Birkerts και ο δημοσιογράφος και
αναλυτής Bernard Poulet, ισχυρίζονται πως ήδη πριν τη
μαζική χρήση του διαδικτύου στη δεκαετία του ΄90 και την
προϊούσα σήμερα δικτύωση και αποϋλοποίηση της γνώσης και
της πληροφορίας, μεταβλήθηκε η σχέση του ανθρώπου με το
έντυπο μέσο ως ‗αποθήκη‘ γνώσης και παιδείας. Νι μαθητές και οι
φοιτητές της δεκαετίας του ‘80 διάβαζαν ήδη αποσπασματικά,
καθώς τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βύσης δεν ενθάρρυναν
τη βιβλιανάγνωση από την παιδική ηλικία, και άρχισαν να
εθίζονται στη χρήση φωτοτυπημένων αποσπασμάτων έργων,
εκτός των συμφραζόμενων πλαισίων τους. Ε εκτεταμένη και η
εντατική ανάγνωση αιώνων φαίνεται να ΄ξεθωριάζει‘, μαζί με
τη ‗συρρίκνωση‘ του ενδιαφέροντος για τις ανθρωπιστικές
επιστήμες. Ένα φαινόμενο που παρατηρείται τόσο στην
ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και στις ΕΞΏ. πως εύστοχα
παρατηρεί ο Poulet, η τάση μείωσης της ενασχόλησης με τις
ανθρωπιστικές επιστήμες και μείωσης της εντατικής και
εκτεταμένης ανάγνωσης, από τη δεκαετία του ‘80, μία τάση
που τώρα εντείνεται λόγω των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται
στον ψηφιακό κόσμο, ‗έκρυψε‘ έξυπνα η εκδοτική βιομηχανία
της Βύσης με τη συνεχή αύξηση του αριθμού των τίτλων που
εκδίδονται. Κε αυτή τη στρατηγική αντιμετωπίστηκε η
συνεχής μείωση του αριθμού πωλήσεων τίτλων, ιδίως
ανθρωπιστικών επιστημών και λογοτεχνίας, και διαφυλάχθηκε
σε ένα βαθμό ο τζίρος των εκδοτών. Ώντί για 2-3.000
αντίτυπα που πωλούσε τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας ένα
βιβλίο ανθρωπιστικών επιστημών ως το 1980, έκτοτε
θεωρείται ικανοποιητική η πώληση μερικών εκατοντάδων
αντιτύπων 444.

Γνδιαφέρουσα είναι η σημερινή σχέση μεταξύ Ρύπου
και βιβλίου, όπως αυτή διαγράφεται μέσα στο κλίμα της
παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και της μείωσης της
διαφημιστικής δαπάνης. χι μόνο τα ένθετα και τα
εσωτερικά αφιερώματα σε νέες κυκλοφορίες, βιβλιοκριτική,
συγγραφείς και θεματικές ενότητες συμβάλλουν στις πωλήσεις
βιβλίων, αλλά, όπως υποστηρίζει και ο Umberto Eco, η
προσφορά δωρεάν ή με μικρή επιβάρυνση λογοτεχνικών και
άλλων έργων από τον κυριακάτικο κυρίως) Ρύπο, φαίνεται να
καλλιεργεί τη βιβλιοφιλία. πως το διατυπώνει
χαρακτηριστικά ο Eco, o Ρύπος έχει βρει έναν καλό τρόπο
για να στρέψει προς τα βιβλία τούς μη αναγνώστες 442 .
Γυεργετική είναι η δράση αυτή σε χώρες όπως η Ησπανία, η
Ηταλία ή η Γλλάδα, που εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά
αναγνωσιμότητας βιβλίων. Νι εφημερίδες προσφέρουν στους
αναγνώστες τους, χωρίς ή με μία μικρή επιβάρυνση, βιβλία ή
DVD. Νι εκδότες και οι βιβλιοπώλες έχουν αντιδράσει
αρνητικά και καταγγείλει την προσφορά ή διάθεση με
συμβολικό αντίτιμο επιτυχημένων εθνικών ή διεθνών
λογοτεχνικών έργων και δοκιμίων για ευνόητους λόγους, αλλά
η πρακτική επιβίωσε και συνεχίζεται και σήμερα, εν μέσω της
οικονομικής και ‗υπαρξιακής‘ κρίσης του Ρύπου. Ν Eco
υποστηρίζει το εγχείρημα από την πλευρά του συγγραφέα και
μανιακού βιβλιόφιλου, ερμηνεύοντας τη λειτουργία του ως
εξής: «Θυμάμαι ότι όταν η La Reppublica πρόσφερε δωρεάν το
νομα του Ρόδου, πούλησε δύο εκατομμύρια φύλλα (αντί για
εξακόσιες πενήντα χιλιάδες, όπως συνήθως) και, άρα, το βιβλίο μου
έφτασε στα χέρια δύο εκατομμυρίων αναγνωστών (αν, μάλιστα,
θεωρήσουμε ότι ίσως το βιβλίο ενδιέφερε όλα τα μέλη μιας
οικογένειας, τότε ο αριθμός των αναγνωστών θα μπορούσε να
ανέρχεται, με ένα μέτριο υπολογισμό, στα τέσσερα εκατομμύρια.
Τπήρχε, λοιπόν, σοβαρός λόγος για να ανησυχούν οι βιβλιοπώλες.
μως, όταν λίγο αργότερα οι βιβλιοπώλες έκαναν έλεγχο των
εξαμηνιαίων πωλήσεών τους, διαπίστωσαν ότι η δωρεάν διάθεση του
βιβλίου δεν είχε επηρεάσει παρά ελάχιστα τις πωλήσεις της
κανονικής έκδοσης. Άρα, αυτά τα δύο εκατομμύρια δεν ήταν
άνθρωποι που σύχναζαν στα βιβλιοπωλεία. Είχαμε κερδίσει ένα
καινούριο κοινό» 443 . Πτην αντίπερα όχθη, εκδότες και
βιβλιοπώλες κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό από τους
εκδότες του Ρύπου, για αφαίρεση μεριδίου από τη συνολική
‗πίτα‘ βιβλιοπωλήσεων και για «απαξίωση» του βιβλίου ως

Κε βάση έρευνα του Γθνικού Θληροδοτήματος
Ρεχνών (National Endowment for Art) του 2004 για την
πορεία της ανάγνωσης λογοτεχνίας (μυθιστορήματα,
διηγήματα, ποίηση, θεατρικά έργα) στον ελεύθερο χρόνο των
Ώμερικανών, η αναγνωστική τάση εμφανίζει δραματική
μείωση, και μάλιστα σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με
εντονότερη τη μείωση κατά 28% στις νεαρότερες ηλικίες (1824 ετών). Ώπό το 1982 ως το 2002 παρατηρείται πτώση 10
ποσοστιαίων μονάδων στους αναγνώστες λογοτεχνίας στις
ΕΞΏ, που σημαίνει την απώλεια 20 εκατομμυρίων δυνητικών

441

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Ζ θξίζε ηνπ βηβιίνπ», Σν Βήκα, 22.2.2009, ζ.
Β2/24/70.
442
Jean-Claude Carrière θαη Umberto Eco, Μελ ειπίδεηε λα απαιιαγείηε από
ηα βηβιία: πδεηήζεηο πνπ ζπληόληζε ν Εαλ-Φηιίπ ληε Σνλάθ, Αζήλα,
Δθδνηηθφο Οξγαληζκφο Ληβάλε, 2010, ζ. 242.
443
.π., ζζ. 242-243.
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αγοραστών-αναγνωστών. Κάλιστα, η πτωτική πορεία της
αναγνωσιμότητας είναι αυξανόμενη και έχει σχεδόν
τριπλασιαστεί τη δεκαετία 1992-2002. Ε πρόεδρος του
Γθνικού Θληροδοτήματος Ρεχνών, Dana Gioia κατά την
παρουσίαση της έρευνας τον Ηούλιο του 2004 μίλησε
χαρακτηριστικά για μία «εθνική κρίση», καθώς «η ανάγνωση
αναπτύσσει την ικανότητα της συγκέντρωσης της προσοχής
και της ανάπτυξης της φαντασίας, οι οποίες εμπλουτίζουν την
προσωπική και τη δημόσια ζωή. Ε ύφεση της
αναγνωσιμότητας σε κάθε μερίδα του ενήλικου πληθυσμού
αντανακλά μία γενική κατάρρευση στην προχωρημένη
εγγραμματοσύνη. Ε απώλεια αυτής της ανθρώπινης
ικανότητας και των συνδεδεμένων ποικίλων δεξιοτήτων
φτωχύνει την πολιτιστική και τη δημόσια ζωή»445. Ε έρευνα
έδειξε ακόμη ότι η ανάγνωση επηρεάζει ή καλύτερα συνδέεται
με τον τρόπο ζωής των ατόμων. Νι αναγνώστες λογοτεχνίες
συγκεντρώνουν μεγαλύτερα ποσοστά εμπλοκής σε
πολιτιστικές, αθλητικές και εθελοντικές δραστηριότητες από
τους μη αναγνώστες, λ.χ. Γίναι σχεδόν 3 φορές πιθανότερο
για τους
αναγνώστες λογοτεχνικών έργων να
παρακολουθήσουν ένα πολιτιστικό δρώμενο, 4 φορές
πιθανότερο να επισκεφθούν ένα μουσείο τέχνης, 2,5 φορές
πιθανότερο να ασκούν εθελοντικό ή φιλανθρωπικό έργο και
πάνω από 1,5 φορά πιθανότερο να παρακολουθούν ή να
συμμετάσχουν σε αθλητική δραστηριότητα. Βηλαδή, όσοι
διαβάζουν και μάλιστα όσο περισσότερο διαβάζουν τείνουν να
έχουν το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής σε άλλες
ενεργητικές ασχολίες του ελεύθερου χρόνου. Γίναι ενδεικτική
η σχέση μεταξύ ανάγνωσης λογοτεχνίας και παρακολούθησης
τηλεόρασης: Νι αναγνώστες παρακολουθούσαν κατά μέσο
όρο 2,7 ώρες τηλεόραση ημερησίως, ενώ ο αντίστοιχος μέσος
όρος για τους μη αναγνώστες λογοτεχνικών κειμένων
ανερχόταν στις 3,1 ώρες ημερησίως. Γνήλικες που δεν
παρακολουθούσαν κανένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε μία
τυπική μέρα είναι κατά 48% πιθανότερο να είναι συχνοί
αναγνώστες, δηλαδή να καταναλώνουν 12-49 βιβλία το έτος,
σε σύγκριση με όσους παρακολουθούσαν τηλεόραση 1-3 ώρες
την ημέρα.

ενεργητικού τρόπου ζωής. Αι‘ αυτό, η Dana Gioia επισήμανε
τους κινδύνους της μείωσης της αναγνωσιμότητας και την
ανάγκη δράσης, καθώς «όσο περισσότερο οι Ώμερικανοί
χάνουν αυτή την ικανότητα, το έθνος καθίσταται λιγότερο
ενημερωμένο, ενεργό και ανεξάρτητο στη σκέψη. Ξρόκειται
για αξίες που δεν αντέχει να απωλέσει μία ελεύθερη,
καινοτόμα και παραγωγική κοινωνία». Σαίνεται να
επιβεβαιώνονται οι διαπιστώσεις του Πβεν Κπίρκερτς για την
κατιούσα της ανάγνωσης στη σημερινή ηλεκτρονική εποχή
και τις επιπτώσεις σε σημαντικές δεξιότητες του ανθρώπινου
εγκεφάλου, με σημαντικότερες τον προχωρημένο
αλφαβητισμό, τον κριτικό στοχασμό και την ικανότητα
συγκέντρωσης446
Ε αμέσως επόμενη σχετική έρευνα της αναγνωστικής
συμπεριφοράς του Γθνικού Θληροδοτήματος Ρεχνών
δημοσιοποιήθηκε το 2007 με τίτλο «Λα διαβάζει ή να μη
διαβάζει κανείς;» 447, και έδειξε ότι οι Ώμερικανοί διαβάζουν
ολοένα λιγότερο συγκριτικά με το παρελθόν. Πυγκεκριμένα,
οι έφηβοι και οι νεαροί διαβάζουν πιο αραιά και με μικρότερη
διάρκεια, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες,
κυρίως της προηγούμενης γενιάς. Ιιγότερο από το 1/3 των
εφήβων ηλικίας 13 ετών είναι καθημερινοί αναγνώστες,
παρουσιάζοντας πτώση 14% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
ποσοστό πριν από 20 έτη (1987). Κεταξύ των 17χρονων νέων
διπλασιάσθηκε το ποσοστό των μη αναγνωστών κατά την
εικοσαετία 1984-2004, από 9% σε 19%. Θατά μέσο όρο, οι
Ώμερικανοί ηλικίας 15-24 ετών σπαταλούν περισσότερο από 2
ώρες την ημέρα παρακολουθώντας τηλεόραση, και μόνο 7
λεπτά του ημερήσιου ελεύθερου χρόνου τους στην ανάγνωση.
Γπίσης, η έρευνα έδειξε ότι οι Ώμερικανοί παρουσιάζουν
πτώση στις αναγνωστικές τους ικανότητες, ιδίως οι έφηβοι και
οι νεαροί άντρες. Κάλιστα, η βαθμολογία της ικανότητας
ανάγνωσης κειμένων εμφανίζει πτωτική πορεία για τους
Ώμερικανούς ενήλικες κάθε μορφωτικού επιπέδου, ιδιαίτερα
των αποφοίτων της ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Γνδεικτικά, από το 1992 ως το 2003, το ποσοστό ενηλίκων
που βαθμολογήθηκαν ως ικανοί στην ανάγνωση πεζών
κειμένων μειώθηκε κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

Κε άλλα λόγια, η ανάγνωση βιβλίων στον ελεύθερο
χρόνο εκφράζει και ταυτόχρονα συνδέεται με την ανάπτυξη
συγκεκριμένων δεξιοτήτων και την υιοθέτηση ενός

Ίσως το πιο συμπέρασμα της αμερικανικής έρευνας
είναι ότι η πτωτική πορεία της αναγνωστικής ικανότητας έχει
ευρύτερες αρνητικές πολιτικές448, κοινωνικές και οικονομικές
446

Βι. βελ Μπίξθεξηο, Οη ειεγείεο ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ: Ζ κνίξα ηεο
αλάγλσζεο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή, «εηξά: Δπηθνηλσλία θαη Κνηλσλία»,
Αζήλα, Καζηαληψηεο, 1997.
447
National Endowment for the Arts, ―To read or not to read: A question of
national consequence‖, Research Report No 47, November 2007. Γηαζέζηκν
ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.nea.gov/news/news07 /trnr.html (12.3.2010).
448
εκεηψλεηαη φηη ρξεζηκνπνηείηαη ε αξραηνειιεληθή ζεκαζία ηνπ φξνπ,
δειαδή ε ζηάζε ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο σο πνιηηώλ=ζπκκεηερόλησλ ζηα
θνηλά.
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National Endowment for the Arts, ―Reading at Risk: A Survey of Literary
Reading in America‖, Research Division Report No 46, June 2004.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.nea.gov/news/news04/
readingatrisk.html (12.3.2010). πκκεηείραλ πάλσ απφ 17.000 ελήιηθεο ζηελ
έξεπλα, πνπ εξσηήζεθαλ γηα ηελ αλαγλσζηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά ηνπο 12
κήλεο πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο ην 2002, θαη έγηλε ζχγθξηζε ησλ
απνηειεζκάησλ κε παξφκνηεο έξεπλεο θνηλνχ ησλ εηψλ 1982 θαη 1992.
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επιδράσεις, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Βιαπιστώθηκε ότι
οι χαρισματικοί αναγνώστες διαθέτουν προσωπικά,
επαγγελματικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα, σε αντίθεση με
τους ανεπαρκείς αναγνώστες που κινδυνεύουν σε μεγάλο
ποσοστό αποτυχίας και στα τρία πεδία (προσωπική ζωή,
επάγγελμα, κοινωνία). Νι αναγνώστες λογοτεχνίας έχουν
περισσότερες πιθανότητες από τους μη αναγνώστες να
συμμετέχουν ενεργά σε θετικές προσωπικές και κοινωνικές
ενασχολήσεις, όπως αθλήματα και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Σαίνεται να υπάρχει μία στενή σύνδεση μεταξύ της
ανεπτυγμένης αναγνωστικής ικανότητας και της υγιούς,
πολιτιστικά ενεργούς και ενημερωμένης συμμετοχής στα
κοινά. Βηλαδή, οι καλοί αναγνώστες είναι και καλοί πολίτες
που παίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στον εμπλουτισμό της
πολιτιστικής και δημόσιας ζωής της χώρας τους.

Πτην ίδια έρευνα φάνηκε ότι οι αμερικανικές
οικογένειας δαπανούσαν λιγότερα κατ‘ έτος το 2007 για την
αγορά βιβλίων από οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή στην
20ετία 1985-2005 (σύμφωνα και με στοιχεία του Βείκτη
Ριμών Θαταναλωτή του Ρμήματος Γργασίας, Αραφείου
Πτατιστικής Ώπασχόλησης των ΕΞΏ): Ε ετήσια δαπάνη για
βιβλία ανά νοικοκυριό στις ΕΞΏ από σχεδόν $34 το 1985
έπεσε κάτω από $29 το 2005. Ε μέση ετήσια οικογενειακή
δαπάνη για βιβλία σημείωσε πτώση της τάξης του 14%
(συνυπολογιζόμενου του πληθωρισμού) από το 1985 ως τα
2005, παρά το ότι αυξήθηκε η ονομαστική δαπάνη για βιβλία.
Πημειώνεται πως ο αριθμός βιβλίων στην οικογενειακή εστία
συνιστά σημαντικό υποστηρικτικό παράγοντα της ανώτερης
εκπαίδευσης των παιδιών. Ε πτωτική πορεία της ετήσιας
οικογενειακής δαπάνης για βιβλία στις ΕΞΏ συμβαδίζει με
την πτώση του δείκτη πωλήσεων βιβλίων (ευρείας
κατανάλωσης), ο οποίος -με διάφορες διακυμάνσεις από το
1985 κι έπειτα- έφθασε στο υψηλότερο σημείο το 2000,
εμφανίζοντας 1,6 δις πωλήσεις τίτλων, αλλά από το 2000 ως
το 2006 έπεσαν κατά 6% ή κατά 100 εκατ. τίτλους.

Γιάγραμμα: ΗΠΑ-Αναγνωζηική ζσμπεριθορά εικοζαεηίας 19852005

Θαι στην ευρωπαϊκή ήπειρο οι δείκτες πωλήσεων
τίτλων και βιβλιανάγνωσης ως ψυχαγωγικής ενασχόλησης στον
ελεύθερο χρόνο από τη δεκαετία του 1980 κι εξής δεν
εμφανίζουν πιο ενθαρρυντική εικόνα από τις ΕΞΏ,
επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του πολιτισμού της εικόνας.
Ών το φαινόμενο της μείωσης του ενδιαφέροντος για τις
ανθρωπιστικές επιστήμες και της βιβλιανάγνωσης καλύφθηκε
ως ένα βαθμό με έναν ‗πληθωρισμό‘ έκδοσης τίτλων, ώστε να
διαφυλαχθεί το κέρδος της εκδοτικής βιομηχανίας, σήμερα οι
προκλήσεις είναι πολυσχιδείς. Θαι η πολύ μεγάλη μείωση των
‗βιβλιοφάγων‘, δηλαδή των σταθερών αναγνωστών πάνω από
25 τίτλων το έτος, στην Γυρώπη δεν κρύβεται πλέον, παρά
τους ισχυρισμούς ιθυνόντων μεγάλων εκδοτικών οίκων ότι
εξακολουθούν να υπάρχουν αξιόλογα περιθώρια κέρδους.
Γνδεικτικά, στη Ααλλία το 1973 το ποσοστό των σταθερών
αναγνωστών στο 22% του γενικού πληθυσμού, το 1997 το
αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 14% και 1 στους 4
Αάλλους δεν διαβάζει πλέον κανένα βιβλίο450 .

(Ξηγή: To Read or Not To Read (Research Report #47), courtesy of the National
Endowment for the Arts)

Γμφανίζουν υψηλότερο δείκτη προσέλευσης στις
κάλπες και μεγαλύτερη προδιάθεση για εθελοντική
φιλανθρωπική προσφορά. Πυγκεκριμένα, το 43% των
αναγνωστών λογοτεχνίας αποτελούν εθελοντές σε σταθερή
βάση, σε αντίθεση με μόλις το 16% των μη αναγνωστών. Νι
συμμετέχοντες στην έρευνα που ανήκαν στην ηλικιακή μερίδα
18-34 ετών, που εμφανίζει τους πιο χαμηλούς δείκτες
αναγνωσιμότητας από κάθε άλλη ηλικιακή ομάδα κάτω των
65 ετών, εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά σε κάθε πεδίο
πολιτιστικής και δημόσιας συμμετοχής. Νι ανεπαρκείς
αναγνώστες είναι πιθανότερο να είναι άνεργοι, ενώ οι φτωχές
αναγνωστικές δεξιότητες είναι σταθερά του αυξανόμενου
έγκλειστου στις φυλακές πληθυσμού των ΕΞΏ449.

Πτις μέρες μας, η βιομηχανία του βιβλίου στο σύνολό
της έχει να αντιμετωπίσει – πέρα από την παρατηρούμενη σε
όλες τις έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς σε Γυρώπη και
ΕΞΏ μείωση της ανάγνωσης βιβλίων και εφημερίδων – τη
μεγάλη πρόκληση της ψηφιοποίησης και ‗συνέργιας‘ των
ηλεκτρονικών μέσων για την κυκλοφορία της γνώσης, την
επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Κετά την αρχική έλευση των
The Writers Chronicle, vol.40, no. 4. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.awpwriter.org/magazine/writers/mburriesci01.htm (12.3.2010).
450
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Matt Burriesci, ―NEA Report shows that steep decline in American
reading skills will have significant long-term negative effects on society‖,
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ηλεκτρονικών βιβλίων στις αρχές της δεκαετίας του 2000, η
οποία απέτυχε στην αγορά λόγω του όγκου, της υψηλής τιμής
και της δυσχρησίας των πρώτων μοντέλων, σήμερα η
κατάσταση είναι σοβαρή. Γκτός από την προσιτή τιμή και τη
λειτουργικότητα των συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης,
παρατηρείται μία ευρύτερη ευκολία και πλούσια προσφορά
για τον ενδιαφερόμενο πρόσβασης σε ψηφιακό γνωσιακό και
πληροφοριακό υλικό. Ρόσο μέσα από την ψηφιοποιημένη
αποθησαυρισμένη γνώση μεγάλων βιβλιοθηκών και τη
διαμόρφωση ψηφιακών βάσεων τίτλων προς ‗φόρτωση‘ στον
προσωπικό Ε/ όσο και μέσα από την αξιοποίηση διαφόρων
ηλεκτρονικών φορμάτ-πολυσυσκευών. Θαι εκτός από τη
δυνατότητα πρόσβασης με αντίτιμο σε αυτό το ψηφιακό
υλικό, ας μην ξεχνάμε – κάτι που αφορά άμεσα τα υλικά
βιβλιοπωλεία – και την ευκολία και αμεσότητα των
διαδικτυακών πολυκαταστημάτων-βιβλιοπωλείων. Πίγουρα, με
την ψηφιοποίηση και τη σύγκλιση των ηλεκτρονικών μέσων
διαταράσσονται οι ισορροπίες όχι μόνο στον κόσμο του
Ρύπου, αλλά και στην αγορά του βιβλίου. Νι απώλειες τζίρου
των εκδοτών εφημερίδων και περιοδικών επηρεάζουν άμεσα
την έκδοση, διακίνηση και λιανική πώληση βιβλίων.
Πημαντικό στοιχείο στο παζλ της κρίσης στα έντυπα μέσα
είναι το γεγονός ότι πολλοί εκδότες Ρύπου είναι ταυτόχρονα
και διανομείς βιβλίων. Ε ηλεκτρονική διανομή και λιανική
πώληση
τίτλων
επηρεάζει
καταλυτικά
εκδότες,
χονδρέμπορους και βιβλιοπώλες. Νρισμένοι τομείς των
εκδόσεων, έχουν ήδη επηρεαστεί σημαντικά από την
ψηφιοποίηση και τον παγκόσμιο ιστό, όπως τα λεγόμενα
βιβλία αναφοράς -οι εγκυκλοπαίδειες και τα λεξικά-, και
ακολουθούν οι επιστημονικές, τεχνικές, ιατρικές και νομικές
εκδόσεις, αλλά και χρηστικά/πρακτικά βιβλία, όπως οι
ταξιδιωτικοί οδηγοί και βιβλία μαγειρικής451.

τυπογράφου, του ατζέντη συγγραφέα, του πωλητή εκδοτικού
οίκου ή του φυσικού διακινητή – τίθεται σε κίνδυνο
εξαφάνισης. Ρο μεγαλύτερο διαδικτυακό βιβλιοπωλείο, το
Amazon, προτείνει πλέον έργα με τη σελίδα ή με το
κεφάλαιο, εντελώς αποσπασμένα από το πλαίσιό τους.
Καθητές και φοιτητές ‗αντιγράφουν‘ συχνά παραθέματα
δημοσιευμένων έργων που ‗φορτώνουν‘ από ψηφιακές βάσεις
δεδομένων για τις εργασίες τους, θέτοντας το φαινόμενο της
λογοκλοπής στην πρώτη γραμμή, ενώ το ευρύτερο ζήτημα
των πνευματικών δικαιωμάτων και του κέρδους συγγραφέα και
εκδότη χρήζει νέων νομοθετικών ρυθμίσεων. Ε αναγνωστική
συμπεριφορά και η προσέγγιση της έντυπης πληροφορίας και
γνώσης μεταβάλλονται δραματικά σήμερα. Πτο άμεσο μέλλον
ίσως δεν χρειάζεται καν να ‗αγοράζουμε‘ ένα βιβλίο, ακόμη
και καταβάλλοντας το αντίτιμο της πρόσβασης στο
ψηφιοποιημένο περιεχόμενό του. Ίσως, όπως συμβαίνει ήδη
με τη μουσική βιομηχανία που δεν ελκύει η αγορά ενός
μουσικού άλμπουμ-συλλογής κομματιών, ο ενδιαφερόμενος
θα ‗φορτώνει‘ μία σελίδα, μία παράγραφο ή και μία φράση
από ένα έργο. Ρο ψηφιακό έργο θα μοιάζει όλο και λιγότερο
με τον παραδοσιακό, έντυπο, δεμένο κώδικα που
συντρόφευσε και καθόρισε για αιώνες την ανθρωπότητα. Ε
‗φόρτωση‘ ψηφιακού γνωσιακού περιεχομένου – με
πολυμεσικές μάλιστα δυνατότητες που συνεχώς εμλουτίζονται
(συνδέσμους, βιβλιογραφικές βάσεις, τρισδιάστατες εικόνες,
ταινίες, σήριαλ εν εξελίξει, ηχητικό υλικό, δυνατότητα
ανάδρασης) – αλλάζει την ίδια την ανάγνωση ως ψυχαγωγική
πρακτική και, σύμφωνα με αρκετούς ερευνητές, την ίδια τη
γραφή. Ρο πνευματικό έργο θα απολέσει όχι μόνο τη φυσική
μορφή των δεμένων φύλλων χαρτιού και την ‗ολότητα‘
περιεχομένου λόγω της αποσπασματικής πρόσβασης και
χρήσης, αλλά και άλλα πρωτογενή στοιχεία που
χαρακτήριζαν το έντυπο βιβλίο: τον ‗κλειστό‘ χαρακτήρα του
περιεχομένου – μέχρι σήμερα γινόταν λόγος για υποκειμενική
πρόσληψη και ερμηνεία του έργου – χάρη στην ‗ανοιχτή‘/
διαδραστική σχέση με τον ψηφιακό αναγνώστη, τα περίφημα
συγγραφικά δικαιώματα που με τόσο κόπο κατακτήθηκαν το
18ο αιώνα στην αγορά του βιβλίου, η διαμεσολάβηση του
εκδότη, του διακινητή και του βιβλιοπώλη μεταξύ συγγραφέα
και αναγνώστη κοκ. Θαι αρκετές είναι οι φωνές απαισιοδοξίας
για το μέλλον της ανάγνωσης σε οποιαδήποτε μορφή. Ε
μετατροπή βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων και βιβλιοπωλείων
σε πολυχώρους διασκέδασης και καφετέριας υποδεικνύει ότι η
γνώση και η πληροφορία έρχονται στην πραγματικότητα μέσα
από τα ψηφιακά, διαδικτυακά κανάλια και όχι μέσα από τους
παραδοσιακούς χώρους αποθήκευσης και χρήσης των έντυπων
βιβλίων. πως το εκφράζει ο Poulet, σε συνέχεια της
παγκόσμιας δικτυωμένης οικονομίας της πρόσβασης σε αγαθά
και υπηρεσίες
σε μία αναδυόμενη υπερκαπιταλιστική
κοινωνία του Rifkin, δημιουργείται μία «νέα οικονομία της
ανάγνωσης».
Κάλλον δεν θα επαληθευτεί στο

Πε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και
της
αποσπασματικής,
πολυμεσικής
(σύνδεσμοι,
οπτικοακουστικό υλικό, διαφορετικά επίπεδα αναζήτησης
υλικού) ανάγνωσης της σημερινής γενιάς στον ψηφιακό,
διαδικτυακό κόσμο – σε αντίθεση με την εντατική και
εκτεταμένη ανάγνωση του κυρίαρχου για 5,5 αιώνες έντυπου
γουτεμβέργιου γαλαξία - μεταβάλλεται αναμφισβήτητα όχι
μόνο η επικοινωνία, η κοινωνικοποίηση και η ψυχαγωγία,
αλλά και η ίδια η αναγνωστική συμπεριφορά και η αξία της
γνώσης. Ρο έργο διαλύεται, καθώς δεν έχει πλέον αρχή, μέση
και τέλος, η σχέση πνευματικού δημιουργού-αναγνώστη
αλλάζει με το στοιχείο της αμεσότητας και της
διαδραστικότητας να εισβάλει σε αυτή, ο ρόλος του εκδότη,
του διακινητή και του βιβλιοπώλη χρειάζεται αναπροσαρμογή
και ο ρόλος αρκετών επαγγελματιών του βιβλίου – όπως του
451

.π., ζ. 144.
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βραχυπρόθεσμο μέλλον μία ‗ζοφερή‘ για τους παραδοσιακούς
αναγνώστες εικόνα εξαφάνισης των έντυπων μέσων, αλλά
σταδιακής αύξησης του αναγνωστικού κοινού ψηφιακού
περιεχομένου και παράλληλης συσπείρωσης – κατά τον μαιτρ
του νέου αμερικανικού μυθιστορήματος, Robert Coover, ενός
μειωμένου αριθμητικά, αλλά πιστού και εκλεκτικού, κύκλου
ποιοτικής λογοτεχνικής μυθοπλασίας, παρόμοιου με την
αναγνωστική κοινότητα της ποίησης της προηγούμενης
γενιάς 452 . Ώυτή η πρόβλεψη είναι βέβαια αισιόδοξη χωρίς
ψευδαισθήσεις για το μέλλον της ανάγνωσης και της
λογοτεχνίας, αλλά ‗ζοφερή‘ για την εκδοτική και βιβλιοπωλική
βιομηχανία, αν παραμείνουν αποκλειστικά επικεντρωμένες
στο
προϊόν
που
διακινούν
και
δεν
ενσωματωθούν/απορροφηθούν στις άλλες πολιτιστικές
βιομηχανίες. Ρο αναγνωστικό κοινό – ακόμη και ως
‗αγοραστής‘ ή ‗ενοικιαστής‘ ψηφιακού περιεχομένου – θα
συνεχίσει να συρρικνώνεται, οπότε τίθεται σε αμφισβήτηση η
δυνατότητα κέρδους και ύπαρξης εν τέλει του εκδότη Ρύπου
και βιβλίου και του βιβλιοπώλη, σύμφωνα πάντα με αυτή την
κατεύθυνση προβλέψεων.

συσκευής την καθιστά μία απόλαυση για το μάτι, το σχήμα
της μία ευχάριστη εμπειρία για το χέρι και η φυσική της
μορφή ένα βασικό εργαλείο μάθησης και διακίνησης της
γνώσης για εκατοντάδες γενιές ανθρώπων453.
πως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο Darnton, τόσο ο
ίδιος – ως σθεναρός υπέρμαχος της τεχνολογίας στη
διακίνηση της συσσωρευμένης γνώσης, ο οποίος
επανειλημμένα εκφράζει την προσδοκία του ώστε τα νέα μέσα
να καταστήσουν το βιβλίο προσιτό σε όλους, υλοποιώντας το
ιδεώδες του Βιαφωτισμού, την ανοιχτή ‗Ξολιτεία των
Αραμμάτων‘ 454 – όσο και άλλοι γνωστοί ‗μέτοχοι‘ της
ηλεκτρονικής εποχής, όπως ο εκτελεστικός διευθυντής της
Microsoft, William Gates, μέχρι στιγμής υπάρχει η γενική
παραδοχή ότι υπάρχει ακόμη μεγάλος δρόμος να διανύσουν
οι επιστήμονες για την ανακάλυψη ενός λειτουργικού και
εύχρηστου ψηφιακού ‗φορμά‘, ικανού να αντικαταστήσει τον
παλαιομοδίτικο κώδικα που επικράτησε από τον 3ο-4ο αιώνα
μ.Τ. στον ανθρώπινο πολιτισμό ως πολύτιμο, χρηστικό
‗εργαλείο‘-αποθήκη της αποθησαυρισμένης πληροφορίας και
γνώσης. Ν κώδικας με τα έντυπα και δεμένα φύλλα χαρτιού
δεν φαίνεται να διαλύεται ακόμη στον κυβερνοχώρο. Κπορεί
ο κόσμος της γνώσης – ιδιαίτερα με την ταχύτατη
ψηφιοποίηση χρηστικών βιβλίων και σχολικών εγχειριδίων –
να αλλάζει τόσο ραγδαία στις μέρες μας, ώστε να είναι
δύσκολη κάθε πρόβλεψη για το μεσο-/ μακροπρόθεσμο
μέλλον, αλλά πολλοί είναι αυτοί που όπως ο Darnton
διακηρύσσουν ότι οι αλλαγές στη διάδοση της πληροφορίας
παραμένουν εντός των ορίων του Αουτεμβέργιου γαλαξία,
παρόλο που αυτός διαστέλλεται χάρη στη νέα πηγή ενέργειας
που εμφανίστηκε, το ηλεκτρονικό βιβλίο. Ώυτό λειτουργεί ως
συμπλήρωμα και όχι υποκατάστατο των καταπληκτικών
εφευρέσεων του κώδικα και της τυπογραφίας455.

Πυνοψίζοντας τα μέχρι στιγμής δεδομένα που
παρατέθηκαν σύντομα για τη σύνθεση της σημερινής εικόνας,
το βιβλίο, ο παλαιός, γνώριμος έντυπος κώδικας, που
συντροφεύει την ανθρωπότητα εδώ και 5,5 αιώνες, φαίνεται να
διαθέτει ασυνήθιστα έντονη ισχύ. Θαι αξίζει η ανάλυση του
βιβλίου σήμερα, καθώς χρειάζεται να εξακριβωθεί η φύση και
ο ρόλος του αποκλειστικού -ή έστω κύριου- προϊόντος του
βιβλιοπωλείου, για να εξαχθούν συμπεράσματα για το ρόλο
και την επιρροή του ίδιου του βιβλιοπωλείου. πως
διαπιστώνει και ο R. Darnton, ο ‗γαλαξίας του
Αουτεμβέργιου‘ επιβιώνει ακόμη και ο ‗άνθρωπος της
τυπογραφίας‘ εξακολουθεί να μαθαίνει και να προσαρμόζεται
στο περιβάλλον του με ‗όπλο‘ τις δεξιότητες της γραφής και
της ανάγνωσης. Ώκόμη. Ρο μέλλον που οραματίσθηκε ο
Marshall McLuhan δεν επαληθεύθηκε ως προς το έντυπο
βιβλίο. Έγιναν πραγματικότητα η παγκόσμια κυριαρχία της
τηλεόρασης, η διείσδυση των ΚΚΓ και των μηνυμάτων σε
όλους τους τομείς και βέβαια ο παγκόσμιος ιστός. μως, η
ηλεκτρονική εποχή δεν οδήγησε τον έντυπο κόσμο στην
εξαφάνιση, όπως προφήτευε ο McLuhan το 1962. Ν κώδικας
πριν και μετά την τυπογραφική εφεύρεση αποδείχθηκε ως μία
υπέροχη ‗συσκευή‘, αποτελεσματική στη ‗συσκευασία‘
πληροφορίας, λειτουργική στο ξεφύλλισμα, κατάλληλη για
μεταφορά παντού, ιδανική στην αποθήκευση και
αξιοσημείωτα ανθεκτική στη φθορά και την καταστροφή. Βεν
χρειάζεται καμία ‗αναβάθμιση‘ ή ‗φόρτωμα‘, καμία πρόσβαση
ή σύνδεση με ηλεκτρονικά κυκλώματα ή εξαγωγή από
ψηφιακά δίκτυα. Ν σχεδιασμός της διαχρονικής αυτής
452

Ν γνωστός επαγγελματίας και παρατηρητής του
βιβλίου André Schiffrin, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο,
επισημαίνει τη σημερινή κρίση ποιότητας και ποικιλομορφίας
σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας. Γίναι αναμφισβήτητο ότι ο «κόσμος των λέξεων»
βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. πως ο ίδιος περιγράφει
την εμφάνιση και την εξέλιξη του δυτικού παραδείγματος στη
βιομηχανία του βιβλίου από το β΄μισό του 20ού αιώνα ως τις
μέρες μας, οι παλιές δομές ιδιοκτησίας έχουν είτε
μεταλλαχθεί σε μεγάλους παγκοσμιοποιημένους ομίλους
453

Robert Darnton, The case for books: Past, present, and future, φ.π., ζ. 68.
Λακπξηλή Κνπδέιε, «Ρφκπεξη Νηάξληνλ: Ο ζάλαηνο ηνπ βηβιίνπ αξγεί
αθφκε», Σν Βήκα, 11.4.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
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10 (2.5.2010).
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Robert Darnton, ―The new age of the book‖, The New York Review of
Books, vol. 46, Nr. 5, 18.3.1999. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.nybooks.com/articles/546 (16.11.2008).
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(εκδότες, βιβλιοπώλες) είτε έχουν σε μεγάλο βαθμό
αποδυναμωθεί, όπως συμβαίνει στο χώρο των εφημερίδων
στις ΕΞΏ και σε μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ε
παλαιότερη πεποίθηση ότι τα ιδιωτικά κεφάλαια θα
συνεχίσουν να επενδύουν στα παραδοσιακά μέσα μαζικής
ενημέρωσης και διασκέδασης – βιβλία, εφημερίδες, ποιοτικός
κινηματογράφος και ραδιοτηλεόραση – έχει υπονομευθεί από
τη συνειδητοποίηση ότι η απόδοση μιας τέτοιας επένδυσης
είναι μικρή σε σύγκριση με τα τεράστια κέρδη που κατάφεραν
να επιτύχουν οι τραπεζίτες και οι χρηματιστές, επιδιδόμενοι
σε κερδοσκοπικά παιχνίδια σε άλλους τομείς456.

χονδρεμπόρων, διαφημιστών και βιβλιοπωλών από τους
συγγραφείς που θα ‗συνομιλούν διαδικτυακά‘ απευθείας με
τους αναγνώστες-καταναλωτές της παραγωγής τους, και
φθάνουν να κάνουν λόγο για μία νέα ψηφιακή,
‗εκδημοκρατισμένη‘ λογοτεχνία, που θα φθάσει στην πλήρη
‗εξαφάνιση‘ του συγγραφέα ως αποκλειστικού πνευματικού
δημιουργού.
Ώκόμη, άλλοι προβλέπουν, και μάλιστα στο άμεσο
μέλλον, μία σαφή συσπείρωση δυνάμεων εκ μέρους των
εκδοτών, ώστε να παρακάμπτονται πλήρως οι παραδοσιακοί
λιανικοί διαθέτες του βιβλίου, οι βιβλιοπώλες, και να πωλούν
απευθείας ό,τι παράγουν σε ηλεκτρονική μορφή στους
ενδιαφερόμενους. Άλλοι πάλι, λόγω των τεχνολογικών
εξελίξεων, σε συνδυασμό με την αλλαγή των μορφών
κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου και
του τρόπου ψυχαγωγίας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης
ομιλούν για μία πλήρη ‗αναδιαμόρφωση‘ των βιβλιοπωλείων
σε πολιτιστικούς πολυχώρους και ηλεκτρονικούς διανομείς,
ώστε να ανταποκριθούν στο απαιτητικό σύγχρονο Zeitgeist.
Ήδη, δεν είναι τόσο δυσδιάκριτη η τάση συνδυασμού πολλών
ρόλων σε ένα πρόσωπο/εταιρεία/κονσόρτσιουμ πολιτιστικών
υπηρεσιών και προϊόντων, ακόμη και στην Γλλάδα. Ώπό τον
πρωτεϊκό
ρόλο
του
αντιγραφέα-βιβλιοπώλη
της
ελληνορωμαϊκής και βυζαντινής εποχής και του τυπογράφουεκδότη-βιβλιοπώλη της γουτεμβέργιας εποχής μέχρι το 17ο
αιώνα στη Βύση, πριν τη σταδιακή και σταθερή πορεία
εξειδίκευσης και επιμερισμού των ρόλων από το στάδιο
πνευματικής παραγωγής μέχρι κατανάλωσης του βιβλίου,
φαίνεται ότι στην αυγή του 21ου αιώνα επανέρχεται η
συγκέντρωσης ρόλων στην προσφορά αγαθών και υπηρεσιών
στην αγορά του βιβλίου. Ρο ζήτημα είναι ποιος θα αναλάβει
τον ‗πρωτεϊκό‘ αυτό ρόλο: Νι σημερινοί συγγραφείς, εκδότες,
βιβλιοπώλες ή ακόμα και καταναλωτές; Ή μήπως, οι ρόλοι
θα παραμείνουν διακριτοί και στην ψηφιακή εποχή, ιδιαίτερα
αυτός του βιβλιοπώλη ως διαμεσολαβητή μεταξύ συγγραφέα,
εκδότη και αναγνώστη, όπως τόσους αιώνες στο δυτικό
παράδειγμα; Ώς μην ξεχνάμε πόσο μεγάλη είναι η ισχύς των
μεγάλων βιβλιοπωλικών αλυσίδων στις δυτικές αγορές πάνω
στους εκδότες και τον εκδοτικό προγραμματισμό.

Ε επέκταση του διαδικτύου και η ψηφιοποίηση
περιεχομένου και υπηρεσιών δρομολογούν μάλλον την
εμφάνιση νέου παραδείγματος στη βιομηχανία του βιβλίου.
Ώξίζει μία πιο προσεκτική ματιά στις σύγχρονες εξελίξεις σε
αυτό το επίπεδο.

Αποϋλοποίηση βιβλίου και βιβλιοπωλείου;
«ε ένα μικρό βιβλιοπωλείο του Μανχάταν, η παρουσίαση
της νέας συλλογής διηγημάτων του Ντέιβιντ εντάρις τον Ιούνιο του
2009 έμοιαζε απολύτως συνηθισμένη. Η έκπληξη για τον ελληνικής
καταγωγής συγγραφέα ήρθε στο τέλος της εκδήλωσης, όταν κάποιος
από το κοινό του ζήτησε να υπογράψει στο πίσω μέρος ενός e-reader,
όπου το βιβλίο βρισκόταν αποθηκευμένο σε ψηφιακή μορφή. Ο
εντάρις, όπως ίσως πολλοί άλλοι συγγραφείς σήμερα, νιώθοντας
άβολα, με ένα μείγμα αμηχανίας και ειρωνικής διάθεσης, απηύθυνε
την αφιέρωση περισσότερο στη συσκευή παρά στον ιδιοκτήτη της.
Έγραψε: ‗Αυτό το μαραφέτι ανοίγει τον ασκό του Αιόλου‘»457.
Θαι ο ‗ασκός του Ώιόλου‘ έχει ανοίξει για όλη την
αλυσίδα του βιβλίου, από τη συγγραφή και την έκδοση μέχρι
την προώθηση, τη λιανική διάθεση στο κοινό και την
ανάγνωση. Ώρκετοί προβλέπουν πως στο άμεσο μέλλον θα
συμπορεύονται στη ζωή μας ‗επί ίσοις όροις‘ το υλικό και το
‗απο-ϋλωμένο‘ βιβλίο μέσω διαφόρων ‗φορμάτ‘ (ψηφιακό
βιβλίο, ψηφιακές βιβλιοθήκες/i-book, ακουστικό βιβλίο/
audiobook, ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης και iPhones,
iPod Touch/e-book), ενώ κάνουν λόγο και για ριζική
αναδιαμόρφωση όλης της αγοράς του βιβλίου και των
επαγγελμάτων και δεξιοτήτων που εμπλέκονται από την
παραγωγή μέχρι τη λιανική κατανάλωση του βιβλίου. Έτσι, θα
ανατραπεί μία σταθερή στο χρόνο, από το 15ο ως τον 21ο
αιώνα, ‗αλυσίδα‘-διαδικασία παραγωγής, προβολής και
διανομής του έντυπου βιβλίου. Βεν είναι επίσης λίγες οι φωνές
ειδικών που προβλέπουν τον παραγκωνισμό των εκδοτών,

Θαταλυτικές ήταν τα τελευταία 15-20 χρόνια και
συνεχίζουν να είναι οι εξελίξεις τόσο σε επίπεδο εξωτερικής
μορφής του βιβλίου και των χώρων που διατίθεται, όσο και σε
επίπεδο περιεχομένου, παραγωγής και διακίνησης της γνώσης.
Νι νέες τεχνολογίες από τη δεκαετία του 1980 και μετά
μείωσαν αισθητά το κόστος παραγωγής του βιβλίου, το
αναγνωστικό κοινό διευρύνθηκε και η εκδοτική
δραστηριότητα ξεπέρασε σε όγκο και ρυθμό ανάπτυξης κάθε
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προηγούμενη ιστορική περίοδο του βιβλίου 458 . Κε τις
δυνατότητες του διαδικτύου που αποτελεί ένα καταπληκτικό
νέο medium, η πληρο-φορία έρχεται άμεσα σε εμάς και δεν
πάμε εμείς προς αυτήν όπως στο παρελθόν. Ν πλανήτης έγινε
ένα «σημείο», η οθόνη του Ε/. Ξολλές είναι οι ‗μαγικές‘
επιπτώσεις του παγκόσμιου ιστού. Ρο διαδίκτυο, μία από τις
εφαρμογές του, έχει αποκεντρώσει τις θέσεις ομιλίας, της
εκδοτικής δράσης, της κινηματογραφίας, της μουσικής, της
ραδιοτηλεόρασης κ. ά., δηλαδή των μηχανισμών της
πολιτιστικής παραγωγής 459 .
Ηδιαίτερα, σε επίπεδο
λογοτεχνικής δημιουργίας, σε αυτά τα δίχως τέλος και αρχή
δίκτυα δεν υπάρχουν ιεραρχίες, δημιουργείται ένας μη
αλληλουχιακός αφηγηματικός χώρος460, στον οποίο μπορεί να
παρεμβαίνει ενεργητικά ο αναγνώστης-χρήστης του
ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ώλλάζει ριζικά η σχέση του
συγγραφέα με τον αποδέκτη του έργου, που σταδιακά
μεταβάλλεται σε συν-δημιουργό, και η σχέση του αναγνώστη
με το γραπτό κείμενο στην οθόνη ή καλύτερα με το
υπερκείμενο, που προσφέρεται χάρη στην ψηφιακή, άυλη
μορφή του, για αμέτρητες παρεμβολές, παρατηρήσεις,
αποκοπές, διορθώσεις κοκ. Νι πρωτόγνωρες δυνατότητες του
υπερκειμένου και του παγκόσμιου ιστού αλλάζουν σταδιακά
όλα τα δεδομένα στην αγορά του βιβλίου, από το πρώτο
στάδιο της πνευματικής δημιουργίας, την παραγωγή-έκδοση,
την προώθηση και διακίνηση, την πώληση μέχρι την
κατανάλωση-ανάγνωση.

ανταγωνιστή του έντυπου βιβλίου, όμως η κατάσταση τα
τελευταία 1-2 έτη μεταβάλλεται με απίστευτους ρυθμούς. Ε
κυκλοφορία στο εμπόριο δύο νέων συσκευών ηλεκτρονικής
ανάγνωσης – του SONY Reader το 2006 και του Amazon
Kindle το 2007 – όπως και του Nook της γνωστής αλυσίδας
αμερικανικών βιβλιοπωλείων Barnes & Noble, καθώς και των
iPhones και των iPods Touch461, έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση
για το μέλλον της γραφής και των έντυπων μέσων,
περιλαμβανομένου του βιβλίου ως φυσικού αγαθού και του
βιβλιοπωλείου ως σταθερού, φυσικού χώρου επαγγελματικής
εμπορίας462.
Ώίσθηση είχε προκαλέσει η παρουσίαση της συσκευής
ηλεκτρονικής ανάγνωσης Kindle στις 19 Λοεμβρίου ΄07. Ε
διαφορά με προηγούμενες δύσχρηστες συσκευές που δεν
κατάφεραν να διεισδύσουν στην αγορά των βιβλιόφιλων ήταν
ότι μέσα σε 5 μέρες εξαντλήθηκε και μέσα σε λιγότερο από
μία τριετία κατάφερε να κατακτήσει το κοινό και να ανέλθει
στον κατάλογο με τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικά δώρα
του 2009. Ε συσκευή Kindle πρωτοπορεί, καθώς λειτουργεί
με μπαταρία, είναι ασύρματη συσκευή και δεν απαιτείται η
σύνδεση με υπολογιστή, χάρη στην τεχνολογία Whisper-nest,
για την αναζήτηση και την αγορά/συνδρομή βιβλίων,
εφημερίδων και περιοδικών στο Βιαδίκτυο, προσφέροντας μία
αίσθηση ανεξαρτησίας και ευχρηστίας στο βιβλιαναγνώστη.
λες οι συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης
ενσωματώνουν την τεχνολογία του «ηλεκτρονικού μελανιού»
(e-ink), η οποία προσδίδει στην εμφάνιση ενός ψηφιακού
βιβλίου την όσο πιο πιστή εμφάνιση (16 αποχρώσεις του γκρι)
σε σύγκριση με ένα κανονικό βιβλίο 463 , εξοικειώνοντας ή
‗ξεγελώντας‘ με αυτό το ‗άρωμα βιβλίου‘ που αποπνέουν
ακόμη και τους πιο πιστούς οπαδούς της έντυπης κουλτούρας.
Ν ιδρυτής και διευθυντής της Amazon, Jeff Bezos
παρουσίασε στις 9 Σεβρουαρίου 2009 τη βελτιωμένη εκδοχή
της συσκευής, το Kindle 2.0, η οποία από 19 Νκτωβρίου του
ίδιου έτους διατίθεται και στο ελληνικό βιβλιόφιλο κοινό
(μέσω παραγγελίας από το amazon.com). Ε δεύτερη γενιά
της συσκευής είναι ακόμα πιο εύχρηστη από την πρώτη, οι
διαστάσεις της είναι λίγο μεγαλύτερες από ένα εξώφυλλο
βιβλίου (20x13.5cm), το πάχος της μόλις 0.5cm ενώ η οθόνη

Ρην τελευταία κυρίως δεκαετία του 20ού αιώνα, η
απίστευτη σε χρόνο και χώρο εξάπλωση του παγκόσμιου
ιστού και του διαδικτύου, όπου η πληροφορία διακινείται
ταχύτατα και εύκολα χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς και
μέσω άυλων, ψηφιακών καναλιών, ανέδειξε το ρόλο του
ψηφιακού περιεχομένου και των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων
(ταχύτητα, ευκολία αποστολής, περικοπή διαδικασιών) ως
προς τη διακίνηση.
Ε εξέλιξη της πληροφορικής οδήγησε στην εμφάνιση
των books on demand (εκτύπωση αντιτύπων ανάλογα με τη
ζήτηση) και των e-books (ηλεκτρονικά βιβλία), audiobooks
(ακουστικά βιβλία) – εκατοντάδες βιβλία που προσφέρονται σε
σκληρούς δίσκους και USBο, των –i-books (βιβλία που
μπορούν να ΄κατέβουν‘ από ιστοσελίδες ηλεκτρονικών
βιβλιοπωλείων και ψηφιακών βιβλιοθηκών) ή και των vooks
(συνδυασμός video και βιβλίων). Νι συσκευές ηλεκτρονικής
ανάγνωσης (e-book readers) δεν είχαν καταφέρει μέχρι
πρόσφατα να κερδίσουν τις καρδιές του βιβλιόφιλου κοινού
λόγω τεχνικών δυσλειτουργιών και να αποδειχθούν σε σοβαρό
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των 6΄ ιντσών έχει ανάλυση 600x800 pixels. Κε χρήση 1-2
ωρών καθημερινά, η αυτονομία της συσκευής (χωρίς
επαναφόρτιση της ενσωματωμένης μπαταρίας) φθάνει τις 2
εβδομάδες.

εφημερίδων και συγγραμμάτων για φοιτητές, στην τιμή των
$490, εξασφάλισε γρήγορα την υποστήριξη αμερικανικών
εφημερίδων και πανεπιστημίων. Γνδεικτικό της ψηφιοποίησης
και της πρόσβασης επί τιμή στην ψηφιακή ειδησεογραφία
είναι το γεγονός πως μέσα σε ένα τρίμηνο είχαν ήδη
υπογράψει συμφωνία διάθεσης του περιεχομένου τους 50
εκδοτικοί οργανισμοί Ρύπου με την Amazon για τη νέα
συσκευή Kindle.465.

Βιαθέτει χώρο μνήμης μεγέθους 1.5 GB, που είναι
υπεραρκετός για την αποθήκευση τουλάχιστον 500 βιβλίων
και περιοδικών, αλλά δεν υπάρχει κάποιος εξωτερικός τρόπος
για την αύξηση του μέσω κάρτας μνήμης (memory card). Φς
σημαντικό πλεονέκτημα του Kindle 2 προβάλλεται το Kindle
Store, το διαδικτυακό βιβλιοπωλείο που έχει δημιουργήσει
αποκλειστικά για τη συσκευή της η Amazon. Ν ρυθμός
προσθήκης νέων τίτλων αυξάνεται ραγδαία, αφού το 2008 το
Kindle Store απαριθμούσε 80.000 τίτλους, ενώ σύμφωνα με
ανακοίνωση της Amazon το Σεβρουάριο του 2009, ο
αριθμός αυτός άγγιζε τους 230.000 τίτλους. Ε ανταγωνιστική
συσκευή Sony Reader έχει δυνατότητα αποθήκευσης γύρω
στα 350 ψηφιακά βιβλία, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα της
Sony προσφέρει προς πώληση περίπου 100.000 τίτλους464.

Ώπό την άλλη, μεγάλοι εκδοτικοί όμιλοι των ΕΞΏ,
όπως οι Time Inc., News Corporatio, Hearst Corporation
και Meredith Corporation ετοιμάζονται για τη διάθεση στην
αγορά ενός ανταγωνιστικού έναντι της συσκευής Kindle
σχήματος (‗format‘), σχεδιασμένου να ακολουθεί πιστά τη
διάταξη των σελίδων και τα γραφικά του περιοδικού και
ημερήσιου Ρύπου -σε αντίθεση με τη μονόχρωμη τεχνολογία
της «ηλεκτρονικής μελάνης»- και να υποστηρίζεται από
υπολογιστές ταμπλέτες (tablet Pcs), εξειδικευμένες συσκευές
ανάγνωσης (palmtops) και κινητά τηλέφωνα (smartphones).
Ώκόμη, θα είναι ανοιχτό προς χρήση και από άλλους εκδότες,
πλην των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατασκευής του
νέου σχήματος. Ήδη έχουν δημιουργηθεί και διατίθενται στην
αγορά αμιγώς ευρωπαϊκά μοντέλα συσκευών ψηφιακής
ανάγνωσης, όπως το iLiad της ολλανδικής iRex Technologies,
το cybook3 της γαλλικής Bookeen, το BeBook – που
διατίθεται από το 2009 στην ελληνική αγορά από τον
εκδοτικό οίκο Θαστανιώτη- και το eSlick.

Γπιπρόσθετα, οι συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης
προσφέρονται και για τους φίλους του Ρύπου. Γίναι δυνατός ο
προγραμματισμός τους ώστε να ―κατεβάζουν‖ αυτόματα την
εφημερίδα της αρεσκείας του χρήστη κάθε πρωί.
Κάλιστα, η τρίτη γενιά της συσκευής της Amazon, το
Kindle 3G, με τη δυνατότητα σύνδεσης με δικτυακούς
τόπους, όπως το Facebook και το Twitter, αποκτά τη δύναμη
παράκαμψης της λογοκρισίας στο διαδίκτυο από καθεστώτα
όπως της Θίνας. Νι Θινέζοι χρήστες έχουν βρει τρόπους να
το αγοράσουν και ανακάλυψαν την εκπληκτική του δύναμη
προς την ελευθερία διακίνησης της διαδικτυακής πληροφορίας
και επικοινωνίας. Ρα φίλτρα που χρησιμοποιεί η κινεζική
κυβέρνηση φιλτράρουν το ‗ακατάλληλο‘ –δηλαδή
ανεπιθύμητο γι‘ αυτήν- περιεχόμενο στο διαδίκτυο και ένας
μεγάλος αριθμός κυβερνητικών υπαλλήλων παρακολουθεί
διαρκώς τις δραστηριότητες των χρηστών. Ν κλοιός
διαδικτυακής λογοκρισίας στην Θίνα αποκαλείται συχνά
«Ξύρινο Ρείχος» (Great Firewall of China), κατ΄αντιστοιχία
με το γνωστό Πινικό Ρείχος (Great Wall of China). μως το
Kindle 3G, το οποίο συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω δικτύου
κινητής τηλεφωνίας GSM, κατόρθωσε να σπάσει το τείχος
λογοκρισίας. Κένει να φανεί η αντίδραση των κινεζικών αρχών
για την παράκαμψη της λογοκρισίας μέσω μίας συσκευής
ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Ώς σημειωθεί ότι η έκδοση του
Kindle DX που κυκλοφόρησε το Κάιο του 2009, με
μεγαλύτερη οθόνη, ειδικά σχεδιασμένη για την προβολή

Νι εξελίξεις λόγω τεχνολογίας και λόγω σκληρού
ανταγωνισμού στον ευρύτερο χώρο των εταιρειών
ηλεκτρονικών συσκευών και μέσων τρέχουν ραγδαία, σχεδόν
καθημερινά. Ρο μοντέλο iPad της Apple (2010) έχει
ενσωματωμένη συσκευή ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Ε
επονομαζόμενη συσκευή iBooks προσφέρει ένα εικονικό ‗ράφι
βιβλιοπωλείου‘ με διάφορους τίτλους ψηφιακών βιβλίων και με
ένα κλικ του ποντικιού ο χρήστης επιλέγει ό,τι θέλει από το
iBook store για αγορά και κατόπιν ‗φόρτωμα‘ στο iPad.
Ρο καινοτόμο στοιχείο στην εφεύρεση αυτή είναι ότι
στηρίζεται στο σχήμα ePub, που αναπτύχθηκε από το διεθνές
φόρουμ ψηφιακών εκδόσεων (International Digital
Publishing Forum) και είναι συμβατό με διάφορες συσκευές
και πλατφόρμες ανάγνωσης, όπως τη συσκευή Sony Reader
και το Adobe Digital Editions του Ε/. Ξεριγράφεται ως το
―MP3‖ των συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης. Ξέντε
εκδοτικοί κολοσσοί διεθνώς (Penguin, Harper Collins,
Macmillan, Hachette Book Group και Simon & Schuster)
ανακοίνωσαν ήδη την υποστήριξή τους στο iBooks της Apple
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(27.1.2010), ενώ αναμένεται να προστεθούν και άλλοι
σημαντικοί εκδότες466. Νι καινοτομίες του Steve Jobs (19552011), συνιδρυτή, προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της
Apple – που έχει χαρακτηριστεί Κίδας του σύγχρονου
«ψηφιακού lifestyle», από τον πρώτο Macintosh, την
τεχνολογία κινουμένων σχεδίων Pixar, το κινητό τηλέφωνο
iPhone, το φορητό music player iPod μέχρι τη ‗συσκευή του
μέλλοντος‘ iPad 467 , παρακινεί σε νέες ‗πολύ-συσκευές‘ στην
αγορά τη ηλεκτρονικής τεχνολογίας. Κόλις παρουσιάσθηκαν
οι δυνατότητες του νέου τεχνουργήματος της Apple που
προσφέρει ψηφιακή συλλογή τίτλων και ευέλικτη προσαρμογή
σε διάφορες συσκευές, αρκετοί μίλησαν για τον επικείμενο
‗θάνατο‘ του Kindle της Amazon. Θαι ο ανταγωνισμός
συνεχίζεται σκληρός. Ν ίδιος ο Steve Jobs δήλωσε σε
συνέντευξή του το 2008 ότι είναι άχρηστο να επενδύει κανείς
στην κατασκευή των ηλεκτρονικών βιβλίων και άλλων
εργαλείων ηλεκτρονικής ανάγνωσης, καθώς «δεν έχει σημασία
πόσο καλό ή κακό είναι το προϊόν», γιατί η πραγματικότητα είναι ότι
ο κόσμος δεν διαβάζει πλέον. Κάλιστα, έρευνες στις ΕΞΏ
δείχνουν ότι το 40% του πληθυσμού διάβασε το 2007 μόλις
ένα ή κανένα βιβλίο, οπότε, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η όλη
κατεύθυνση βελτιστοποίησης μέσων ηλεκτρονικής ανάγνωσης
είναι ελαττωματική στην αφετηρία της468.

σύγκλισης των μέσων είναι και το παράδειγμα της
παρουσίασης ενός νέου μοντέλου φορητού Ε/ (laptop)συσκευής ηλεκτρονικής ανάγνωσης (e-reader)στις 21.6.2010
από την ιαπωνική εταιρεία Toshiba. Ξροαναγγέλθηκε η
κυκλοφορία σε περιορισμένο αριθμό στην αγορά τον
Ώύγουστο του 2010 του Libretto W100, ενός εύχρηστου Ε/
τσέπης που διαθέτει δύο οθόνες αφής 7ιντσών, ώστε σε
κατακόρυφη θέση να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως e-reader
για την ανάγνωση ενός δισέλιδου άρθρου, ενώ σε οριζόντια
θέση η οθόνη στη βάση του μετατρέπεται σε εικονικό
πληκτρολόγιο, ώστε η συσκευή λειτουργεί ως ένα συμβατικό
laptop. Ρο συλλεκτικό ηλεκτρονικό ‗βιβλιαράκι‘ του
ιαπωνικού κολοσσού συνδυάζει αποτελεσματικά τις
δυνατότητες ενός φορητού Ε/ με τις ευαισθησίες ενός tablet
pc, σύμφωνα με τους ειδικούς470.
Ξρώτη η ιστορική εκδοτική εταιρεία Penguin,
αμερικανικής σήμερα ιδιοκτησίας, κυκλοφόρησε στις 20
Ηουλίου 2010 ένα ‗ενισχυμένο‘ ηλεκτρονικό βιβλίο με
ενσωματωμένο πολυμεσικό (multimedia) περιεχόμενο –
συγκεκριμένα, η Penguin Group σε συνεργασία με την
εταιρεία προσφοράς καλωδιακού τηλεοπτικού πακέτου Starz
Media του ομίλου Liberty Media, διέθεσε στην αγορά την
πρώτη ηλεκτρονική έκδοση (amplifed edition) του ευπώλητου
(bestseller) μυθιστορήματος Οι κίονες της γης (The Pillars of the
Earth) του Ken Follet, που από το έτος της πρώτης έντυπης
έκδοσής του έχει πουλήσει διεθνώς περισσότερα από 14 εκατ.
αντίτυπα -, βιβλίο που εμπεριέχει περιεχόμενο βίντεο,
ακουστικά και γραφικά και προορισμένο να ‗τρέχει΄ στις
συσκευές iPad, iPhone and iPod Touch της Apple.
Ξρακτικά, ο αναγνώστης θα έχει τη δυνατότητα παράλληλα
με την ηλεκτρονική ανάγνωση του μυθιστορήματος να βλέπει
αποσπάσματα από την τρέχουσα τηλεοπτική σειρά που
βασίζεται στο βιβλίο και θα αρχίσει να προβάλλεται στις 23
Ηουλίου. Ρο ΄ζωντανό‘ ηλεκτρονικό βιβλίο θα ‗παίζει‘ τόσο τα
επεισόδια της σειράς σε βίντεο όσο και ένα πολυμεσικό
ημερολόγιο παρασκηνίου του συγγραφέα για τη δημιουργία
της τηλεοπτικής σειράς. Ρο πρωτοποριακό βιβλίο θα πωλείται
ως συσκευή μέσω του καταστήματος της Apple για τα
iPad/iPhone/iPod στην τιμή των $12.99.

Ε φαντασία που πραγματώνει η πρόοδος της
τεχνολογίας, προωθώντας την ψηφιοποίηση και τη δικτύωση
ταυτόχρονα, φαίνεται να μην έχει όρια. Ε σύγκλιση
διαφορετικών ηλεκτρονικών μέσων για την επιδιωκόμενη
βέλτιστη λειτουργικότητα και την προσέλκυση της προσοχής
όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού χρηστών-αγοραστών
μοιάζει να προχωρεί γοργά. πως έχει προβλέψει ο γερμανός
θεωρητικός των ΚΚΓ Friedrich Kittler, οι άνθρωποι θα είναι
συνδεδεμένοι με ένα κανάλι πληροφοριών κατάλληλο για όλα
τα μέσα, πράγμα που θα γίνει όταν μπουν στο σπίτι του
καθενός, διαμέσου δικτύων οπτικών ινών, ταινίες και μουσικές,
συνδιαλέξεις και κείμενα, όταν θα συγχωνευτούν τα χωριστά
έως τώρα μέσα της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του
τηλεφώνου και του ταχυδρομείου, όταν θα τυποποιηθούν με
βάση τις συχνότητες μετάδοσης δεδομένων και τον ψηφιακό
τους μορφότυπο. Κε την καθολική μετατροπή των
πληροφοριών και των καναλιών σε ψηφιακά χάνονται οι
διαφορές ανάμεσα στα διάφορα μέσα469. Γνδεικτικό της τάσης

Ν διευθυντής επιχειρησιακής ανάπτυξης της Penguin
Group, Molly Barton, δήλωσε μάλιστα ότι το περιεχόμενο
βίντεο που προσφέρεται στην ενισχυμένη έκδοση θα έχει
αναπτυχθεί όταν η τηλεοπτική σειρά θα τελειώνει. Τάρη στη
συνεργασία με τη Starz, το νέο ηλεκτρονικό βιβλίο θα
ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση με νέες σκηνές και με
επικαιροποιημένα βίντεο κλιπς με κείμενα από τη σειρά, κάθε
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Weldon Dodd, ―iBooks App & iBookstore‖, 27.1.2010.Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν: http://theappleblog.com/2010/01/27/ibooks-app-ibook-store
(5.4.2010).
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Κσλζηαληίλνο Σζάβαινο, «ην κπαιφ ηνπ ηηβ Σδνκπο», Σν Βήκα,
1.8.2010, ζ. Α26/58.
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John Markoff, ―The passion of Steve Jobs‖, The New York Times,
15.1.2008.Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://bits.blogs.nytimes.com/
2008/01/15/the-passion-of-steve-jobs (13.4.2010)
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Friedrich Kittler, Γξακκόθσλν, θηλεκαηνγξάθνο, γξαθνκεραλή, Αζήλα,
Νήζνο, 2005, ζ. 13.
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φορά που θα προβάλλεται στην τηλεόραση ένα νέο επεισόδιο.
Νι αναγνώστες θα μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να
‗φορτώσουν‘ τα νεότερα, αμέσως μετά την παρουσίαση κάθε
επεισοδίου. Ν Barton επισήμανε μάλιστα ότι σκέφτονταν εδώ
και καιρό την υλοποίηση ενός νέου είδους ενισχυμένου μέσου,
αλλά η κυκλοφορία του iPad της Apple και η συνεργασία με
τη Starz κατέστησαν εφικτή την πραγματοποίηση του
οράματος.. Ε Penguin σκοπεύει την κυκλοφορία ενισχυμένων
ηλεκτρονικών βιβλίων και για άλλους συγγραφείς που εκδίδει
στο μέλλον, αξιοποιώντας τη «νέα τεχνολογία», όπως
σημειώνει ο ίδιος, για να φέρει «συγγραφείς κοντά στους
αναγνώστες με τρόπους που δεν είχαν βιώσει ξανά
ποτέ». Ώκόμη, ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της Starz, Ferrell
McDonald, υπογράμμισε ότι η νέα εφαρμογή θα αποτελέσει
το πρότυπο για συνεργασία μεταξύ εταιρειών ΚΚΓ crossmedia partnerships)471.

ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης, το οπτικό ισοδύναμο του
MP3 player, ενσαρκώνει τη λατινική ρήση ―omnia mecum porto‖
(=‗πάντα μετ‘ εμού φέρω‘) και το πιθανότερο είναι πως στο
μέλλον θα γίνει είδος ευρείας κατανάλωσης, όπως συνέβη με
το κινητό τηλέφωνο. Πε αυτή την κατεύθυνση οδηγούν τη
σκέψη μας η ευχρησία των νέων μοντέλων (πολύ)συσκευών
ηλεκτρονικής ανάγνωσης, η αμεσότητα και ευκολία
παραγγελίας, τόσο στα ψηφιακά βιβλιοπωλεία όσο και του
ψηφιακού περιεχομένου, -με τη χρέωση της πιστωτικής
κάρτας-, η δυνατότητα δεύτερης (ψηφιακής) ζωής παλαιών και
εξαντλημένων εκδόσεων και η αποθήκευση κάθε βιβλίου που
θα διαβάζει ο κάτοχος/ενοικιαστής στην προσωπική ψηφιακή
του βιβλιοθήκη, αντί στην επιστροφή στον εκδότη και την
πολτοποίηση 474 . Γνδεικτικό της προϊούσας κατάκτησης του
ψηφιακού βιβλίου είναι στοιχεία για τη Βιεθνή Έκθεση
ΐιβλίου της Σρανκφούρτης, της μεγαλύτερης έκθεσης βιβλίου
στον κόσμο. Ήδη στην 60ή Έκθεση το 2008, 7.448 εκθέτες
από 100 χώρες παρουσίασαν 402.280 τίτλους, εκ των οποίων
μόνο το 42% ήταν έντυπα βιβλία, ενώ το 30% ήταν ψηφιακά
βιβλία και το 28% ηχητικά βιβλία 475 . Ν Θαλφόπουλος
προσθέτει πως η 60ή Έκθεση Σρανκφούρτης διακρίθηκε για
το «άνοιγμα στο infotainment», όπου φάνηκε η οπτικοποίηση
της λογοτεχνίας μέσα από μαγκαζίνο και ζωντανές εμφανίσεις
συγγραφέων, τα λαμπερά πάρτυ των μεγάλων εκδοτικών οίκων
και την αναπροσαρμογή στις ανάγκες της ολοένα
διογκούμενης διεθνούς εκδοτικής παραγωγής από το
παραδοσιακό βιβλίο στο e-book. Ώυτό το «άνοιγμα στο
κοινό» δεν φέρνει, κατά πολλούς, νέους αναγνώστες, παρά
μεταφέρει σωρηδόν νέους καταναλωτές, καθώς το βάρος
ακόμα και ιστορικών εκθέσεων βιβλίου μετατίθεται από το
«πνεύμα στο ρεύμα» και από το «εργαστήρι του συγγραφέα»
στο «σαλόνι του τηλεθεατή-αναγνώστη». Ώρκετοί επομένως
κατακρίνουν αυτό το «άνοιγμα» ακόμη και της Έκθεσης της
Σρανκφούρτης στο πνεύμα της εποχής, για το γιγαντισμό και
την οπτικοποίηση της λογοτεχνίας, σε αντίθεση με άλλους
που κάνουν λόγο για συμπόρευση της αγοράς του βιβλίου με
τις υπόλοιπες πολιτιστικές βιομηχανίες,. Νι επικριτές θέτουν
ζήτημα ουσίας και ποιότητας της γνώσης και της γραφής,
υποστηρίζοντας ότι ο γιγαντισμός, ο υπερκαπιταλισμός και ο
καταναλωτισμός υποτάσσουν σταδιακά τη γλώσσα και γραφή,
τη λογοτεχνία και τη σκέψη, το συγγραφέα, τον εκδότη και το
βιβλιοπώλη σε «ρυθμούς εργοταξίου εκδοτικής παραγωγής
και κατανάλωση 476 . Ξαρόλο που δεν είναι αντικείμενο του
παρόντος Θεφαλαίου, αυτή η αναφορά γίνεται για να
επισημανθούν οι βαθύτερες επιπτώσεις της ψηφιοποίησης, του

Ε διάθεση του νέου πολυμεσικού βιβλίου ‗δείχνει‘ την
κατεύθυνση α) της ‗σύγκλισης‘ τόσο ΚΚΓ όσο και χρηστών –
αναγνώστες βιβλίων, τηλεθεατές και χρήστες διαδικτύου
γίνονται ένα -, β) της προσφοράς νέων εμπειριών για τους
χρήστες με τη δυνατότητα πρόσβασης σε συνεχώς
τροφοδοτούμενο πολυμεσικό υλικό και γ) της
επιχειρηματικής συνεργασίας εταιρειών-κολοσσών ΚΚΓ που
θα αξιοποιούν τη ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογία για την
προώθηση περιεχομένου συμβατού με συγκεκριμένες
συσκευές ‗φόρτωσής του‘. Ήδη συνεργάσθηκαν και διέθεσαν
περιεχόμενο και συσκευές στην αγορά τρεις διαφορετικές
εταιρείες: εκδοτική, τηλεοπτικού πακέτου και ηλεκτρονικών
συσκευών.
Νι τάσεις είναι εμφανείς. Ξαρά το γεγονός ότι το
ποσοστό των συνολικών πωλήσεων συμβατικών ηλεκτρονικών
βιβλίων στο διεθνές εμπόριο του βιβλίου υπολογίζεται μόλις
στο 1%, αρκετοί ερευνητές και εμπλεκόμενοι στην παραγωγή
και διακίνηση του βιβλίου, κυρίως εκδότες, εκτιμούν ότι τα
άυλα βιβλία και οι συσκευές ανάγνωσής τους αποτελούν μία
ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά. Ρο 2007 υπολογίζεται ότι
αγοράστηκαν 150.000 συσκευές, αλλά σύμφωνα με την
εταιρεία μελετών iSuppli ο αριθμός θα εκτιναχθεί παγκοσμίως
στα 18.000.000 μέχρι το 2012 472 . Αια κάποιες μάλιστα
κατηγορίες βιβλίων, όπως την αστυνομική λογοτεχνία και τα
χρηστικά για το μάρκετινγκ, οι ηλεκτρονικές εκδόσεις
φαίνεται να αντιστοιχούν ήδη στο 1/3 των πωλήσεων στις
ΕΞΏ 473. πως σχολιάζει εύστοχα η Καριάννα Ρζιαντζή, η
471
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http://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/content-and-e-books/
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γιγαντισμού και των νέων μεθόδων προώθησης έντυπης και
ψηφιακής γνώσης στον ανθρώπινο στοχασμό. ΐέβαια, όπως
υπογραμμίζει και η λγα Πελλά, η παλιά συζήτηση για την
υποκατάσταση ή μη του έντυπου βιβλίου από το ηλεκτρονικό,
δεν μπορεί να προβλεφθεί η εξάπλωση των νέων συσκευών
ανάγνωσης, καθώς το πραγματικό ερώτημα δεν είναι η μορφή
του βιβλίου αλλά η ίδια η αναγνωστική συμπεριφορά. Βηλαδή
αν θα αποδειχθεί το ψηφιακό περιεχόμενο ένα χρήσιμο
εργαλείο από ερευνητές, μελετητές, φοιτητές και αναγνώστες
για ψυχαγωγία που θα το ‗φορτώνουν‘ από το διαδίκτυο ή αν
τα διάφορα μοντέλα που θα κυκλοφορούν, σε συνεχώς πιο
εύχρηστη μορφή, με πολυλειτουργικότητα και πιο προσιτή
τιμή, αποτελέσουν «μόδα νεόπλουτης επίδειξης νέων
τεχνολογιών» από ανθρώπους που διαβάζουν 2-3 βιβλία το
έτος, και αυτά στην παραλία το καλοκαίρι. Νπότε, παραμένει
το
βαθύτερο
θέμα
παιδείας
και
αναγνωστικής
συμπεριφοράς477.

Ξαρόλο που δεν αποτελεί αντικείμενο της διατριβής,
αξίζει μία αναφορά στο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, είτε ως
παράλληλη μορφή ενός φυσικού καταστήματος είτε ως
αποκλειστικό διαδικτυακό κατάστημα χωρίς φυσικό
υπόβαθρο. Γίναι μία πραγματικότητα, που καθώς αυξάνεται η
χρήση του διαδικτύου από το μέσο νοικοκυριό στη Βύση,
είναι φυσικό να εγκαθιδρύεται ως μορφή βιβλιεμπορίου για
έντυπα και ψηφιακά βιβλία, με γνωστότερο και
δημοφιλέστερο μέχρι στιγμής διεθνώς παράδειγμα το
Amazon.com. Ε Cécile Gaudry περιγράφει τα τέσσερα
συστατικά στοιχεία ενός διαδικτυακού βιβλιοπωλείου: α) μία
βάση δεδομένων (που αντιστοιχεί στο στοκ βιβλίων του
φυσικού καταστήματος, β) μία ‗βιτρίνα‘ και σννδεδεμένες
υπηρεσίες, όπως παρουσίαση νέων εκδόσεων, βιβλιοκριτικές,
θεματικοί φάκελοι κ.ά. που προσομοιάζουν με την προσωπική
επαφή του βιβλιοπώλη και των βιβλιοϋπαλλήλων με τους
πελάτες σε ένα παραδοσιακό κατάστημα, γ) με έναν εύκολο
και ασφαλή για τα προσωπικά δεδομένα τρόπο πληρωμής και
δ) ένα ενσωματωμένο λογισμικό που επιτρέπει την
αποτελεσματική και γρήγορη αποστολή των παραγγελιών
προς τον καταναλωτή. Ώυτά τα τέσσερα στοιχεία αποτελούν
τα εικονικά υποκατάστατα της φυσικής απουσίας
καταστήματος και πελάτη μέσα σε αυτό και της
‗ανασύστασης‘ της διαδικασίας αγοραπωλησίας βιβλίων. Ε
βάση δεδομένων και η ‗βιτρίνα‘ αντιστοιχούν στη φάση
προσέλκυσης του υποψήφιου καταναλωτή, ενώ η ευκολία
πληρωμής και το ενσωματωμένο λογισμικό στη φάση αγοράς
και εξόδου από το φυσικό κατάστημα μαζί με τους τίτλους
που επέλεξε να αγοράσει478. Ε ανάπτυξη δε του ηλεκτρονικού
εμπορίου (e-commerce) από τη δεκαετία του 1990 με τη
διάδοση του διαδικτύου κι εξής είναι εντυπωσιακή: Ρον
Ώύγουστο του 1995 λειτουργούσαν 18.957 δικτυακοί τόποι,
το Βεκέμβριο του 2005 ανέρχονταν σε 75.251.256 και τον
Ώπρίλιο του 207 είχαν εκτοξευθεί σε 113.658.468
ιστότοπους 479 ! Ε ιδέα του ηλεκτρονικού βιβλιεμπορίου
εμφανίστηκε το 1995, δηλαδή στις απαρχές του διαδικτύου,
και παραμένει ένα από τα δημοφιλέστερα προϊόντα του
ψηφιακού εμπορίου. Ξάντως, ακόμη παραμένει χαμηλό το
ποσοστό διαδικτυακών πωλήσεων σε σύγκριση με το συνολικό
κύκλο αγοράς του βιβλίου στη Βύση. Βημοφιλή διαδικτυακά
καταστήματα που πωλούν βιβλία, όπως το Amazon.com, δεν
έχουν καμία φυσική παρουσία, ενώ αρκετοί είναι οι
συγγραφείς και οι εκδότες που επιδιώκουν να πωλούν
απευθείας τα έργα τους μέσω διαδικτύου. Ν ανταγωνισμός
είναι για την ηλεκτρονική βιβλιεμπορία οξύς, καθώς μάλιστα
το διαδικτυακό εμπόριο έχει ακόμη τεράστιο δυναμικό
ανάπτυξης, τόσο μεταξύ των ηγετικών εταιρειών όσο και

Ξράγματι, η εμφάνιση και διάδοση των ηλεκτρονικών
συσκευών αναζωπυρώνει στις μέρες μας το δεκαετή δημόσιο
προβληματισμό για το μέλλον των έντυπων μέσων και ιδίως
του βιβλίου και όλων των σταδίων παραγωγής, διακίνησης και
κατανάλωσής του. Πε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το
βιβλιεμπόριο και ειδικά το παρόν και το μέλλον του
βιβλιοπωλείου, που μοιραία μετασχηματίζεται για να μην
αποβιώσει.
Ε μέση τιμή ενός συμβατικού (όχι του
ενισχυμένου της Penguin που προαναφέρθηκε) ηλεκτρονικού
βιβλίου διαμορφωνόταν στα $9,99 το 2010. Γίναι
αξιοσημείωτο ότι οι τρεις εταιρείες που συνεργάζονται για τη
διάθεση στην αγορά του ενισχυμένου ηλεκτρονικού βιβλίου
στην τιμή των $12.99 (Ηούλιος 2010) ανακοίνωσαν ότι θα
πωλείται αποκλειστικά μέσω του καταστήματος της Apple και
όχι μέσω ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων. Νι εκδότες
ευελπιστούν ότι το iPad θα επεκτείνει στο ευρύ κοινό τη
χρήση των ηλεκτρονικών βιβλίων και θα τα καταστήσει πιο
κερδοφόρα, γιατί, ενώ η οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών
βιβλίων έχουν αυξητικές τάσεις, οι εκδοτικοί οίκοι δυσφορούν
με την πολιτική του μεγαλύτερου στον κόσμο ηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείου Amazon.com, που προσφέρει τα ηλεκτρονικά
βιβλία με μεγάλες εκπτώσεις, ώστε να προωθήσει τις πωλήσεις
της δικής του συσκευής ηλεκτρονικής ανάγνωσης Kindle. Κε
αυτό τον τρόπο, μειώνεται μέχρι στιγμής το ποσοστό κέρδους
των εκδοτικών εταιρειών, οπότε βρίσκονται σε αναζήτηση
εναλλακτικών δρόμων για να αυξήσουν τη μέση τιμή των
ηλεκτρονικών βιβλίων.
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μεταξύ αυτών και των ανεξάρτητων, ‗ιστορικών‘ βιβλιοπωλείων
κάθε χώρας. Ώπό τον ανταγωνισμό δεν λείπουν βέβαια τα
φυσικά καταστήματα με την παραδοσιακή –εδώ και αιώνες –
στα βασικά στοιχεία διαδικασία βιβλιεμπορίου. Νι
ανεξάρτητοι ιδιοκτήτες εκδότες ή/και βιβλιοπώλες φυσικών
χώρων μικρού/μεσαίου μεγέθους – ακόμη και όσοι διαθέτουν
και ιστοχώρο ηλεκτρονικού εμπορίου – υποστηρίζουν σε
αντίθεση με τα ηγετικά ηλεκτρονικά καταστήματα πως ο
ψηφιακός κόσμος δεν μπορεί να υποκαταστήσει σε καμία
περίπτωση τη διαδικασία υλικής αγοραπωλησίας και πως απλά
ακολουθούν τη μόδα της εποχής, θέτοντας σε λειτουργία
ηλεκτρονικές σελίδες για εξυπηρέτηση πελατών, ως
συμπληρωματική όμως μορφή του φυσικού εμπορίου.

140.000.000 υπολογίζονται αυτοί οι χρήστες, που
ικανοποιούνται με την ανάγνωση βιβλίων στα 8-9 εκατοστά
της οθόνης στα έξυπνα τηλέφωνά τους, αλλά τουλάχιστον δεν
καταβάλλουν 250-300 δολάρια, τη μέση τιμή μίας συσκευής
ηλεκτρονικής ανάγνωσης.
Πτο σκηνικό πρέπει να
συνυπολογίζεται και η ανάπτυξη των ψηφιακών βιβλιοθηκών –
όπως τα φιλόδοξα προγράμματα Google Books Europeana,
BNM που θα εκτεθούν σε λίγο –, στο περιεχόμενο των
οποίων έχουν πρόσβαση οι ενδιαφερόμενοι. Κάλιστα, η
διεθνής οικονομική κρίση αναμένεται να πολλαπλασιάσει
παρόμοιες ‗οικονομικές λύσεις‘ προώθησης των ηλεκτρονικών
βιβλίων, μία κίνηση που τελικά θα ωφελήσει, ισχυρίζονται οι
υπέρμαχοι της τάσης, αναγνώστες, συγγραφείς και εκδότες.

Ε διαφορά μεγέθους και αντίληψης ως προς το
ψηφιακό βιβλιεμπόριο αντανακλάται στην παρουσία και στην
προσφορά υπηρεσιών στο διαδίκτυο. Βεδομένο θεωρείται ότι
η πίστη της πελατείας στα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία
εξαρτάται κυρίως από την ποιότητα των υπηρεσιών που
βρίσκει σε κάθε δικτυακό τόπο. Ώνεξάρτητοι βιβλιοπώλες με
διαδικτυακή παρουσία δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην
ποιότητα των συμβουλών που παρέχουν και στην προσοχή
που αποδίδουν σε κάθε αγορά πελάτη, καθώς γνωρίζουν ότι
ουσιαστικά δεν μπορούν να ανταγωνιστούν την ποικιλία των
τίτλων που προσφέρουν τα ηγετικά πολυκαταστήματα, τύπου
Amazon 480 . Αι‘ αυτό αναπτύσσουν όσο μπορούν μία πιο
εξατομικευμένη προσέγγιση και λιγότερο απρόσωπη στάση
απέναντι στον ψηφιακό ενδιαφερόμενο, ώστε να
προσελκύσουν και κυρίως να διατηρήσουν την προσοχή του.
ΐέβαια και τα ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα έχουν
αναπτύξει λογισμικά προγράμματα για την ‗εξατομίκευση‘ των
αναγκών του πελάτη, προτείνοντάς του σε τακτά διαστήματα
τίτλους που ‗ταιριάζουν‘ στο προφίλ των προτιμήσεων και των
μέχρι τώρα παραγγελιών του. Ρο παράλληλο με το φυσικό,
ψηφιακό σύμπαν του βιβλίου διεκδικεί τη θέση του στις
προτιμήσεις των βιβλιαναγνωστών, διακρίνεται από έντονο
ανταγωνισμό τόσο στο εικονικό επίπεδο όσο και στη σχέση
με το παραδοσιακό βιβλιεμπόριο και γενικά αλλάζει τους
‗κανόνες του παιχνιδιού‘. Ώυτή η διαπίστωση θα γίνεται
ολοένα εμφανέστερη με την εξάπλωση της χρήσης του
διαδικτύου από το μέσο νοικοκυριό και του ηλεκτρονικού
εμπορίου.

Γνισχυτικό των νέων τάσεων είναι η ανακοίνωση της
Amazon – του μεγαλύτερου διαδικτυακού βιβλιοπωλείου
στον κόσμο, που χαρακτηρίζεται για τη φειδώ στην
παρουσίαση οικονομικών της στοιχείων (ακόμη και για τις
πωλήσεις των συσκευών Kindle δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ
ο όγκος των πωλήσεων) – ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία που
προορίζονται για τη συσκευή ανάγνωσης Kindle, την τρίτη
εβδομάδα του Ηουλίου 2010, ξεπέρασαν για πρώτη φορά σε
πωλήσεις τις έντυπες εκδόσεις. Κάλιστα, το διάστημα
συνέπεσε και με μία ακόμη καινοτομία στην αγορά του
βιβλίου, που προαναφέρθηκε, τη διάθεση στην αγορά του
νέου πολυμεσικού βιβλίου της Penguin. Πύμφωνα πάντα με
την Amazon, κατά το τρίμηνο ΚαΎου-Ηουλίου 2010
πουλήθηκαν 140 ηλεκτρονικά για κάθε 100 έντυπα βιβλία.
Πυντελέστηκε μία πραγματική επανάσταση, που θα μείνει
στην ιστορία του βιβλίου. Γξίσου αξιοσημείωτος είναι και ο
ρυθμός της αλλαγής, καθώς μόνο τις 4 τελευταίες εβδομάδες
πριν την ανακοίνωση, δηλαδή τέλη Ηουνίου-τέλη Ηουλίου ΄10,
η σχέση έγινε 180 ψηφιακές εκδόσεις για κάθε 100 έντυπες.
Ζα πρέπει μάλιστα να ληφθεί υπόψη ότι η Amazon διαθέτει
630.000 ψηφιακά βιβλία για τη συσκευή Kindle, που είναι ένα
μικρό ποσοστό αν συγκριθεί με τα εκατομμύρια έντυπα βιβλία
που πωλούνται μέσω του συγκεκριμένου ηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείου. Ν διευθύνων σύμβουλος της Amazon, Jeffrey
Bezos, δήλωσε πως η στροφή αυτή «είναι εκπληκτική, εάν
ληφθεί υπόψη ότι πουλάμε έντυπα βιβλία εδώ και 15 χρόνια
και τις συσκευές ανάγνωσης Kindle μόλις 33 μήνες»481. Πτο
μεταξύ, τα στοιχεία στην Ηαπωνία δείχνουν ότι τα τελευταία
έτη πολλά από τα ευπώλητα μυθιστορήματα ήταν ψηφιακά
βιβλία που αναγνώστηκαν στις οθόνες των κινητών τηλεφώνων
των χρηστών482.

Ώναφορικά με την ψηφιοποίηση περιεχομένου και
πώς αυτή επηρεάζει το βιβλιεμπόριο, αξιοσημείωτα είναι τα
ακόλουθα στοιχεία. Ξαρόλο που οι κάτοχοι συσκευών
ηλεκτρονικής ανάγνωσης υπολογίζονται σε 5.000.000 διεθνώς,
είναι πολλοί περισσότεροι οι κάτοχοι smart phones που
‗κατεβάζουν‘ ηλεκτρονικά βιβλία στις οθόνες τους. Πε 130480
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Anna Quindlen, ―Turning the page: The future of reading is backlit and
bright‖, Newsweek, 26.3.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.newsweek. com/2010/03/25/turning-the-page.html (12.7.2010).

.π., ζ. 670.

157

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

Ν ιδρυτής και εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας
παροχής συμβουλών σε θέματα ψηφιοποίησης στο χώρο των
εκδόσεων, με την επωνυμία Idea Logical Company, Mike
Shatzkin, σχολίασε την ανακοίνωση της Amazon ως εξής: «Οι
εραστές του βιβλίου που θρηνούν τον αφανισμό των έντυπων
εκδόσεων που διαθέτουν φυσικό όγκο και άρωμα μούχλας
χρειάζονται την επαναφορά στην πραγματικότητα. Η μέρα αυτή (του
υπερκερασμού των πωλήσεων έντυπων από τις άυλες εκδόσεις) θα
ερχόταν και μάλιστα έπρεπε να έρθει». Ν ίδιος προβλέπει ότι
μέσα στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, μικρότερο από το
25% όλων των βιβλίων που θα πωλούνται θα έχουν απομείνει
στην έντυπη μορφή483.

ανάγνωσης ανήλθαν μόνο στις ΕΞΏ σε 3 εκατ. το 2009, ενώ
για το 2010 αναμενόταν να υπερδιπλασιαστεί485.
Άλλοι αναλυτές, όπως ο Youssef H. Squali, γενικός
διευθυντής της εταιρείας Jefferies & Company που
ειδικεύεται στην έρευνα για το διαδίκτυο και τα νέα μέσα,
επισημαίνουν ότι πολλοί χρήστες δεν θεωρούν το iPad ως
συσκευή ανάγνωσης παρόμοια με την Kindle και επιθυμούν
να κατέχουν και τις δύο συσκευές για διαφορετικές χρήσεις.
Άλλωστε, η συμπληρω-ματικότητα των δύο συσκευών
αποδεικνύεται από την εντυπωσιακή άνοδο των πωλήσεων
ψηφιακών βιβλίων από την Amazon που συμπίπτει χρονικά
με τη διάθεση στην αγορά του iPad Apple (Ώπρίλιο 2010) και
το οποίο είναι ‗συμβατό‘ με ψηφιακό αναγνωστικό υλικό που
αριθμεί δεκάδες χιλιάδες τίτλους και διατίθεται αποκλειστικά
μέσω του δικού της ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου 486 .
Τονδρικά, την ίδια περίοδο (τρίμηνο ΚαΎου-Ηουλίου 2010), η
Apple ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις των iPads ανήλθαν στα 3
εκατομμύρια, ενώ οι χρήστες του iPad ‗κατέβασαν‘ 1,5
εκατομμύριο ψηφιακά βιβλία μόνο κατά τον πρώτο μήνα
κυκλοφορίας του, τον Ώπρίλιο του 2010. Γάν ήταν
ανταγωνιστικές μεταξύ τους συσκευές η μία από τις δύο και
κυρίως η παλαιότερη χρονικά, το Kindle της Amazon θα
εμφάνιζε λογικά πτώση πωλήσεων. Κάλιστα, ο ρυθμός
πωλήσεων του Kindle τριπλασιάσθηκε αφότου η Amazon
έριξε την τιμή λιανικής πώλησης της συσκευής τον Ηούνιο του
2010 στα $189 από $259 και αφότου και η γνωστή
αμερικανική αλυσίδα βιβλιοπωλείων Barnes & Noble μείωσε
την τιμή της δικής της αναγνωστικής συσκευής με την
επωνυμία Nook e-reader από $259 σε $199. Αενικά, τα
αριθμητικά δεδομένα πωλήσεων όλων των συσκευών που
προαναφέρθηκαν δεν επιβε-βαίωσαν τους φόβους επενδυτών –
χαρακτη-ριστικό είναι ότι η μετοχή της Amazon έπεσε κατά
16% το ίδιο τρίμηνο – ότι το iPad απειλεί την ύπαρξη του
Kindle.

Ξάντως, η πραγματικότητα δείχνει ότι το έντυπο,
παραδοσιακό βιβλίο απέχει ακόμη πολύ από την εξαφάνιση.
Κόνο στις ΕΞΏ, αυξήθηκαν κατά 22% το 2010 οι πωλήσεις
έντυπων εκδόσεων, σύμφωνα με την Ένωση Ώμερικανών
Γκδοτών. ΐέβαια, και οι πωλήσεις ψηφιακών εκδόσεων
εμφάνισαν τετραπλάσια αύξηση από τις αρχές ως το Κάιο του
2010, με βάση τα δε3δομένα της ίδιας Ένωσης, ενώ η
Amazon διατείνεται πως οι πωλήσεις των δικών της
ηλεκτρονικών βιβλίων έχουν υπερβεί αυτόν τον αυξητικό
ρυθμό. Κία εξήγηση είναι, όπως υποθέτει ο Shatzkin, ότι οι
κάτοχοι iPads και άλλων συσκευών ανάγνωσης σε κινητά
τηλέφωνα αγοράζουν βιβλία προορισμένα για τις συσκευές
Kindle, επειδή μπορούν να τα διαβάσουν σε Ε/, iPhones,
IPads, BlackBerrys και τηλέφωνα τύπου Android. Γκτός
όμως από τα 1,8 εκατομμύρια ψηφιακά βιβλία που έχουν
απελευθερωθεί από τα πνευματικά δικαιώματα, καθώς
εκδόθηκαν πριν από το 1923, και διατίθενται δωρεάν στην
αγορά από την Amazon, οι κάτοχοι συσκευών ανάγνωσης
Kindle είναι αναγκασμένοι να προμηθεύονται /‗φορτώνουν‘
ψηφιακό περιεχόμενο μόνο μέσω της Amazon, γι‘ αυτό ισχύει
ότι «κάθε φορά που η εταιρεία διαθέτει μία συσκευή Kindle,
‗δεσμεύει‘ έναν πελάτη»484.
Γπίσης, σημαντικός παράγοντας που εξηγεί αυτό το
πρωτόγνωρο φαινόμενο είναι η χαμηλή τιμή που διαθέτει η
Amazon τα ψηφιακά βιβλία. Ξροσφέρει, πέρα από τους
δωρεάν 1,8 εκατομμύρια τίτλους χωρίς πνευματικά
δικαιώματα, περισσότερους από 630.000 ψηφιακούς τίτλους
(Ηούλιος 2010) με την τιμή πώλησης να μην ξεπερνάει τα $10
ανά τίτλο.

μως, ο αγώνας μεταξύ των εταιρειών για τις
ψηφιακές συσκευές δεν έχει τέλος.. Ρέλη Πεπτεμβρίου του
2011 η Amazon παρουσίασε το Kindle Fire, έναν έγχρωμο
υπολογιστή-ταμπλέτα με τιμή στην αμερικανική αγορά $199,
αρκετά προσιτή για να έχει την προοπτική να γίνει ο πρώτος
σοβαρός αντίπαλος του iPad. Ε νέα συσκευή, η οποία έχει
οθόνη αφής με διαγώνιο 7 ιντσών, τρέχει μια ειδική έκδοση
του Android και συνοδεύεται από δωρεάν αποθηκευτικό
χώρο στις υπηρεσίες νέφους της Amazon, παρουσιάστηκε
από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Jeff Bezos στη
Λέα όρκη.

Πύμφωνα δε με στοιχεία της ερευνητικής εταιρείας
τεχνολογίας Forester, οι πωλήσεις συσκευών ηλεκτρονικής
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μέλλον, επισημαίνουν οι αναλυτές. Θαθώς οι ηλεκτρονικοί
αναγνώστες σε όλο τον κόσμο πληθαίνουν, προβλέπεται ότι τα
βιβλία θα είναι το επόμενο μεγάλο πεδίο όπου θα εξαπλωθεί η
online επανάσταση μετά τα δύο άλλα πολιτιστικά προϊόντα,
τη μουσική και τις ταινίες489.

O Bezos παρουσίασε επίσης το Kindle Touch, μια
ασπρόμαυρη συσκευή ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων που
έχει πια καταργήσει τα κουμπιά και ξεκινά στα $99, καθώς και
μια βασική έκδοση του Kindle που θα τιμάται μόλις $79.
Βήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρόκειται για κορυφαίες συσκευές σε
καθόλου κορυφαίες τιμές. Θα πουλήσουμε εκατομμύρια» 487 . Ε
ανάπτυξη μιας νέας ταμπλέτας αποτελεί σημαντική κίνηση για
την Amazon, η οποία διαθέτει μια πληθώρα ψηφιακών
αγαθών και υπηρεσιών που δύσκολα μπορεί να πουλήσει
χωρίς μια ιδιόκτητη πλατφόρμα. Ρο Kindle Fire ξεκίνησε να
διατίθεται στα αμερικανικά καταστήματα στα μέσα
Λοεμβρίου του 2011. Έχει περίπου το μισό μέγεθος σε
σχέση με το iPad, παρόμοιο με την ανταγωνιστική ταμπλέτα
Nook Color της αλυσίδας βιβλιοπωλείων Barnes & Nobles.

Ε Google ξεκίνησε το 2004 να ψηφιοποιεί
εκατομμύρια βιβλία από τις συλλογές μεγάλων ερευνητικών
βιβλιοθηκών,
συμπεριλαμ-βανομένων
πολλών
που
δεσμεύονται ακόμη από πνευματικά δικαιώματα συγγραφής
και έκδοσης, ώστε κατόπιν να διατίθενται με αντίτιμο στους
ενδιαφερόμενους ανά τον κόσμο. Κετά τις έντονες
διαμαρτυρίες συγγραφέων και εκδοτών στις ΕΞΏ πως το
πρόγραμμα Google Books συνιστά παραβίαση του νόμου
περί πνευματικής ιδιοκτησίας και παράνομη σάρωση των
βιβλίων, το 2008 επιτεύχθηκε μία εξωδικαστική συμφωνία. Ε
Google πρότεινε ένα συμβιβασμό ύψους $125 εκατ., ώστε να
δημιουργηθεί ένα μητρώο, όπου εκδότες και συγγραφείς θα
μπορούν να καταχωρίζουν τα έργα τους για να
αποζημιώνονται. Ώπό τις ψηφιακές πωλήσεις βιβλίων το 70%
θα πηγαίνει στους εκδότες, ενώ η Google θα κρατά το
υπόλοιπο 30%. σοι πνευματικοί δημιουργοί και εκδότες
επιθυμούν να απέχουν από το πρόγραμμα Google Books θα
πρέπει να το δηλώνουν. Γπιφυλάξεις για τον εξωδικαστικό
συμβιβασμό εξέφρασαν οργανώσεις στις ΕΞΏ - μεταξύ
άλλων οι Electronic Frontier Foundation και Consumer
Watchdog - με επιχείρημα την προστασία της ιδιωτικότητας
των αναγνωστών, αλλά και τρεις κολοσσιαίες εταιρείες
τεχνολογίας, οι Microsoft, Yahoo και Amazon - που
συμμάχησαν για να λάβουν ενεργό μέρος στη Πυμμαχία
Ώνοιχτού ΐιβλίου (OBA), της οποίας επικεφαλής θα είναι η
Internet Archive-, με επιχείρημα την αποτροπή μονοπωλίου
της Google Books στο διαδίκτυο, και τέλος οι Γυρωπαίοι
εκδότες και συγγραφείς για την προστασία της νομοθεσίας
περί πνευματικών δικαιωμάτων. Γπίσης, αμερικανικές
οργανώσεις, όπως η Γθνική Ένωση Πυγγραφέων, η
Ώμερικανική Γταιρεία Βημοσιογράφων και Πυγγραφέων και η
Ένωση Πυγγραφέων επιστημονικής φαντασίας αντιτάχθηκαν
στον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τη Google και κατέθεσαν
αγωγή στα τέλη του 2009490.

Γξάλλου, το Κάιο του 2010 στο χώρο διάθεσης
ηλεκτρονικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου ανακοίνωσε ότι
εισέρχεται δυναμικά και η γνωστή Google, το φιλόδοξο
πρόγραμμα της οποίας για μία τεράστια ψηφιακή βιβλιοθήκη
– ως τώρα διατίθενται 12 εκατομμύρια τίτλοι βιβλίων που
έχουν ‗σκαναριστεί‘ - θα παρατεθεί παρακάτω. Ε Google θα
επιτρέπει στους χρήστες να αγοράζουν ψηφιακά αντίγραφα
βιβλίων που δεν προορίζονται για κάποια συγκεκριμένη
συσκευή ανάγνωσης και επιπλέον θα έχουν πρόσβαση και στη
διαμορφούμενη ψηφιακή βιβλιοθήκη, είτε σε εκτυπωμένη είτε
σε ψηφιακή μορφή. Πημειώνεται ότι η ψηφιακή βιβλιοθήκη
της Google είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτές της Amazon
και της Apple. Ρα ψηφιοποιημένα βιβλία από τη Google
μπορούν να διαβαστούν δωρεάν on-line και να τυπωθούν στον
εκτυπωτή του χρήστη σε μορφή εγγράφου Acrobat pdf.
Ε απεριόριστη, άπειρη, περιοδική βιβλιοθήκη της
ΐαβέλ, ένα σύμπαν που θα «περιείχε όλα τα βιβλία» της
ανθρωπότητας, όπως περιέγραφε ο Κπόρχες488, φαίνεται στις
μέρες μας να ‗υλοποιείται‘, μάλλον για την ακρίβεια να
εκπληρώνεται μέσω της‘ ‗αποϋλοποίησης‘ βιβλίων που
εκτίθενται στις παγκόσμιες φυσικές βιβλιοθήκες. Κία
τεράστια, ενιαία, ψηφιακή βάση δεδομένων/βιβλιοθήκη θα
εξέφραζε μεγάλο μέρος του οράματος του Κπόρχες.
Ρα κέρδη των εταιρειών είναι μεγάλα τόσο από τις
πωλήσεις ‗συσκευών ανάγνωσης‘ (και όχι μόνο όσον αφορά
iPads κ.ά.) όσο και από τις πωλήσεις/προσβάσεις των
ψηφιακών τίτλων που διατίθενται στην αγορά, οπότε ο
ανταγωνισμός προβλέπεται σκληρός για το βραχυπρόθεσμο

πως παρατηρεί ο καθηγητής ευρωπαϊκής ιστορίας
στο Ξανεπιστήμιο Princeton και διευθυντής από το 2010 κι
εξής της βιβλιοθήκης του Ξανεπιστημίου Harvard, Robert
Darnton, αν ο 18ος αιώνας υπήρξε η χρυσή εποχή της
489

«Ζ Amazon βάδεη θσηηά: Kindle Fire, ν θζελφο αληίπαινο ηνπ iPad», φ.
π..
490
Motoko Rich, ―Writers groups oppose Google settlement‖, The New York
Times, 6.1.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://mediadecoder.blogs.
nytimes.com/2010/01/06/writers-groups-oppose-google-settlement
(27.1.2010).

487

«Ζ Amazon βάδεη θσηηά: Kindle Fire, ν θζελφο αληίπαινο ηνπ iPad»,
28.9.2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://news.in.gr/sciencetechnology/ article/?aid=1231130643 (29.9.2011).
488
Λνπίο Υφξρε Μπφξρεο, «Ζ Βηβιηνζήθε ηεο Βαβέι» ζην Μπζνπιαζίεο, Σν
Βήκα-Βηβιηνζήθε, Αζήλα, Διιεληθά Γξάκκαηα, 2005, 75-86.
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επιστολικής αλληλογραφίας, που ‗τύλιξε‘ όλη την Γυρώπη και
την Ώμερική σε ένα διατλαντικό δημοκρατικό, έντυπο,
πληροφοριακό δίκτυο, και παράλληλα υπήρξε η εποχή
εγκαθίδρυσης των πρώτων νόμων περί πνευματικής
ιδιοκτησίας για την προστασία των συγγραφέων και εκδοτών,
φαίνεται ότι τώρα οι πρακτικές των πολιτιστικών βιομηχανιών
τείνουν προς την εγκατάλειψη των κατακτήσεων του
Βιαφωτισμού προς χάρη της ‗κανονιστικής ασάφειας‘ του
επιχειρηματικού καπιταλισμού 491 . Ρο όραμα μίας τεράστιας
ψηφιακής βιβλιοθήκης και του ηλεκτρονικού βιβλιεμπορίου
θέτει ερωτήματα ως προς την τάση συγκέντρωσης στον
εκδοτικό και βιβλιοπωλικό τομέα, το μονοπωλιακό
χαρακτήρα επιχειρηματικών κολοσσών και το ύψος του
χρηματικού τιμήματος που θα καλείται να πληρώνει το
ενδιαφερόμενο κοινό στους ‗φύλακες των πυλών‘επιχειρηματίες παραγωγής και διακίνησης περιεχομένου. Ε
πληροφορία και η κληρονομημένη πνευματική παράδοση,
όπως τα περισσότερα πολιτιστικά προϊόντα, εντάσσονται
πλέον σε εντελώς διαφορετικά πλαίσια δημιουργίας και
εμπορίας.

εκδοτών και συγγραφέων που ήλθαν σε συμβιβασμό με τη
Google, στην Γυρώπη δεν υπάρχει κάποια αντίστοιχη ένωση
που να καλύπτει όλες τις χώρες της Γυρωπαϊκής Ένωσης
(Γ.Γ.) και να διαθέτει ενιαία ‗φωνή‘ 493 . Ώπρόβλεπτες
χαρακτηρίζονταν και στις αρχές του 2010 οι εξελίξεις στη
μάχη της Google για την ψηφιακή βιβλιοθήκη. Γκτός από το
μέτωπο αντιδράσεων στην Γυρώπη, όπου συγγραφείς και
εκδόσεις είχαν εκφράσει από την αρχή διαφωνίες, και στις
ΕΞΏ οι αντιδράσεις αυξήθηκαν. Ρο πουργείο Βικαιοσύνης
παρενέβη, εκφράζοντας την αντίθεσή του στο πρόγραμμα
Google Books και δημοσιοποίησε ανακοίνωση με την οποία
αμφισβητεί την εξωδικαστική συμφωνία του 2008,
επικρίνοντάς την ότι αποτυγχάνει να διευθετήσει ζητήματα
αθέμιτου ανταγωνισμού και πνευματικών δικαιωμάτων.
Κεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι «η συμφωνία θα επιτρέψει στη
Google να είναι ο μοναδικός ανταγωνιστής στην ψηφιακή
αγορά με το δικαίωμα να διανέμει και να εκμεταλλεύεται μία
αχανή περιοχή έργων, ποικίλου περιεχομένου». Ώκόμη,
επικρίνεται η κλήση της Google προς συγγραφείς και εκδότες
να δηλώσουν αν δεν επιθυμούν την ψηφιοποίηση έργων τους,
διαφορετικά θα προχωράει αυτόματα η ψηφιοποίηση,
σημειώνοντας πως το ορθό θα ήταν η δήλωση συμμετοχής
στο πρόγραμμα Google Books. Κεγάλο ζήτημα αποτελούν
και τα λεγόμενα «ορφανά έργα», δηλαδή βιβλία που οι
συγγραφείς θεωρούνται άγνωστοι και ο αριθμός τους
υπολογίζεται σε 5 εκατ. έργα. Ρο πουργείο χαρακτηρίζει
«μη αναγνωρισμένη» την αποκλειστική πρόσβαση της Google
σε αυτά τα έργα, καθώς δημιουργούνται προβλήματα στον
υγιή ανταγωνισμό, που προστατεύεται νομικά στις ΕΞΏ494. Ν
πόλεμος αναμένεται να κριθεί σε επικείμενους δικαστικούς
αγώνες. Πύμφωνα με αρκετούς σχολιαστές, η αναδίπλωση της
Θυβέρνησης των ΕΞΏ απηχεί ουσιαστικά τις απόψεις της
εταιρείας διαδικτυακού εμπορίου, μεταξύ άλλων και βιβλίων,
Amazon.

πως οι βιβλιοθήκες σε Γυρώπη και Ώμερική
αντιμετωπίζουν σήμερα την πρόκληση να ανταποκριθούν σε
δύο μέτωπα, το αναλογικό και το ψηφιακό, και παράλληλα
καλούνται να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και στην προσφορά
υπηρεσιών, όπως κοινούς -εκτός διαδικτύου- αποθηκευτικούς
χώρους, αποτελεσματικό διαδανεισμό, διαλειτουργικά
μεταδεδομένα, ενσωμάτωση καταλόγων και συντονισμό της
διαδικασίας ψηφιοποίησης 492 - έτσι και οι εκδότες και
βιβλιοπώλες καλούνται να αναπροσαρμοστούν στο ψηφιακό
παρόν και μέλλον. Ε ανάγκη αναπροσανατολισμού αφορά α)
την παραγωγή και διακίνηση του βιβλίου σε φυσική και
ψηφιακή μορφή και β) την προσφορά βέλτιστων υπηρεσιών
και την άμεση, εξατομικευμένη σχέση με τον πελάτηκαταναλωτή.
Ε Γυρωπαϊκή Γπιτροπή κάλεσε τους ανθρώπους της
Google σε ειδική ακρόαση για το θέμα των πνευματικών
δικαιωμάτων. Ξροβληματισμό, παρά καθησυχασμό,
προκάλεσε η θέση του αμερικανικού κολοσσού πως η
προσπάθειά του έχει στόχο να καταστεί περισσότερο
δημοκρατική η πρόσβαση στην πληροφορία μέσω
διαδικτύου. Ρο κύριο ερώτημα που απασχολεί τις ΐρυξέλλες
είναι αν το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για τα πνευματικά
δικαιώματα μπορεί να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της
ψηφιακής εποχής. Γπιπλέον, σε αντίθεση με τις ενώσεις

ΐέβαια, παράλληλα με τις επιφυλάξεις που
διατυπώνονται για το φιλόδοξο σχέδιο ψηφιοποίησης της
Google - α) την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, β)
το πρόβλημα των κινδύνων μονοπωλιακής ‗φύλαξης των
πυλών‘ της ψηφιοποιημένης πνευματικής παράδοσης, το
πρόβλημα του εμπορικού αντιτίμου πρόσβασης και του
ενδεχομένου λογοκρισίας και γ) τις επιπτώσεις σε όλη την
αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου και τα
παραδοσιακά επαγγέλματα που εμπλέκονται σε αυτήν (όπως
συγγραφείς,
τυπογράφοι,
επιμελητές,
εκδότες
και
βιβλιοπώλες), και δ) τον κίνδυνο διεύρυνσης του ψηφιακού

491
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Robert Darnton, ―Google & the future of books‖, The New York Review of
Books, vol. 56, Nr. 2, 12.2.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.nybooks.com/articles/ 22281 (15.2.2009).
492
Robert Darnton, The case for books: Past, present, and future, New York,
PublicAffairs, 2009, ζ. 57.

«Έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε», Ο Φηιειεύζεξνο
(Δθηόο & Δληόο), 4.10.2009, ζ. 17.
494
Παζακηράιε Διπίδα, «Ο ςεθηαθφο πφιεκνο ζπλερίδεηαη…», Bookpress,
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χάσματος - μελετητές όπως ο Darnton εξηγούν πώς το
ιδεώδες της κυκλοφορίας και διασποράς της γνώσης, που
ανέδειξε και πραγμάτωσε ο Βιαφωτισμός στην Γυρώπη και
στην Ώμερική κατά το 18ο αιώνα, φαίνεται να αναβιώνει στις
μέρες μας. Πτα πλεονεκτήματα του οράματος μίας
παγκόσμιας ψηφιακής βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται α) η
δωρεάν πρόσβαση στην πνευματική παραγωγή του 19ου αιώνα
που δεν καλύπτεται πλέον από τη δέσμευση των πνευματικών
δικαιωμάτων (copyright), β) η δυνατότητα πρόσβασης σε μία
θεωρητικά άπειρη βάση πνευματικού περιεχομένου που
προσφέρεται σε όλους, σε όποια γωνιά του πλανήτη κι αν
βρίσκονται, και μάλιστα σε σπάνια πλέον ή εξαντλημένα έργα,
γ) δυνατότητες δημοσίευσης και έκδοσης βιβλίων με ελάχιστο
οικονομικό κόστος και άρα δ) ενθάρρυνση του γενικού
πληθυσμού να συμμετάσχει στην ψηφιακή ‗Βημοκρατία των
Αραμμάτων‘, που σημαίνει διάχυση και εκδημοκρατισμό της
γνώσης495.

απλούστευση όλης αυτής της αλυσίδας παραγωγής και
διακίνησης του βιβλίου, ώστε μία δυνητικά απεριόριστη
ποικιλία τίτλων να είναι συγκεντρωμένη προς πώληση σε ένα
άμεσα προσβάσιμο ηλεκτρονικό κατάλογο, που θα
αντικαταστήσει το σημερινό σύστημα, όπου μία σχετικά
περιορισμένη επιλογή τίτλων διατίθεται στα βιβλιοπωλεία και
άλλους φυσικούς χώρους λιανικής πώλησης. Ζα τεθεί τέλος σε
ένα δαπανηρό και αναποτελεσματικό σύστημα φυσικής
διανομής του βιβλίου, που δεν διαφέρει πολύ από αυτό του
17ου αιώνα, προέβλεπε ο Epstein.
Πύμφωνα με τους σκεπτικιστές των νέων άυλων
μορφών ‗βιβλίου‘ ο πολιτισμός – ή «γαλαξίας» - του βιβλίου
έφθασε στο απόγειό του με τον εκσυγχρονισμό του
χειρόγραφου κώδικα από το Αουτεμβέργιο, καθώς ο έντυπος
κώδικας, δηλαδή το φυσικό βιβλίο, είναι από αρκετές πλευρές
ανώτερος του ηλεκτρονικού υπολογιστή: Κπορείς να τον
ξεφυλλίσεις, να γράψεις πάνω του σχόλια, να τον πάρεις μαζί
σου στο κρεβάτι και να τον φυλάξεις σε ένα ράφι, με
δυνατότητα να τον ανασύρεις όποτε θελήσεις497.

O αμερικανός εκδότης και αναλυτής Jason Epstein
σε μία σειρά σεμιναρίων το 1999 στη Βημόσια ΐιβλιοθήκη
της Λέας όρκης και κατέγραψε το 2002, είχε προβλέψει ότι
οδηγούμαστε στο άμεσο μέλλον σε μια αγορά του βιβλίου,
όπου οι νέες τεχνολογίες προκαλούν ‗αναπόφευκτα‘ τη
συνένωση δυνάμεων, κυρίως εκδοτών, σε ένα κονσόρτσιουμ,
το οποίο θα πωλεί βιβλία ηλεκτρονικά από μία ενιαία πηγή
στους πελάτες-αναγνώστες. Νι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη
δυνατότητα είτε να ‗φορτώνουν‘ το βιβλίο που επιθυμούν με
αντίτιμο απευθείας στις οθόνες τους είτε να το αποκτούν σε
έντυπη μορφή σε φυσικούς χώρους, από μηχανήματα που
εκτυπώνουν μεμονωμένα αντίτυπα, ανάλογα με τη ζήτηση, σε
ποικίλα σημεία πώλησης, από βιβλιοπωλεία μέχρι
οπουδήποτε αλλού θα παρέχεται ηλεκτρική τροφοδότηση και
σύνδεση με το διαδίκτυο. πως και οι μηχανές αυτόματης
ανάληψης χρημάτων, θα είναι τα ―ΏΡΚs για βιβλία‖ 496 . Ε
αποτελεσματικότητα, άνεση και η εξοικονόμηση σε χρόνο και
πόρους μέσω της ηλεκτρονικής μετάδοσης βιβλίων, ανάλογα
με τη ζήτηση, απευθείας στους καταναλωτές-αναγνώστες
δημιουργεί το σκεπτικό ότι ένα μελλοντικό κονσόρτσιουμ
εκδοτών (ή και βιβλιοπωλών;) θα αντικαταστήσει το σημερινό
αρχαϊκό σύστημα, στο οποίο τα βιβλία αποστέλλονται με
φορτωτικές από τις τυπογραφικές μονάδες στις αποθήκες των
εκδοτών και από εκεί σε μεγάλες ποσότητες στους
χονδρέμπορους και στους λιανικούς εμπόρους/βιβλιοπώλες,
ώστε να τα αγοράσουν υποψήφιοι πελάτες, ενώ τα απούλητα
αντίτυπα επιστρέφονται στους εκδότες προς καταστροφή. Νι
νέες τεχνολογίες θα καταστήσουν εφικτή τη ‗συμπίεση‘ και

Ώπό την άλλη, βέβαια, αντιτείνουν οι υπέρμαχοι της
ψηφιοποίησης περιεχομένου, πως το ηλεκτρονικό βιβλίο
ανοίγει νέους ορίζοντες ως προς τις ασύγκριτα μεγαλύτερες –
δυνητικά απεριόριστες- δυνατότητες αποθήκευσης, διασποράς
και χρήσης της γνώσης ως προς τον τρόπο της αναγνωστικής
συνήθειας και τη δομή της ανθρώπινης σκέψης. Ένα
ηλεκτρονικό βιβλίο, μπορεί να περιέχει πολλά επίπεδα σε ένα
πυραμιδοειδές σχήμα που επιτρέπει στον αναγνώστη να
‗φορτώσει‘ το κείμενο και να διαβάσει ‗διαγώνια‘ το πρώτο
επίπεδο άμεσα, στη συνέχεια να το τυπώσει ή ακόμη και να το
‗δέσει‘ σε βιβλίο (ήδη υπάρχουν τα μηχανήματα που
προσαρμόζονται στους προσωπικούς Ε/ και εκτυπωτές στο
σπίτι) και τέλος να το διαβάσει με την άνεσή του στο σχήμα
μίας κλασικής χαρτόδετης έκδοσης. Ν χρήστης για
ο,τιδήποτε τον ενδιαφέρει απλά ‗κλικάρει‘ πάνω στο σημείο,
πλοηγώντας σε άλλο επίπεδο του ηλεκτρονικού βιβλίου, λ.χ.
ένα συμπληρωματικό δοκίμιο ή ένα παράρτημα, και να
προχωρήσει και σε βαθύτερα επίπεδα-συνδέσμους, όπως
σώματα εγγράφων, αρχεία, βιβλιογραφικές πηγές, εικόνες,
μουσική, βίντεο κ.ά. που σχετίζονται με το περιεχόμενο. Ν
χρήστης ενός ‗υπερκειμένου‘ διαβάζει οριζόντια, κάθετα,
διαγώνια, ανακαλύπτοντας τα δικά του μονοπάτια, με βάση τις
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του.
Ε Google, στο μεταξύ, γνωρίζοντας ότι ακόμη
πολλοί ενδιαφερόμενοι προτιμούν να διαβάζουν τα βιβλία
τους τυπωμένα και όχι online (διαδίκτυο) σε υπολογιστή ή σε
κάποια συσκευή e-reader, προχώρησε ένα βήμα παραπέρα.
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πέγραψε συμφωνία με την εταιρία On Demand Books
(ΐιβλία Θατά Ξαραγγελία)498, κατασκευάστρια της γρήγορης
εκτυπωτικής μηχανής Espresso Book Machine, ώστε οι
αναγνώστες της ψηφιακής βιβλιοθήκης της Google να έχουν
την ευχέρεια να επαναφέρουν ακόμη και βιβλία ξεχασμένων
συγγραφέων, δυσεύρετα και εξαντλημένα έργα, σε τυπωμένη
μορφή. Ρα ετοιμοπαράδοτα χαρτόδετα βιβλία έχουν πολύ
καλή ποιότητα και έγχρωμο εξώφυλλο και δεν μπορεί να τα
ξεχωρίσει κάποιος από τις παραδοσιακές έντυπες εκδόσεις
που διατίθενται στα βιβλιοπωλεία. Ε εκκίνηση διάθεσης της
μηχανής έχει ιδιαίτερη σημασία για το μέλλον του
βιβλιοπωλικού παραδείγματος.

φωτοτυπικό, αλλά η Guardian το χαρακτήρισε ως «τη
μεγαλύτερη εφεύρεση υπέρ του γραπτού λόγου, από το 1440
που ο Αουτεμβέργιος ανακάλυψε την τυπογραφία», ενώ το
περιοδικό Time το αναγόρευσε στην «εφεύρεση της
χρονιάς»500 για το 2009..
Ε εφεύρεση της μηχανής ενέχει σημασία για την
εξέλιξη του σύγχρονου βιβλιοπωλικού παραδείγματος στο
μέλλον, καθώς επιτρέπει κάποιους δειλούς οραματισμούς. Πε
ένα λοιπόν όχι και τόσο μακρινό μέλλον ίσως τα
βιβλιοπωλεία, που θα έχουν αποκτήσει σε λογική, (δυνατόν να
αποσβεστεί η αγορά της) τιμή, και θα έχουν εγκαταστήσει μία
βιβλιομηχανή εσπρέσο ή/και τα μοντέλα που θα τη
διαδεχθούν, ως μηχανές ‗ΏΡΚ βιβλίων‘ που οραματιζόταν
ήδη το 1999 ο Epstein, να μπορούν να προσφέρουν στους
πελάτες τους πρωτόγνωρες υπηρεσίες και προϊόντα: Γνόσω ο
ενδιαφερόμενος θα πίνει κάτι στην καφετέρια του
βιβλιοπωλείου ή θα ‗χαζεύει‘ στους καναπέδες, έχοντας δώσει
την παραγγελία του για το ακριβές αντίτυπο ενός σύγχρονου ή
ενός κλασικού έργου (ακόμη και από το πρωτότυπο
χειρόγραφο του 18ου ή του 19ου αιώνα) – αρκεί ο τίτλος να
περιλαμβάνεται στον κατάλογο διαθέσιμων έργων του
καταστήματος- μέσα σε πέντε λεπτά θα του προσφέρεται
έτοιμο το αντίτυπο, άψογο σε δέσιμο και αισθητική, και –ας
μην ξεχνάμε- σε προσιτή τιμή. Ξροφανώς, για την
ικανοποίηση των αναγκών ενός κατακερματισμένου, με
ποικίλα και ταυτόχρονα εξειδικευμένα ενδιαφέροντα
βιβλιόφιλου κοινού, θα αναδειχθεί η ανάγκη συνεργασίας των
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων με εκδοτικούς οίκους και
ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπως και της δημιουργίας μίας δικής
τους ‗τράπεζας τίτλων‘, απελευθερωμένων από πνευματικά
δικαιώματα ή και όχι (οπότε θα προωθούνται αποκλειστικές
συνεργασίες με συγγραφείς, οργανισμούς, πολιτιστικά
ιδρύματα, κυβερνητικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
κ.ά.), ώστε έκαστη βιβλιοπωλική αλυσίδα ή ανεξάρτητο
βιβλιοπωλείο (εφόσον ‗πέσει‘ η τιμή προμήθειας της
βιβλιομηχανής, ώστε να καταστεί προσιτή στο μέσο
βιβλιοπώλη) να αποκτά συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των
ανταγωνιστών.

Espresso Book Machine (βιβλιομηχανή εσπρέσο), 2009

Ε αξία της μηχανής Espresso Book Machine
(EBM), που στην ελληνική αποδίδεται στην αρθρογραφία
των εφημερίδων ως ‗βιβλιομηχανή εσπρέσο‘, ανέρχεται σε
$100.000 (2010) και εγκατεστημένη σε βιβλιοπωλείο μπορεί
να παράγει ποιοτικά βιβλία της ψηφιακής βιβλιοθήκης Google
ή από την ίδια τη βιβλιοθήκη της EBM (βιβλία με πνευματικά
δικαιώματα ή αρχεία πελατών που θα διαθέτει το κατάστημα).
Κέσα σε 5 λεπτά η μηχανή μπορεί να τυπώσει ένα βιβλίο 300
περίπου σελίδων, στην τιμή των $8, τα οποία κατανέμονται ως
εξής: $3 είναι το μέσο κόστος παραγωγής, $3 αποτελούν το
κέρδος για το βιβλιοπώλη, $1 μένει κέρδος για τον
κατασκευαστή On Demand Books και $1 για τη Google. Νι
Espresso Book Machines είχαν ήδη τοποθετηθεί, τέλη του
2009, σε καταστήματα πανεπιστημιακών εκδόσεων,
βιβλιοθηκών και βιβλιοπωλείων σε διάφορες χώρες (ΕΞΏ,
Θαναδά, Ώυστραλία, Κ. ΐρετανία, Ώίγυπτο-ΐιβλιοθήκη της
Ώλεξάνδρειας) και στις αρχές του 2010 υπολογίζονταν σε 3540 οι εν λειτουργία βιβλιομηχανές499. Ρο μηχάνημα μπορεί
να είναι ‗χοντροκομμένο‘ και να μοιάζει με ογκώδες

Ήδη στο κεντρικό κατάστημα της ιστορικής αλυσίδας
βιβλιοπωλείων Blackwell στο Ιονδίνο (Charing Cross Road)
εγκαταστάθηκε την άνοιξη του 2009 μία βιβλιομηχανή
εσπρέσο στην τιμή των $175.000, η οποία διέθετε 500.000
τίτλους όταν εγκαινιάσθηκε και ευελπιστούσε στο διπλάσιο
αριθμό το φθινόπωρο του ίδιου έτους. Ξροηγήθηκε βέβαια
συμφωνία συνεργασίας της βρετανικής βιβλιοπωλικής

498

Ζ εηαηξεία ηδξχζεθε ην 2003 απφ ην γλσζηφ ακεξηθαλφ εθδφηε θαη
αλαιπηή ησλ εμειίμεσλ ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ Jason Epstein (πξψελ
ππεχζπλν εθδφζεσλ ηνπ Random House) θαη ηνπ πξψελ δηεπζχλσλ
ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο ληειηθαηέζελ Dean & DeLuca, Dane Neller. Ζ
πξψηε βηβιηνκεραλή εζπξέζν εγθαηαζηάζεθε ζην θαηάζηεκα ηεο
Παγθφζκηαο Σξάπεδαο ζηελ Οπάζηγθηνλ (World Bank InfoShop) θαη ηχπσζε
ρηιηάδεο εθδφζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, βι.
www.ondemandbooks.com.
499
«Δπαλάζηαζε κε ΑΣΜ ςεθηαθψλ βηβιίσλ: Σερλνινγία απφ ηελ Google
κε ηελ νπνία ζα ηππψλνληαη θαηά παξαγγειία ζε 4 ιεπηά», Ο Φηιειεύζεξνο
(Δθηόο & Δληόο), 4.10.2009, ζ. 17.

500

Νάηαιη Υαηδεαλησλίνπ, «Νελίθεθά ζε, Γνπηεκβέξγηε», Διεπζεξνηππία,
27.4.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.enet.gr/?i=news.
el.article&id=38593 (29.4.2009).
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αλυσίδας με την αμερικανική εταιρεία Books on Demand,
ώστε να υλοποιηθεί αυτή η επένδυση. πως δηλώνει ο
διευθύνων σύμβουλος της βιβλιοπωλικής επιχείρησης
Blackwell Andrew Hutchings, η βιβλιομηχανή «μπορεί να
αλλάξει εκ βάθρων τα δεδομένα της πώλησης βιβλίων. Βίνει
τη δυνατότητα σε μικρότερους χώρους και ανεξάρτητους
βιβλιοπώλες να ανταγωνιστούν ευθέως τα βιβλιοπωλεία των
τεράστιων στοκ και το διαδίκτυο»501. Ε ίδια η εταιρεία έχει
υπολογίσει ότι για τη διάθεση 1 εκατ. χάρτινων τίτλων θα
χρειαζόταν ένας χώρος 3.776 τ.μ. ή γύρω στα 50
βιβλιοπωλεία μεσαίου μεγέθους. ΐέβαια, η τιμή των $175.000
δεν είναι τόσο προσιτή για έναν ανεξάρτητο βιβλιοπώλη
μεσαίου/μικρού μεγέθους, πόσο μάλλον στις ελληνικές
συνθήκες με τη μικρή πληθυσμιακά αγορά, την ακόμη
μικρότερη αναγνωστική κοινότητα και τη χαμηλή αγοραστική
δύναμη. Ε απόσβεση της επένδυσης εγκατάστασης και
λειτουργίας της βιβλιομηχανής εσπρέσο φαίνεται δύσκολη με
τα σημερινά δεδομένα.

στην κατεύθυνση ενός νέου κόσμου χάρη στην ψηφιοποίηση
και την παγκόσμια δικτύωση, όπως τον έχει περιγράψει ο
οικονομολόγος Jeremy Rifkin, όπου οι συμβατικές έννοιες
των σχέσεων της ιδιοκτησίας και των αγορών που προσδιόρισαν
το βιομηχανικό τρόπο ζωής εξασθενούν και παραχωρούν
σταδιακά τη θέση τους στις έννοιες των άυλων δικτύων και της
πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες και εμπειρίες502.
Ένα ακόμη σημείο έντονης αντιπαράθεσης στον
κυβερνοχώρο είναι η ανοιχτή ή επί πληρωμή πρόσβαση και
στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων εφημερίδων και
περιοδικών, όχι μόνο βιβλίων ή βιβλιοθηκών. Νι ιδιοκτήτες
έντυπων μέσων που διαθέτουν παράλληλα και δικτυακούς
τόπους συνειδητοποίησαν ότι ταυτόχρονα με τις απώλειες των
διαφημιστικών εσόδων και της αγοραστικής κίνησης λόγω του
διαδικτύου, ‗χάνουν‘ και από τη δωρεάν προβολή της
ειδησεογραφίας στον ψηφιακό κόσμο, ενώ επενδύουν στη
συντήρηση ιστοσελίδων (κεφάλαιο και προσωπικό).
Γνδεικτικά, ο ιδιοκτήτης της News Corp Rupert Murdoch σε
επανειλημμένες δημόσιες εμφανίσεις του το 2010 επιτέθηκε
κατά των μηχανών αναζήτησης στο παγκόσμιο ιστό, κυρίως
της Google, για την ‗κλοπή‘ δημοσιογραφικής πληροφορίας
από τα παραδοσιακά ΚΚΓ λόγω της ελεύθερης προσφοράς
δημοσιευμένων ειδήσεων και ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει
το δυναμικό του iPad της Apple και θα ‗εξοπλίσει‘ τις
ιστοσελίδες των εφημερίδων του με ‗τείχη‘ καταβολής
αντιτίμου (paywalls) για πρόσβαση στο περιεχόμενο503. Ήδη
οι μεγάλες εφημερίδες Wall Street Journal, Financial Times
και New York Times ήγειραν ‗τείχη‘ πληρωμής για
πρόσβαση των ενδιαφερόμενων αναγνωστών στο περιεχόμενό
τους. Νι παρατηρητές κάνουν λόγο για μία νέα εποχή στο
διαδίκτυο (new internet era), όπου η πρόσβαση στην ψηφιακή
πληροφορία θα ‗κλείνει‘ ολοένα και περισσότερο από τους
‗φύλακες των πυλών‘, με επιπτώσεις τόσο για το ψηφιακό
χάσμα πρόσβασης στη δημοσιογραφική πληροφορία και την
πνευματική παράδοση/γνώση όσο και για την οικονομική
ισχύ και συγκέντρωση εταιρειών σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο. Ν περίφημος εκδημοκρατισμός και το ελεύθερο,
δυνητικά άπειρο, σε χωρητικότητα και δυνατότητες
επικοινωνίες ψηφιακό σύμπαν φαίνεται να ‗δεσμεύονται‘.
‗Ξύλες‘ και ‗τείχη‘ που μετακομίζουν από την οικονομία της
αγοράς και την παραδοσιακή εκδοτική βιομηχανία στον άυλο
κόσμο της δικτύωσης και της πρόσβασης.

Πε μία προσπάθεια να ενταχθούν τα βασικά
χαρακτηριστικά που εκτέθηκαν μέχρι στιγμής στο ευρύτερο
πλαίσιο της σύγχρονης οικονομίας της πρόσβασης που έχει
περιγράψει ο Rifkin, αξίζει να επισημανθεί ότι υφίσταται μία
μεγάλη διαφορά μεταξύ του ψηφιακού βιβλίου και μίας
διαμορφούμενης ψηφιακής βιβλιοθήκης, της μορφής του
προγράμματος Google Books Search: Πτην περίπτωση του
ψηφιακού βιβλίου ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να
‗αγοράσει‘ το ψηφιακό περιεχόμενο και στη συνέχεια να το τυπώσει,
να το μεταφέρει και να το μοιραστεί με άλλους χρήστες, ενώ στην
περίπτωση της Google μπορεί να αγοραστεί με αντίτιμο μόνο η
πρόσβαση σε μία βάση δεδομένων, μέσω της οποίας μπορεί ο
ενδιαφερόμενος να διαβάσει όταν θέλει το βιβλίο στην οθόνη του. Ε
ίδια η εταιρεία Google κάνει λόγο για «ένα ψηφιακό ράφι
στους servers της Google, στο οποίο θα φυλάσσονται τα
βιβλία». Ε εν δυνάμει άπειρη ψηφιακή βιβλιοθήκη ‗κλειστού‘
και εμπορικού χαρακτήρα μοιάζει να επαληθεύει στην αγορά
του βιβλίου τις συνθήκες που περιγράφει ο Rifkin για την
ευρύτερη οικονομία της πρόσβασης. Ξάντως, οι ειδικοί
προβλέπουν ότι στο μέλλον θα εφαρμόζεται μία τεχνολογία –
η οποία ήδη υπάρχει - που θα επιτρέπει στους αγοραστέςχρήστες των ψηφιακών βιβλίων να τα τυπώνουν, όχι όμως και
να τα μεταφέρουν και να τα μοιραστούν ή να τα
ανταλλάσσουν με φίλους τους. Βηλαδή, και σε αυτή την
περίπτωση ο χρήστης θα καταβάλει αντίτιμο για την
πρόσβαση σε ένα άυλο περιεχόμενο, χωρίς να καθίσταται
πλήρως ο κάτοχος-ιδιοκτήτης του, ώστε να το αξιοποιεί και
να το διαθέτει όπως θέλει. Σαίνεται να κινούμαστε πράγματι

Πτο προβαλλόμενο πλεονέκτημα της πρόσβασης
μέσω διαδικτύου σε άπειρο αριθμό τίτλων και της κατάκτησης
502

Jeremy Rifkin, φ.π., ζ. 36.
Paul Harris, ―Rupert Murdoch defiant: ‗I‘ll stop Google taking our news
for nothing‘‖, The Guardian, 7.4.2010.. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.guardian.co.uk/media/2010/apr/07/rupert-murdoch-googlepaywalls-ipad (8.5.2010).

501

503

Alison Flood, ―Revolutionary espresso book machine launches in
London‖, The Guardian, 24.5.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.guardian.co.uk/books/2009/apr/24/espresso-book-machinelaunches (29.4.2009).
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μίας πρωτόγνωρης ισότητας στην πνευματικό πλούτο της
ανθρωπότητας, πολλοί παρατηρητές επισημαίνουν ότι η
πνευματική και πολιτιστική ισότητα έρχεται μέσα από την
ανάπτυξη παιδείας και κατάλληλων κοινωνικών δομών και όχι
απλά από μία ‗βιβλιοθήκη στην τσέπη μας‘504.

(UNESCO), από κοινού με τη ΐιβλιοθήκη του αμερικανικού
Θογκρέσου, και στην οποία μετέχουν θεσμοί όπως το
Ξανεπιστήμιο Carnegie Mellon των ΕΞΏ, το Ξανεπιστήμιο
Zhejang της Θίνας, το Ηνστιτούτο Γπιστήμης της Ηνδίας και η
ΐιβλιοθήκη της Ώλεξάνδρειας της Ώιγύπτου. Ε ΐΛΚ
θεωρείται η μεγαλύτερη ψηφιακή βιβλιοθήκη του κόσμου, με
δωρεάν πρόσβαση σε έργα που αντιστοιχούν στο 1% όλων
των βιβλίων του κόσμου.

Ν προβληματισμός για την ανοιχτή ή κλειστή
πρόσβαση στη διακινούμενη στον κυβερνοχώρο πνευματική
παραγωγή και ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των
εκδοτικών, βιβλιοπωλικών και ηλεκτρονικών επιχειρήσεων
φαίνεται να αποκτά εντεινόμενη μορφή στη διαμορφούμενη
νέα, ψηφιακή εποχή. Άλλωστε, ο ανταγωνισμός υπήρξε
μόνιμο γνώρισμα της αγοράς του έντυπου βιβλίου από το 15ο
αιώνα ως σήμερα, λόγω της ιδιαιτερότητας στην παραγωγή
και διακίνηση του ‗προϊόντος‘, του υψηλού επιχειρηματικού
ρίσκου, των παράλληλων ή/και παράνομων οδών παραγωγής
και πώλησης (κλεψίτυπα κλπ.), της αλλαγής νομοθεσίας σε
κάθε χώρα, του ρόλου των επαγγελματικών ενώσεων του
χώρου και άλλων παραγόντων.

Κία ακόμη σημαντική διάσταση της ψηφιοποίησης
της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής πνευματικής κληρονομιάς
είναι η μεταβολή της αναγνωστικής συμπεριφοράς. Ρο
ψηφιακό βιβλίο και η ψηφιακή βιβλιοθήκη εισάγουν νέα είδη
ανάγνωσης: Κερικοί χρήστες θα διατρέχουν απλά το πρώτο
επίπεδο αφήγησης όπως στη διαγώνια ανάγνωση ενός έντυπου
κειμένου, άλλοι θα διαβάζουν το περιεχόμενο κάθετα,
επιμένοντας σε συγκεκριμένα σημεία που θα ερευνούν σε
ολοένα και βαθύτερο επίπεδο, εισερχόμενοι στις
συνδεδεμένες μελέτες, βιβλιογραφία και τεκμηρίωση, ενώ
άλλοι θα πλοηγούν σε απρόσμενες κατευθύνσεις,
ακολουθώντας τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα ή ακόμη και
‗αναπλάθοντας‘ το ψηφιακό περιεχόμενο ανάλογα με τις
προτιμήσεις τους. Βηλαδή, σε κάθε περίπτωση προσφέρεται
η δυνατότητα ανάγνωσης, εκτύπωσης και ‗δεσίματος‘ σε
κώδικα/βιβλίο κάθε ψηφιακού κειμένου, σύμφωνα με τις
ιδιαιτερότητες του κάθε αναγνώστη. Ε ‗εξατομίκευση‘ στην
πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο πάσης μορφής (‗ράφια‘
ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικά βιβλία σε συνδυασμό με
πολυμεσικές εφαρμογές/links, ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία)
φαίνεται να διαγράφεται ως ισχυρή τάση, όπως ήδη συμβαίνει
στην προσφορά/πρόσβαση πλήθους προϊόντων, υπηρεσιών
και εμπειριών στη σημερινή οικονομία της δικτύωσης και
πρόσβασης. Ταρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα
προγράμματα ηλεκτρονικών πολυκαταστημάτων (μεταξύ
άλλων και του γνωστού Amazon) που ‗καταχωρούν‘ τις
προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των χρηστών-αγοραστών και
‗διαφημίζουν‘ προϊόντα, ‗προσαρμοσμένα‘ να προσελκύσουν
την αγοραστική προσοχή των σταθερών ή μη ‗πελατών‘.

Ν προβληματισμός στην Γυρώπη γίνεται μάλιστα
εντονότερος όταν στο θέμα εμπλέκεται και η Europeana, η
ψηφιακή βιβλιοθήκη που έχει αρχίσει να δημιουργεί η Γ.Γ.
με πρωτοβουλία κυρίως της Ααλλίας, και στην οποία
υπάρχουν ήδη 6.000.000.ψηφιακά τεκμήρια - εικόνες και
πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, χάρτες, φωτογραφίες και εικόνες
μουσειακών αντικειμένων, κείμενα-βιβλία, εφημερίδες,
επιστολές, ημερολόγια και αρχειακά έγγραφα, ήχος-μουσική
και προφορικός λόγος από κυλίνδρους, ταινίες, δίσκους και
ραδιοφωνικές εκπομπές, βίντεο-ταινίες, επίκαιρα και
τηλεοπτικές εκπομπές. Πτόχος είναι να συλλεχθεί και να
διατεθεί μέσω διαδικτύου η ευρωπαϊκή πολιτιστική
κληρονομιά. Ε ψηφιοποίηση προχωρά γρήγορα και
υπολογίζεται πως το 2010 ο αριθμός των διαδικτυακών
αντικειμένων ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια. Ε δημόσια
διαβούλευση και ο προβληματισμός για ένα θεσμικό πλαίσιο
ικανό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Europeana
συνεχίζεται. Ι.χ. Κεγάλο ζήτημα αποτελούν τα έργα, των
οποίων δεν είναι γνωστός ο δημιουργός, όπως και τα βιβλία,
των οποίων η κυκλοφορία έχει διακοπεί εδώ και χρόνια.
Πύμφωνα με εκτιμήσεις, αυτά αντιστοιχούν περίπου στο 90%
των αντικειμένων που διαθέτουν οι βιβλιοθήκες των κρατώνμελών της Γ.Γ..

Πύμφωνα με την άποψη του Λίκου Θανελλόπουλου,
Θαθηγητή Ξληροφορικής στο Ξανεπιστήμιο της Ξάτρας, δεν
χρειάζεται να ανησυχούμε τόσο πολύ για τις τεχνολογικές
εξελίξεις και τον αντίκτυπό τους στο βιβλίο. Ταρακτηριστικό
θετικό παράδειγμα της τεχνολογίας είναι η γρήγορη και
αποτελεσματική θεματική αναζήτηση βιβλίων στην τεράστια
εικονική βιβλιοθήκη που συγκροτεί το διαδίκτυο, το οποίο
συνέχεια εξελίσσεται με δυνατότητες μεγαλύτερης μνήμης
πληροφοριών, διαδραστικότητας (Web 2.0), δημοκρατίας και
αυξανόμενης δικτύωσης, που θα βελτιώσει και το υπάρχον
ψηφιακό χάσμα. λα τα μέσα και όλα τα πολιτιστικά προϊόντα
και υπηρεσίες θα συνυπάρχουν στο άμεσο μέλλον σε έναν

πάρχει ακόμη η «Παγκόσμια Χηφιακή
Βιβλιοθήκη–ΒΝΜ» που δημιούργησε η United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization
504

Πνιπδεχθεο Παπαδφπνπινο, «Απνραηξεηηζκφο ζην βηβιίν;», Athens
Voice, ηεχρνο 295, 25-31.3.2010, ζ. 78.
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υβριδικό κόσμο. Ρο βιβλίο ήδη την πρώτη δεκαετία του 21ου
πωλείται στο φυσικό βιβλιοπωλείο και μέσω διαδικτύου (βλ.
amazon.com), και σε έντυπη και απο-υλοποιημένη, ψηφιακή
μορφή, όπως και τα μουσικά προϊόντα. Ε ψηφιακή μορφή
μπορεί να είναι δύσκολη για χρήστες μεγαλύτερης ηλικιακής
κατηγορίας , αλλά για τη νέα γενιά που είναι εθισμένη στην
οθόνη Ε/ ίσως είναι πιο εύκολη η ανάγνωση ψηφιακών
βιβλίων. Ρο ψηφιοποιημένο βιβλίο και βιβλιεμπόριο θα έχει
παρόμοια προβλήματα με αυτά που αντιμετωπίζει εδώ και
χρόνια η μουσική βιομηχανία, τα οποία όμως είναι κυρίως
νομικής φύσης. Νι προκλήσεις στο ψηφιακό περιβάλλον
παραγωγής και κατανάλωσης που θα αντιμετωπίσει το βιβλίο
μοιάζουν με τα προβλήματα της φυσικής κλοπής και της
φωτοτύπισης. Ε διαφορά έγκειται στη διάδοση/ αναπαραγωγή
στην ασύγκριτα μεγαλύτερη διαδικτυακή κοινότητα505.

δεν έχουν ανακοπεί σε ρυθμό και ένταση. Πυνιστούν ακριβώς
την εξέλιξη του δυτικού βιβλιοπωλικού παραδείγματος.

Γικόνες από εκδήλωση για τα βιβλία της σειράς με ήρωα τον Harry Potter στο
γερμανικό βιβλιοπωλείο Dussmann Kulturkaufhaus, κέντρο ΐερολίνου
(Ξηγή: www.kulturkaufhaus.de/kulturkaufhaus/presse)

Νι γνώμες πάντως των μελετητών από όλους τους
επιστημονικούς κλάδους που εμπλέκονται στο δημόσιο
προβληματισμό για το μέλλον του βιβλίου, διΎστανται. Άλλοι
επικεντρώνονται στη λανθασμένη λογική της οικονομίας της
αγοράς που εφαρμόζεται σε ένα έμπλεο συμβολισμούς
πολιτιστικό αγαθό και θεσμό (βιβλιοπωλείο) και στους
κινδύνους που δημιουργεί η εξέλιξη της πληροφορικής και
άλλοι στη θετική πλευρά της αυξημένης και ποικίλης
θεματικά βιβλιοπαραγωγής, και της προσέγγισης παλαιών και
νέων
ομάδων
αναγνωστικού
κοινού
μέσω
των
διασκορπισμένων και εκτεταμένων σημείων πώλησης. Νι
τελευταίοι τονίζουν επίσης τις δυνατότητες και τα φράγματα
που ‗σπάει‘ η πληροφορική στην αναζήτηση, προώθηση,
παραγωγή και διάθεση βιβλίων. Έτσι, καταλήγουν με πνεύμα
αισιοδοξίας και πίστης στους κανόνες της φιλελεύθερης
οικονομίας, πως η ίδια η αγορά θα μεταμορφώνεται συνέχεια,
ανάλογα με τις συνθήκες που την περιβάλλουν, για να βρίσκει
λύσεις, όπως έκανε μέχρι τώρα επί αιώνες.

Ε μεγάλη μάχη επιβίωσης των ανεξάρτητων 506
βιβλιοπωλείων έναντι των τεράστιων αλυσίδων βιβλιοπωλείων,
των πολυκαταστημάτων και των υπεραγορών (big box
retailers) συνεχίζεται με διάφορες μορφές. Γίναι ενδεικτική η
δημόσια επιστολή που απέστειλε το διοικητικό συμβούλιο της
ιστορικής Ένωσης Ώμερικανών ΐιβλιοπωλών (American
Booksellers Association) -με μέλη τους τοπικούς
ανεξάρτητους βιβλιοπώλες- στις 22.10.2009 στο πουργείο
Βικαιοσύνης, με αίτημα τη διερεύνηση της νομιμότητας
πρακτικών που εφαρμόζουν οι μεγάλες εταιρείες
Amazon.com, Wal-Mart και Target, αναφορικά με μία
παράνομη επιθετική πολιτική τιμολόγησης που «ζημιώνει τόσο
η βιομηχανία του βιβλίου όσο και τους καταναλωτές» 507 .
Πυγκεκριμένα, στην επιστολή επισημαίνεται ότι τον
Νκτώβριο του 2010 οι τρεις παραπάνω εταιρείες ενεπλάκησαν
μεταξύ τους σε έναν πόλεμο τιμών για την προ-πώληση
νεοεμφανιζόμενων ευπώλητων σκληρόδετων τίτλων, μεταξύ
άλλων των συγγραφέων John Grisham, Stephen King,
Barbara Kingsolver, Sarah Palin και James Patterson. Γνώ οι
κανονικές τιμές λιανικής πώλησης κυμαίνονταν στα $25-$35,
οι τρεις ανταγωνίστριες εταιρείες πωλούσαν νέους τίτλους των
παραπάνω και άλλους ευπώλητους μεταξύ $8.98-$9.00. Νι
εκδότες πωλούσαν τους τίτλους σε όλους βιβλιοπώλες κατά
45-50% χαμηλότερα από την προτεινόμενη τιμή πώλησης για
τον καταναλωτή, και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, δεν

Γιδικά ο χώρος του βιβλιεμπορίου βιώνει ήδη μία
υβριδική και έντονα μεταβαλλόμενη κατάσταση, είτε εκληφθεί
ως εξέλιξη του κυρίαρχου παραδείγματος είτε ως ανάδυση
νέου παραδείγματος.

Εξέλιξη επιχειρηματικού παραδείγματος
Νι ραγδαίες εξελίξεις στη λιανική διακίνηση του
βιβλίου στις ΕΞΏ από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα,

506

Οη αλεμάξηεηνη βηβιηνπψιεο κε κηθξνκεζαία, αηνκηθνχ/νηθνγελεηαθνχ
ραξαθηήξα επηρείξεζε, ραξαθηεξίδνληαη ―Indies‖ (<Independents). Ο φξνο
ρξεζηκνπνηείηαη σο ζήκεξα ζηελ ακεξηθαληθή βηβιηνγξαθία, ζε
αληηδηαζηνιή κε ηηο κεγάιεο βηβιηνπσιηθέο αιπζίδεο, πνιπεζληθψλ ζπρλά
ζπκθεξφλησλ. Ο φξνο δελ είλαη δφθηκνο γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο ειιεληθήο
βηβιηαγνξάο.
507
―Independent booksellers fight for their existence‖, Institute for the Future
of the Book, 23.10.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.futureofthebook.org/blog/archives/2009/10/independent_booksell
ers_fight_1.html

505

Οκηιία Καζ. Νίθνπ Καλειιφπνπινπ ζε εθδήισζε-ζπδήηεζε, ζην πιαίζην
ηεο Athens Digital Week, κε ζέκα «Σν δηαδίθηπν θαη ε δεκηνπξγία ηεο λέαο
αιήζεηαο. Τπνθεηκεληθφηεηα θαη ν ξφινο ηνπ βηβιίνπ», Σερλφπνιε Γήκνπ
Αζελαίσλ, 18.10.2008, πνπ δηνξγάλσζε ε Euroscience Greek Regional
Section θαη ζπληφληζε ν Μηράιεο Αξβαλίηεο.
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πρόβλημα στην επιχείρηση»508. Λα και πάλι το γνωστό πρόβλημα
του γιγαντισμού, του μονοπωλίου, του αθέμιτου ανταγωνισμού
και εν τέλει της ελευθερίας της πρόσβασης και της πολυφωνίας
της γνώσης που θέτουν οι ‗φύλακες των πυλών‘ στην
υπερκαπιταλιστική οικονομία, στη περίπτωση της
βιομηχανίας του βιβλίου, λίγοι ισχυροί εκδότες ευανάγνωστων
ευπώλητων τίτλων και λίγες αλυσίδες βιβλιοπωλείων ή
πολυκαταστημάτων ή υπεραγορών με πανομοιότυπα τμήματα
βιβλίων.

πρόσφεραν ειδικούς όρους (εκπτώσεις) στις τρεις μεγάλες
εταιρείες. Νπότε αυτές πωλούσαν τους τίτλους σε τιμές πολύ
κάτω του κόστους, στο πλαίσιο ενός αθέμιτου ανταγωνισμού,
ώστε να αποκτήσουν μακροπρόθεσμα τον έλεγχο στην αγορά
των ευπώλητων σκληρόδετων τίτλων.
Πτην επιστολή είναι αξιοσημείωτη η ακόλουθη
παρατήρηση της Ένωσης: Γίναι σημαντικό να επισημανθεί ότι
η βιομηχανία του βιβλίου δεν μοιάζει με αυτή άλλων
καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών. Οούχα, κοσμήματα,
ηλεκτρικές συσκευές και άλλα εμπορικά προϊόντα πωλούνται
σε μία χοντρική τιμή, αφήνοντας στον πωλητή την ελευθερία
καθορισμού της λιανικής τιμής πώλησης και του περιθωρίου
κέρδους. Θαθώς όμως οι εκδότες (σ.σ. στις ΕΞΏ) είναι
υποχρεωμένοι να αναγράφουν στο αυτί του εξώφυλλου τις
προτεινόμενες λιανικές τιμές καταλόγου και καθώς τα βιβλία
πωλούνται με έκπτωση από την προτεινόμενη τιμή του
εκδότη, υπάρχει μία ‗οροφή‘ στο ποσοστό κέρδους του
βιβλιοπώλη. Ε προτεινόμενη λιανική τιμή από τον εκδότη
αντικατοπτρίζει τη δαπάνη παραγωγής του βιβλίου απόκτηση δικαιωμάτων από το συγγραφέα, επιμέλεια,
προώθηση (μάρκετινγκ), εκτύπωση, βιβλιοδεσία, μεταφορικά
κοκ – που διαφέρει σημαντικά από βιβλίο σε βιβλίο. Νι τρεις
ανταγωνίστριες εταιρείες - εκ των οποίων καμία δεν διακινεί
πρωταρχικά το βιβλίο -διαθέτοντας ευπώλητους τίτλους κάτω
από το κόστος αγοράς από τους εκδότες και ταυτόχρονα με
τιμές που κυμαίνονται στο ίδιο ύψος εκ μέρους και των τριών,
υποτιμούν την ίδια την ουσία του βιβλίου.

Αια τα κύρια γνωρίσματα της αγοράς του βιβλίου στις
ΗΠΑ, ο Jason Epstein παρατηρεί το 2002 πως το λιανικό
βιβλιεμπόριο
κυριαρχείται
από
μερικές
μεγάλες
βιβλιοπωλικές αλυσίδες, των οποίων το υψηλό λειτουργικό
κόστος απαιτεί υψηλό τζίρο και άρα τη συνεχή προμήθεια με
ευπώλητους μόνο τίτλους, ένας ανέφικτος στόχος, στον οποίο
είναι όμως αναγκαστικά δεσμευμένοι οι εκδότες509. Ν κύκλος
παραγωγής και διακίνησης της εύπεπτης-ευπώλητης
λογοτεχνίας στην επιδίωξη του μέγιστου κέρδους
περιλαμβάνει το ρόλο των μεγάλων βιβλιοπωλικών αλυσίδων
και των άλλων, ποικίλων σημείων διανομής.
Ε βορειοαμερικανική λιανική αγορά του βιβλίου
διακρίνεται από τη συνεχιζόμενη μετά το ΐ΄ Ξαγκόσμιο
Ξόλεμο ομοιογενοποίηση των βιβλιοπωλείων με τις
υπεραγορές των προαστίων με τα ομογενοποιημένα προϊόντα
για όλη την οικογένεια. Πτην αγορά αυτή ανατράπηκε,
σύμφωνα πάντα με την ανάλυση του Epstein, η ιστορική
άρρηκτη σύνδεση του βιβλιοπωλείου με το πςλυσύνθετο
περιβάλλον ενός μεγάλου αστικού κέντρου. Ε μεταπολεμική
μεγάλη διασπορά του αστικού πληθυσμού στην ύπαιθρο και η
συνδεόμενη μετατροπή των αστικών βιβλιοπωλείων σε
εμπορικά κέντρα προαστίων (suburban malls), που
ενισχύονταν και γιγαντώνονταν με το χρόνο, οδήγησε στην
εξάπλωση της αδιαφοροποίητης ατμόσφαιρας των shopping
malls
ακόμη και στα
υποκαταστήματα μεγάλων
βιβλιοπωλικών αλυσίδων εντός πόλεων με πλούσιο αριθμό
τίτλων. Ώπό τη δεκαετία του ΄70 κι εξής, το κυνήγι των
ευπώλητων και των κερδών εκ μέρους των μεγάλων αλυσίδων
έχει περιορίσει τις επιλογές των εκδοτών-‗φύλακων των πυλών‘
σε βιβλία με συγκεκριμένο περιεχόμενο και τρόπο γραφής.
Ώυτό δεν σημαίνει ότι στις ΕΞΏ δεν εκδίδονται και σήμερα
βιβλία που δεν θα γίνουν ποτέ ευπώλητα και ότι οι
βιβλιοπωλικές αλυσίδες και τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία δεν
διέδωσαν το βιβλίο, καθιστώντας το τμήμα της καθημερινής
ζωής πολλών. μως ο μέσος όρος ζωής πολλών αξιόλογωνμη ευπώλητων τίτλων έχει μειωθεί αισθητά, καθώς οι αλυσίδες

Κε την πρακτική τους αυτή ζημιώνονται οι
συγγραφείς, εκδότες και αναγνώστες. Τρησιμοποιούν το
βιβλίο, και μάλιστα εμπορικούς τίτλους, σε χαμηλή τιμή
πώλησης ως ‗κράχτη΄‘ για την προσέλκυση πελατών, ώστε να
αγοράσουν άλλα, πιο επικερδή για αυτούς προϊόντα που
διαθέτουν. Έτσι, τίθεται σε κίνδυνο όλη η βιομηχανία του
βιβλίου. Αια τους μικρούς ανεξάρτητους βιβλιοπώλες δε, θα
είναι καταστροφικές οι συνέπειες αυτής της πρακτικής, γιατί
με κανέναν τρόπο δεν μπορούν να την ακολουθήσουν, οπότε
πολλά ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία-μικροί πνευματικοί πόλοι
έλξης σε κάθε κοινότητα θα κλείσουν.
Ένας από τους μικρούς ανεξάρτητους βιβλιοπώλες, ο
Bill Petrocelli (κατάστημα με την επωνυμία ‗Book Passage‘,
Corte Madera, California) παρομοίασε την κατάσταση στους
New York Times με την ακόλουθη εικόνα: «Θα υπάρχει ένα
‗παραφουσκωμένο‘ μέρος όπου εκατομμύρια συγγραφείς θα
προσπαθούν να φθάσουν εκατομμύρια αναγνώστες. Εάν όμως όλο
αυτό το εμπόρευμα πρέπει να περάσει από ένα στενό χωνί, όπου μόνο
4-5 πωλητές αποφασίζουν για το τι θα εκδίδεται, τότε υπάρχει

508

.π.
Jason Epstein, Book business: Publishing past, present, and future, φ.π., ζ.
12.
509
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βιβλιοπωλείων πιέζονται να αναζητούν ολοένα μεγαλύτερα
κέρδη. Ρο ανέκδοτο που κυκλοφορούσε για το φαινόμενο στη
δεκαετία του ΄70 ήταν πως ο μέσος όρος ζωής ενός νέου
τίτλου στο ράφι του βιβλιοπωλείου βρισκόταν κάπου ανάμεσα
στην ημερομηνία λήξης του γάλακτος και του γιαουρτιού. Πτο
μεταξύ, η κατάσταση επιδεινώθηκε τόσο που το ανέκδοτο δεν
είναι πια δημοφιλές στον κόσμο του βιβλίου510.

μάνατζμεντ), όπως δείχνει και το πρόσφατο άδοξο τέλος της
αλυσίδας Borders Books.
Πτις ΕΞΏ, η βιβλιοπωλική βιομηχανία περιλαμβάνει
-με στοιχεία του 2010- περίπου 10.000 καταστήματα, τα
οποία συγκεντρώνουν ετήσια έσοδα ύψους $17 δις. Νι
μεγαλύτερες βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις – στη μορφή των
αλυσίδων καταστημάτων – είναι οι Barnes & Noble, Borders
Group Books-A-Million. Ν χώρος της λιανικής πώλησης
βιβλίων στις ΕΞΏ εμφανίζει έντονες τάσεις συγκεντρωτισμού,
καθώς οι 50 μεγαλύτερες εταιρείες διαθέτουν τη μερίδα του
λέοντος στον όγκο διακίνησης, πωλήσεων και κερδών.
Πήμερα, στη λιανική αγορά του βιβλίου στις ΕΞΏ
παρατηρείται μία έντονη, συνεχής κινητικότητα και συχνά,
ακόμη και τους τελευταίους μήνες που συγγράφεται η
παρούσα μελέτη, αιφνίδιες – ακόμη και για τους έμπειρους
αναλυτές των εξελίξεων στο χώρο του βιβλίου – εξελίξεις.
Ταρακτηριστική περίπτωση είναι η είδηση της μεγαλύτερης
αλυσίδας βιβλιοπωλείων (mega-chain) στη χώρα, Barnes &
Noble, με έναν στόλο 720 καταστημάτων, ότι το διοικητικό
συμβούλιο της εταιρίας αποφάσισε να την πωλήσει. Ρην
αλυσίδα βιβλιοπωλείων ίδρυσε ο Leonard Riggio, που
ξεκίνησε με το άνοιγμα του πρώτου καταστήματος το 1965
στο Greenwich Village της Λ. όρκης και παραμένει ο
κύριος μέτοχος της εταιρείας με μερίδιο περίπου 25%. πως
παρατηρεί η συντάκτρια των New York Times, Julie
Bosman, η είδηση αναστάτωσε τα φυσικά βιβλιοπωλεία
(brick-and-mortar bookstores) που αγωνίζονται να
επιβιώσουν έναντι των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων (online
retailers) και των πωλήσεων ηλεκτρονικών βιβλίων (e-book
sales) 512 . Ε εταιρεία προσπάθησε τα τελευταία χρόνια να
προσαρμοσθεί στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον του λιανικού
βιβλιεμπορίου στις ΕΞΏ, αναπτύσσοντας παράλληλα με το
φυσικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές πωλήσεις (το 2009),
αλλά και προωθώντας τη δική της συσκευή ηλεκτρονικής
ανάγνωσης, το Nook στην τιμή των $149 και $199 έναντι του
Amazon Kindle και του Apple iPad. Γκτός όμως από τον
ψηφιακό ανταγωνισμό, είχε να αντιμετωπίσει και ραγδαίες
αλλαγές στο χώρο του υλικού βιβλιοπωλείου. Νι πωλήσεις
βιβλίων ‗μετακινήθηκαν γεωγραφικά‘, προς τα υπερπολυκαταστήματα (big-box store ή supercenter, superstore
και megastore), όπως οι αλυσίδες Costco, Wal-Mart και
Target, και μακριά από καταστήματα που λειτουργούν μέσα
σε εμπορικά malls, όπως αυτά της αλυσίδας ΐ. Dalton, τα
οποία απέκτησε η Barnes & Noble στα τέλη της δεκαετίας
του 1980.

Ν συνολικός τζίρος στην αγορά βιβλίου στις ΕΞΏ
ανήλθε το 2009 στα €16,9 δις, η ετήσια βιβλιοπαραγωγή για
το ίδιο έτος έφθασε τους 288.355 νέους τίτλους. Βεν υπάρχει
ενιαία τιμή βιβλίου, ενώ ο ΣΞΏ για το βιβλίο είναι
μηδενικός. Θατά το 2009 εμφανίζονταν να λειτουργούν
80.000 εκδοτικοί οίκοι και περίπου 20000 βιβλιοπωλεία στις
ΕΞΏ. Ρο 34% του βιβλιεμπορίου διεξάγεται μέσω
ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων και αλυσίδων, το 13% μέσω
απευθείας πωλήσεων και παραγγελιών από βιβλιοφιλικές
λέσχες, το 20% μέσω διαδικτύου και το 25% μέσω άλλων
καναλιών511.
Πύμφωνα με ισολογισμούς εκδοτικών οίκων και
βιβλιοπωλείων, οι πτωτικές τάσεις συνολικά στη
βορειοαμερικανική αγορά του βιβλίου κατά τα έτη 2006-2008
φαίνεται να περιορίζονται σταδιακά, λ.χ. ο εκδοτικός οίκος
HarperCollins εμφάνισε 11% αύξηση τζίρου το 2009/2010.
Ε εικόνα είναι αισιόδοξη και στο λιανικό βιβλιεμπόριο. Νι
στατιστικές του Census Bureau μπορεί να δείχνουν ότι ο
κύκλος εργασιών ανήλθε τους πρώτους 7 μήνες του 2010 στα
$8,5 δις (περίπου €6,58 δις), σημειώνοντας πτώση 0,7% σε
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, αλλά οι
προσδοκίες είναι υψηλές και αναμένεται αυξητική τάση για το
β΄ εξάμηνο του 2010, που θα καταλήξει σε θετικό πρόσημο
κατά τη σύγκριση με το προηγούμενο έτος.
Νι μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλείων, όπως η Barnes
& Noble που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά, αποτελούν
παράγοντα ανησυχίας για τους παρατηρητές των εξελίξεων
στις ΕΞΏ. Νι ισχυρές βιβλιοπωλικές αλυσίδες προσπαθούν
με νευρικότητα να βρουν το ρόλο τους στην αγορά βιβλίου
του μέλλοντος, ενώ δεν λείπουν και τα εσωτερικά προβλήματα
(μετοχικό κεφάλαιο, φιλοδοξίες επενδυτών, άσκηση
510

.π., ζ.14.
Πεγή: buchreport/Frankfurter Buchmesse/„Buch und Buchhandel in
Zahlen―/Stat.
Bundesamt
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.buchreport.de/analysen/die_wichtigsten_buchmaerkte.htm
(20.10.2010).
511
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Julie Bosman, ―Biggest U.S. book chain up for sale‖, The New York
Times, 3.8.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.nytimes.com/
2010/08/04/business/media/04barnes.html (5.8.2010).
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13-15.1988 για την πολιτισμική ταυτότητα της Γυρώπης,
ομοιότητα δεν σημαίνει ομοιογένεια, η Γυρώπη είναι ποικίλη
και σε αυτό ακριβώς οφείλεται ο πλούτος και η πρωτοτυπία
της. Φστόσο, η επικοινωνία στο εσωτερικό της, που γίνεται
έσω αναρίθμητων, κάθε λογής δικτύων, αναπληρώνει επαξίως
την ταυτότητα αίματος, συγγένειας ή γλώσσας και δημιουργεί
δεσμούς συχνά αόρατους, αλλά εξίσου ισχυρούς με εκείνους
που μπορεί να υπάρχουν στην οικογένεια ή στη φατρία 515 .
Ώυτή η ‗αόρατη δικτύωση‘ και ταυτόχρονα διαφορετικότητα
εκφράζεται και στις σύγχρονες έρευνες για την αγορά του
βιβλίου και την αναγνωστική συμπεριφορά των Γυρωπαίων.
Ώποτελεί πλέον κοινοτυπία η ισχυρή ‗κουλτούρα‘ βιβλιοφιλίας
και ακμαίου βιβλιεμπορίου στις σκανδιναυικές χώρες και
χώρες της υπόλοιπης βόρειας και κεντρικής Γυρώπης, όπως
Αερμανία, Νλλανδία, Ααλλία, ακόμη και μέσα στον
‗ανεμοστρόβιλο‘ της διεθνούς οικονομικής κρίσης και της
μετάβασης στην ψηφιοποίηση.

Γσωτερική όψη από ένα βιβλιοπωλείο
της αλυσίδας Barnes & Noble (Ξηγή:
http://www.nytimes.com/2010/08/04/business/ media/04barnes.html)

Νι μετοχές της εταιρείας σημείωσαν πτώση της τάξης
του 45% το 2009. Ξαρά τις απόπειρες διαδικτυακής
δραστηριότητας, τα ¾ του τζίρου προέρχεται ακόμη από τα
φυσικά καταστήματα της αλυσίδας, που υπέφεραν από μείωση
κατά 4,8% των πωλήσεων το 2009 από τις αντίστοιχες του
προηγούμενου έτους513.

Νι εθνικές αγορές βιβλίου των χωρών-μελών της Γ.Γ.
παρουσιάζουν έντονη διαφοροποίηση σε πολλά επίπεδα
(ΣΞΏ, ενιαία τιμή βιβλίου, εκδοτική βιομηχανία, πνευματικά
δικαιώματα, λιανικό βιβλιεμπόριο, επαγγελματικές ενώσεις,
τζίρος, ποσοστό αναγνωσιμότητας). Κπορεί όμως να
αναδειχθούν κάποιες κοινές προκλήσεις, όπως φαίνεται από
μία ανάλυση θετικών και αρνητικών στοιχείων (SWOT
Analysis) για τη «μέση ευρωπαϊκή κατάσταση». Πε 12μηνη
ανάλυση που δημοσιοποιήθηκε το 2004 για την
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής εκδοτικής βιομηχανίας
(Ρύπος, βιβλίο, επαγγελματικοί κατάλογοι και βάσεις
δεδομένων), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του
‗Publishing Market Watch‘, για λογαριασμό της Αενικής
Βιεύθυνσης Γπιχειρήσεων (DG Enterprise) της Γυρωπαϊκής
Γπιτροπής και υλοποιήθηκε από το φινλανδικό Turku School
of Economics and Business Administration και τη
βρετανική
εταιρεία
συμβούλων
Rightscom
Ltd,
καταγράφηκαν μερικές αδυναμίες της αγοράς του βιβλίου. Ε
ευρωπαϊκή βιομηχανία έκδοσης βιβλίων είναι ώριμη, οπότε
δεν διαφαίνεται η ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων για
διαρθρωτικές αλλαγές. Αια τις περισσότερες εθνικές αγορές
δεν υπάρχουν αξιόπιστες αποδείξεις για την αύξηση του
αριθμού αγοραστών βιβλίων. Έτσι, οι προσπάθειες
επαγγελματιών εστιάζονται περισσότερο στη μείωση του
κόστους, παρά στην πρωτοποριακή ανανέωση των εκδοτικών
προϊόντων. Ε διάθεση για καινοτομία είναι γενικά
περιορισμένη. Ε νέα γενιά φαίνεται από έρευνες να διαβάζει
λιγότερο και να χρησιμοποιεί περισσότερο νέα μέσα, όπως
τηλεόραση, διαδίκτυο και ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πυχνά δεν

πως
εξηγεί
ο
οικονομολόγος-σύμβουλος
επενδύσεων David Schick, προϋπήρξε μία μακριά σειρά
πιέσεων. Ε αγορά δεν υπήρξε εύκολη για τα βιβλιοπωλεία,
κατάσταση που οφείλεται σε νέα αίτια – όπως ο ανταγωνισμός
με την Apple και την Amazon – και για παλαιούς λίγους,
όπως η σταθερή ύφεση της αναγνωστικής πρακτικής των
Ώμερικανών, την τελευταία 20ετία, όπως θα εκτεθεί και στο
παρόν κεφάλαιο. Νι Ώμερικανοί αφιερώνουν πλέον λιγότερο
χρόνο από τον αποκαλούμενο ‗media time‘ στη
βιβλιανάγνωση. Ν αναλυτής και σύμβουλος εκδοτικών
επιχειρήσεων Michael Norris προσθέτει ότι έχει μεταβληθεί
ριζικά η καταναλωτική συμπεριφορά των βιβλιόφιλων στις
ΕΞΏ. Ξροτιμούν ήδη την ευκολία και την εξυπηρέτηση των
διαδικτυακών πωλήσεων και όταν αφορά τις φυσικές πωλήσεις
θα επιλέξουν, αν θελήσουν να αγοράσουν έναν τίτλο, ενώ
κάνουν τις αγορές τους σε ένα πολυκατάστημα, αντί να
αναζητήσουν ένα βιβλιοπωλείο ως αποκλειστικό προορισμό
της αγοραστικής εξόδου τους και να προμηθευτούν βιβλία514.
Πτην ιστορική αναδρομή για την αγορά του βιβλίου
και το βιβλιεμπόριο ειδικότερα διαφάνηκε η κοινή πορεία και
παράλληλα η διαφορετικότητα και η ιδιαιτερότητα κάθε
χώρας της ευρωπαϊκής ηπείρου στη μακρόχρονη κατάκτηση
και καλλιέργεια της γνώσης καιτηνς πνευματικής κληρονομιάς.
Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει ο
ακαδημαϊκός Αεώργιος ΐλάχος σε συνέδριο στο Ξαρίσι στις
513

Andrew Clark, ―Barnes and Noble bookstore chain put up for sale‖, The
Guardian,
4.8.2010.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.guardian.co.uk/books/2010/aug/04/barnes-and-noble-for-sale
(5.8.2010).
514
Julie Bosman, φ. π..

515

Γεψξγηνο Κ. Βιάρνο, «Ζ πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα ελψλεη ηελ
Δπξψπε», Οηθνλνκηθόο Σαρπδξόκνο, 17.3.1988, θχιιν 11 (1767), 26-30, ζ.
28.

168

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

υπάρχει άμεση επικοινωνία εκδοτών-τελικών
καθώς οι εκδότες δεν γνωρίζουν ποιοι είναι
αγοραστές των προϊόντων τους και δεν έχουν
προμήθειας στοιχείων από ενδιάμεσους
(χονδρέμπορους) και από τα βιβλιοπωλεία
καταστήματα λιανικής πώλησης.

αποδεκτών,
οι τελικοί
δυνατότητα
διανομείς
και άλλα

της οποίας δημοσιεύθηκαν το Πεπτέμβριο του 2007.
Θυρίαρχη θέση στην πολιτιστική συμπεριφορά των
ευρωπαίων πολιτών φάνηκε να κατέχουν η τηλεθέαση και η
ακρόαση
ραδιοφώνου
(προγραμμάτων
πολιτιστικού
περιεχομένου) με ποσοστό 78%. Ε βιβλιανάγνωση
εμφανίστηκε να κατέχει τη δεύτερη θέση μετά τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων ως πολιτιστική δραστηριότητα του
ελεύθερου χρόνου. Κάλιστα, το 71% των ευρωπαίων πολιτών
δήλωσε ότι διαβάζει τουλάχιστον 1 βιβλίο το έτος και το 37%
δήλωσε ότι διαβάζει πάνω από 5 βιβλία το έτος516.

Νι απειλές για την εκδοτική βιομηχανία του βιβλίου
εντοπίζονται στην αυξανόμενη επιρροή των μεγάλων αλυσίδων
βιβλιοπωλείων και γενικών καταστημάτων λιανικής πώλησης,
καθώς αυτές οι επιχειρήσεις απαιτούν τον περιορισμό των
αποθεμάτων, διεκδικούν μεγάλες εκπτώσεις από τους εκδότες
και απαιτούν γρήγορη ανανέωση και αντικατάσταση του στοκ.
Ώυτές οι τάσεις συγκέντρωσης και γιγάντωσης του λιανικού
βιβλιεμπορίου στις μεγάλες αλυσίδες βιβλιοπωλικών και
γενικών καταστημάτων συνιστά απειλή για τα μικρά και
μεσαία βιβλιοπωλεία. Γπίσης, περιορίζει τη διαφοροποίηση
των βιβλίων που προσφέρονται στον καταναλωτή. Βηλαδή,
επιδρά άμεσα στην ποικιλία και στην πρόσβαση όσων τίτλων
δεν συγκεντρώνουν τα γνωρίσματα των εύκολων-ευπώλητων
βιβλίων στο βιβλιόφιλο κοινό. Ε εξάπλωση των γενικών
καταστημάτων, όπου το βιβλίο δεν αποτελεί το κύριο προϊόν,
επιδρά αρνητικά στις επιλογές των ενδιαφερομένων. Αενικά,
παρατηρείται μεγέθυνση του χρόνου και της μέσης δαπάνης
σε άλλα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, σε βάρος του
βιβλίου. Ρο ευρωπαϊκό δημογραφικό πρόβλημα σε
συνδυασμό με τη μείωση της αναγνωσιμότητας θα επιδράσει
αρνητικά στην έκδοση εκπαιδευτικών τίτλων και
μακροπρόθεσμα σε όλη την εκδοτική βιομηχανία. Γίναι
ενδιαφέρον ότι στις απειλές, σύμφωνα πάντα με την ανάλυση,
συγκαταλέγεται και η αυξανόμενη χρήση των βιβλίων ως
ειδών προσφοράς με την αγορά άλλων μέσων (εφημερίδων και
περιοδικών κυρίως), καθώς μπορεί να αποδυναμώσει την
αντίληψη για την πραγματική αξία τους. Πτο σημείο αυτό
υιοθετείται η επικριτική στάση των εκδοτών έναντι των
προσφορών στον κυριακάτικο Ρύπο.

Φς προς τα οικονομικά του πολιτιστικού (διακρίνεται
σε μη βιομηχανικό: εικαστικές τέχνες, παραστάσεις και
κληρονομιά και σε βιομηχανικό: κινηματογράφος και βίντεο,
βιντεοπαιχνίδια, τηλεόραση, ραδιόφωνο, μουσική, βιβλίο και
Ρύπος) και του δημιουργικού τομέα (σχέδιο μόδας,
εσωτερική
διακόσμηση,
αρχιτεκτονική,
σχεδιασμός
προϊόντων και διαφήμιση) στην ΓΓ των 25, τα στοιχεία
σύμφωνα με έρευνα του 2003 είναι σημαντικά. Ν τζίρος του
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα ανήλθε σε 654 δις ευρώ
(2003), αποτελώντας έτσι το 2,3% του ΏΓΞ της ΓΓ. Ώπό το
1999 ως το 2003 ο τομέας εμφάνιζε ρυθμό ανάπτυξης κατά
12,3% υψηλότερο από τον αντίστοιχο ρυθμό της γενικής
οικονομίας.
Πυνολικά 4.714 εκατομμύρια άτομα απασχολούνται
στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, αποτελώντας το
2,5% του ενεργού εργατικού δυναμικού της ΓΓ των 25. Ε
κρατική βοήθεια των χωρών της ΓΓ ειδικά για τον εκδοτικό
τομέα (βιβλία και Ρύπος) συνίσταται κυρίως στην έμμεση
υποστήριξη μέσω νομοθετικών μέτρων (λ.χ. εξαίρεση από
τους κανόνες ανταγωνισμού με την επιβολή της ενιαίας τιμής
βιβλίου, ώστε να προστατεύονται οι μικρότερες βιβλιοπωλικές
και εκδοτικές επιχειρήσεις) και μέσω δημοσιονομικών
ρυθμίσεων (λ.χ. επιβολή χαμηλότερου ΣΞΏ στο βιβλίο). Ρο
ύψος εξαγωγών έντυπων προϊόντων (βιβλία, εφημερίδες και
περιοδικά) της ΓΓ των 15 (2002) αποτελούσε τα 2/3 των
παγκόσμιων εξαγωγών, δηλαδή η αξία των εξαγωγών ήταν
υπερδιπλάσια της αντίστοιχης της ΐ. Ώμερικής. Νι Αερμανία,
Ηταλία, Ησπανία, Ενωμένο ΐασίλειο και ΕΞΏ είναι οι χώρες
με τον υψηλότερο όγκο εξαγωγών εντύπων (συνολικά αγγίζουν
το 57% των παγκόσμιων εξαγωγών)517.

Πτις απειλές περιλαμβάνεται και η ψηφιακή πειρατεία
– η παραγωγή ψηφιακών εκδόσεων από έντυπα πρωτότυπα με
τη χρήση σαρωτών λογισμικού αναγνώρισης οπτικών
χαρακτήρων (OCR) και η διάθεσή τους το διαδίκτυο - που
δεν μπορεί ακόμη να αντιμετωπίσει νομικά και τεχνολογικά η
εκδοτική βιομηχανία. Γπίσης, η μη υιοθέτηση ή κατάργηση
της ενιαίας τιμής του βιβλίου και η μη επιβολή μηδενικού ή
χαμηλού ΣΞΏ στο βιβλίο συνιστούν αποτρεπτικούς
παράγοντες για την προστασία του βιβλίου και της
βιοποικιλίας σε τίτλους, συγγραφείς, εκδότες και βιβλιοπώλες.

516

European Commission – Directorate General for Education and Culture,
―Eurobarometer: European Cultural Values‖. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/eurobarometer_en.html
(25.9.2007).
517
European Commission – Directorate General for Education and Culture,
―The Economy of Culture‖. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/economy_en.html
(Οθηψβξηνο 2006).

Γνδιαφέροντα δεδομένα προέκυψαν από ειδική
έρευνα του Γυρωβαρόμετρου για την πολιτιστική
συμπεριφορά των πολιτών στην ΓΓ των 27, τα αποτελέσματα
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Πύμφωνα δε, με στοιχεία της Γυρωπαϊκής
Νμοσπονδίας Γκδοτών (FEP) για το 2006, η αγορά του
βιβλίου στην Γυρώπη σημειώνει τζίρο €40 δις και δημιουργεί
εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Κόνο οι εκδοτικοί
οίκοι στην Γυρώπη αντιπροσωπεύουν έναν κύκλο εργασιών
€23,2 δις, σημειώνοντας σαφή αύξηση από τον αντίστοιχο
ύψους €22,2 δις για το 2004. Ρο 2006 υπολογίζεται ότι μόνο
στους ευρωπαϊκούς εκδοτικούς οίκους απασχολούνταν
140.000 εργαζόμενοι. Ρο 2006 εκδόθηκαν 475.000 νέοι
τίτλοι, ενώ στις ισχυρότερες εκδοτικές αγορές αναδείχθηκαν
οι Αερμανία, Κ. ΐρετανία, Ααλλία, Ησπανία και Ηταλία. Πε 5
εκατ. διαφορετικούς τίτλους υπολογίσθηκαν για το ίδιο έτος
το διαθέσιμο στοκ, με πρώτες τις Κ. ΐρετανία (περ. 2 εκατ.),
Αερμανία (πάνω από 1 εκατ.), Ηταλία, Ααλλία (περ. 0,5 εκατ.
έκαστη) και Ησπανία (περ. 350.000)518.

λειτουργίας της αγοράς του βιβλίου στην Γ.Γ. και τις
τοποθετήσεις επαγγελματικών ενώσεων. Πτην πρόταση που
κατέθεσε η Γπιτροπή προς δημόσια διαβούλευση, με
αντικείμενο την ανάγκη βαθιών μεταρρυθμίσεων στην Γυρώπη
με αφορμή την παγκόσμια οικονομική κρίση, για την
αντιμετώπιση των πολλαπλών προκλήσεων, καταγράφονται
τρεις αρχές: α) η δημιουργία αξιών μέσα από τη σύνδεση της
ανάπτυξης με τη γνώση,, β) η ενθάρρυνση των πολιτών στην
ενεργό προσαρμογή στις κοινωνικές/ επαγγελματικές
μεταβολές και γ) η δημιουργία ανταγωνιστικής, συνδεδεμένης
και ‗πράσινης‘ οικονομίας. Ξροτείνεται ένα εξυπνότερο,
ανταγωνιστικό, πιο καινοτόμο και πιο βιώσιμο οικονομικό
μοντέλο, πάντα στη βάση των τριών αρχών. Πτο πλαίσιο της
πρώτης αρχής, αναγνωρίζεται ότι σε ένα γρήγορα
μεταβαλλόμενο κόσμο έχουν ιδιαίτερη σημασία η εκπαίδευση
και η έρευνα, η καινοτομία και η δημιουργικότητα. Φς προς
τη διακίνηση των ιδεών και της γνώσης, επισημαίνεται ότι για
την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της γνώσης και του
ερευνητικού δυναμικού στην Γυρώπη χρειάζεται ένα
λειτουργικό σύστημα για την προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, που θα διασφαλίζει την
αποτελεσματική κατοχύρωσή τους, θα προωθεί καινοτόμα
ξεκινήματα την αγορά του βιβλίου, θα παρέχει στους
συγγραφείς τη διαχείριση των δικαιωμάτων τους με διαφάνεια
και θα βοηθά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα να
εξασφαλίζουν κεφάλαια μέσω της εμπορικής αξιοποίησης των
ιδεών και εφευρέσεών τους521.

Αια το 2007 το ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για
τους εκδότες υπολογίζεται σε 24,5 δις €, ενώ οι νέοι τίτλοι
εκδοτικών οίκων σε 490.000. σον αφορά τον όγκο
πωλήσεων μέσω διαφορετικών καναλιών διακίνησης του
βιβλίου στις χώρες της ΓΓ κατά το 2006, υπολογίστηκε ότι
το 77,7% διακινήθηκε μέσω του λιανικού και χονδρικού
εμπορίου, το 14,7% μέσω της απευθείας διάθεσης και μόλις
το 7,6% μέσω των λεσχών βιβλίου519.
Ε ανάγκη προστασίας του βιβλίου ως εμπορικού
προϊόντος με ιδιαίτερη πολιτιστική αξία, ακόμη και μέσα στη
δίνη της διεθνούς οικονομικής κρίσης από το 2007 κι εξής,
αντανακλάται σε απόφαση του Πυμβουλίου των πουργών
Νικονομικών της Γ.Γ., όπως καταγράφεται σε δελτίο Ρύπου
με ημερομηνία 10/3/2009. Πυγκεκριμένα, στο πλαίσιο
τήρησης του πακέτου σταθερότητας και ανάπτυξης που
προωθεί η Γ.Γ. για την αντιμετώπιση της διεθνούς
οικονομικής ύφεσης, επιτεύχθηκε σύγκλιση απόψεων για τη
δυνατότητα τροποποίησης μίας κατευθυντήριας οδηγίας της
Ένωσης (2006/112), ώστε να μπορούν τα κράτη-μέλη να
εφαρμόσουν μειωμένο ΣΞΏ σε μόνιμη βάση, μεταξύ άλλων,
και στο βιβλίο520.

Ώρκετοί οργανισμοί, ενώσεις και ιδιώτες συμμετείχαν
στη δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε για το έγγραφο
της Γπιτροπής. Ρην αναφορά στην ανάγκη αποτελεσματικής
προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων ως κύριου στόχου
στην ανωτέρω πρόταση της Γπιτροπής για τη στρατηγική της
Γ.Γ στο μέλλον επικρότησε η Γυρωπαϊκή Νμοσπονδία
ΐιβλιοπωλών (EBF), που τόνισε ότι οι βιβλιοπώλες είναι
πεπεισμένοι πως η κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας
(copyright) είναι πράγματι η ραχοκοκαλιά τη βιομηχανίας
βιβλίου. Ν πλήρης σεβασμός των πνευματικών δικαιωμάτων
είναι ουσιαστικός για τη διασφάλιση της πολυμορφίας, της
δημιουργικότητας και της καινοτομίας της Γυρώπης. Ε
Νμοσπονδία αποτελεί μία μη εμπορική οργάνωση-ομπρέλα,
η οποία εκπροσωπεί τις εθνικές ενώσεις βιβλιοπωλών στην
Ένωση τόσο στα ευρωπαϊκά όργανα όσο και στον Γυρωπαϊκό
Νικονομικό Τώρο και ομιλεί εκ μέρους πάνω από 25.000
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων (ανεξάρτητους βιβλιοπώλες,
αλυσίδες, διαδικτυακά βιβλιοπωλεία και άλλα καταστήματα

Ώξίζει μία σύντομη αναφορά στην πρόταση της
Γυρωπαϊκής Γπιτροπής για τη μελλοντική στρατηγική «Γ.Γ.
2020» (24.1.2009) που υιοθετήθηκε από το Γυρωπαϊκό
Πυμβούλιο στις 17.6.2010, ως προς τη νομική βάση της
518

Federation of European Publishers, European book publishing statistics,
16 April, 2009. Executive summary. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
www.fep-fee.be/.../EUROPEANBOOKPUBLISHINGSTATISTICS2006.pdf
(17.4.2009).
519
. π.
520
Council of the European Union – Press Release, 2931st meeting of the
ECOFIN, Brussels, 10.3.2009, Nr. 7048/09 (Presse 54). Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/106576.pdf (11.3.2009).
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Commission of the European Communities, ―Commission working
document consultation on the future ‗EU 2020‘ strategy‖, ζ. 5, 24.11.2009.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/
eu2020/docs/com_2009_647_en.pdf (15.1.2010).

170

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

λιανικής διάθεσης βιβλίων). πολογίζεται ότι στη βιομηχανία
του βιβλίου απασχολούνταν με στοιχεία του 2010 πάνω από
500.000 άτομα στην Γ.Γ. Ε Γυρωπαϊκή Νμοσπονδία
ΐιβλιοπωλών διακηρύττει ως στόχους της τη βελτίωση της
εικόνας του βιβλιοπώλη, την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ
βιβλιοπωλικών ενώσεων, την υποστήριξη των ενώσεων στην
ενθάρρυνση της διάκρισης στο βιβλιοπωλικό επάγγελμα και
την εκπροσώπηση των συμφερόντων του βιβλιοπωλικού
εμπορικού κόσμου στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Νμοσπονδία, το διαδικτυακό περιεχόμενο συνεπάγεται τη
διαδικτυακή πειρατεία, οπότε στο σημείο αυτό θα πρέπει να
συγκεντρώσει την προσοχή της η Γπιτροπή522.
Γνδεικτική για τις δυνατότητες της ψηφιοποίησης
είναι ότι, το Πεπτέμβριο του 2011, ο ευρωπαίος Γπίτροπος
αρμόδιος για την Γσωτερική Ώγορά και πηρεσίες Michel
Barnier ανακοίνωσε πως εκδότες, βιβλιοθήκες, σύλλογοι
συλλεκτών, συγγραφείς και κάτοχοι δικαιωμάτων έφθασαν σε
πανευρωπαϊκή συμφωνία για την ψηφιοποίηση βιβλίων που
σήμερα δεν μπορούν να διατεθούν σε ηλεκτρονική μορφή. Ε
συμφωνία, η οποία χαρακτηρίζεται πρωτοποριακή,
αναμένεται να βοηθήσει άμεσα στον εντοπισμό των κατόχων
των πνευματικών δικαιωμάτων και στη διασαφήνιση των
δικαιωμάτων, οπότε θα δώσει τη δυνανότητα σε πολλά βιβλία
των οποίων το σημερινό καθεστώς δικαιωμάτων δημιουργεί
ασάφεια, να διατεθούν ηλεκτρονικά για τις ψηφιακές συσκευές
ανάγνωσης (e-book readers). Γκτός από τα βιβλιοπωλεία
(φυσικά και ψηφιακά που διαθέτουν ψηφιακό περιεχόμενο),
πολλές από τις βιβλιοθήκες της Γυρώπης έχουν επίσης
προχωρήσει τα τελευταία έτη στη διάθεση των συλλογών τους
σε ηλεκτρονική μορφή. Ν M. Barnier ανέφερε σχετικά: «Γνώ
οι εκδότες φέρνουν τα βιβλία πίσω στην αγορά και το εμπόριο
μέσα από τα ηλεκτρονικά βιβλία και την εκτύπωση σύμφωνα
με τη ζήτηση (on demand), πολλοί τίτλοι βιβλίων
παραμένουν στα ράφια των αρχείων και των βιβλιοθηκών της
Γυρώπης» . Ε νέα συμφωνία προσφέρει την ευκαιρία για την
αλλαγή αυτής της εικόνας523.

Πτη γραπτή τοποθέτηση της Νμοσπονδίας στις
προτάσεις της Γπιτροπής υποστηρίζει ένα βιώσιμο μοντέλο
για όλους του συμμετέχοντες στην αλυσίδα διάθεσης βιβλίων
στους καταναλωτές, είτε σε φυσική είτε σε ψηφιακή μορφή,
αποκτά πρωταρχική σημασία για τη διατήρηση και την
εξάπλωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού και την εφαρμογή της
κοινωνίας της γνώσης στην Γυρώπη. Ε διατήρηση χαμηλού
δείκτη ΣΞΏ για τα βιβλία είναι σημαντική για την ίση
πρόσβαση σε αυτά και άρα στη γνώση και την ενημέρωση,
σύμφωνα πάντα με τους ευρωπαίους ΐιβλιοπώλες. Γπίσης, η
Νμοσπονδία καλωσορίζει τη συμπερίληψη των ακουστικών
βιβλίων (audio-books) στον κατάλογο προϊόντων και
υπηρεσιών με μειωμένο ΣΞΏ, ενώ τάσσεται υπέρ της
συμπερίληψης σε αυτό το προστατευτικό μέτρο και των
ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books), που ‗φορτώνονται‘ στον
Ε/ ή με φυσική υποστήριξη. Ε Νμοσπονδία καταθέτει
ακόμη τους φόβους τους για τις συγκεντρωτικές και
μονοπωλιακές τάσεις στην αγορά του βιβλίου, καθώς ο
κίνδυνος μετάβασης στο ψηφιακό περιβάλλον όπου ένας ή
ελάχιστοι μεγάλοι ‗παίκτες‘ θα ελέγχουν την ψηφιακή αγορά
περιεχομένου
είναι
ορατός.
Νπότε,
πρέπει
να
προσαρμοσθούν οι εθνικές και η ευρωπαϊκή νομοθεσία για
την εξασφάλιση συνθηκών δίκαιου ανταγωνισμού στην αγορά
του βιβλίου. Ι.χ. η διαφήμιση μέσω διαδικτυακών μηχανών
αναζήτησης των μεγάλων ‗παιχτών‘ της διεθνούς αγοράς του
βιβλίου δημιουργεί ασφυκτικό, μονοπωλιακό περιβάλλον για
τη διακίνηση της γνώσης και ταυτόχρονα αποθαρρύνει τις
προσπάθειες μικρών/μεσαίων βιβλιοπωλείων με φυσική
υπόσταση να κρατήσουν ένα μερίδιο στην αγορά βιβλίου και
να προσαρμοστούν στο νέο ψηφιακό περιβάλλον με ένα νέο
επιχειρηματικό μοντέλο, δηλαδή μέσω της ταυτόχρονης
ηλεκτρονικής πώλησης έντυπων και ηλεκτρονικών βιβλίων.
Γκτιμάται από τους βιβλιοπώλες ότι 2020 σίγουρα η
διαδικτυακή πραγματικότητα θα είναι μέρος του παρόντος και
του μέλλοντος, αλλά δεν θα είναι το μόνο μέλλον. Νι
ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει να έχουν ακόμη τη δυνατότητα
επιλογής να αγοράσουν ή να δανειστούν ένα βιβλίο στη
μορφή που τους εξυπηρετεί καλύτερα (ψηφιακή, ακουστική,
έντυπη), μέσα από το κανάλι διανομής που επιθυμούν
(βιβλιοπώλης, βιβλιοθήκη, εκδότης, διαδίκτυο κοκ.) και με
δίκαιους και διαφανείς κανόνες. Βυστυχώς, διαπιστώνει η

Η έξοδος του βιβλίου από το βιβλιοπωλείο
Ξαρόλο που για αιώνες, όπως φάνηκε, το βιβλίο
διανεμόταν και εκτός των αμιγών βιβλιοπωλείων (πλανόδιοι,
ιδιώτες, μεταπωλητές κτλ.) και συχνά οι παράλληλες αυτές
οδοί αντιπροσώπευαν το σημαντικότερο μέρος της
βιβλιαγοράς, σήμερα η λογική της εκβιομηχάνισης, της
μαζικής παραγωγής και των συγκεντρωτικών τάσεων
οικονομικής ισχύος διαμορφώνει ένα εντελώς νέο περιβάλλον.
Ρα ανεξάρτητα, παραδοσιακά βιβλιοπωλεία σε όλο το δυτικό
κόσμο έχουν ισχυρούς ανταγωνιστές που κερδίζουν το
‗παιχνίδι‘ στη βιβλιαγορά: μεγάλους διανομείς, καταστήματα
πολυμέσων, σούπερ-μάρκετ, λέσχες και άλλα σημεία
πώλησης, εξελίξεις που επιταχύνθηκαν κυρίως κατά την
τελευταία δεκαετία του 20ου αι. Κάλιστα, μεταξύ των ίδιων
522

European Booksellers Federation, ―EBF comments to the Commission
working document consultation on the future ‗EU 2020‘ strategy‖,
14.1.2010.Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.ebf-eu.org/documents/
press%20release/EU2020consultationEBFcontribution0110.pdf (15.1.2010).
523
Michel Barnier, ―Memorandum of Understanding: Key principles on the
digitization and making available of out-of-commerce works‖, 20.9.2011.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://ec.europa.eu/internal_market/
copyright/docs/copyright-infso/20110920-mou_en.pdf (25.9.2011).
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των βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων εμφανίζεται αυξητική τάση
των μεγάλων καταστημάτων που ειδικεύονται στο βιβλίο, τα
οπτικοακουστικά μέσα και τα χαρτικά (λ.χ. αμερικανική
Barnes & Noble, η γαλλική FNAC), καθώς τα κέρδη τους
προέρχονται κυρίως από τα είδη εκτός βιβλίου. Πτις
περισσότερες χώρες συνυπάρχουν σήμερα οι συγκεντρωτικές,
υπερμεγέθεις δομές μαζί με τα ανεξάρτητα, παραδοσιακά
βιβλιοπωλεία, με την πλάστιγγα να γέρνει υπέρ των πρώτων
ιδίως στη βορειοαμερικανική αγορά.

παράδειγμα. Πτις ΕΞΏ και σε χώρες όπως η Κ. ΐρετανία και
η Αερμανία, όσα από τα μικρά, ανεξάρτητα, παραδοσιακά
βιβλιοπωλεία αστικών κέντρων και επαρχίας κατόρθωσαν να
διατηρήσουν έναν αυθεντικό χαρακτήρα, συχνά μία θεματική
εξειδίκευση και κυρίως την προσωπική σχέση με ένα σταθερό
βιβλιόφιλο κοινό, επιβιώνουν και αναπτύσσονται ως
επιχειρήσεις και πολιτιστικά κύτταρα. Ταρακτηριστική είναι
η περιγραφή της φανατικής βρετανίδας βιβλιόφιλης Helene
Hanff: «Είναι ένα πανέμορφο παλιό βιβλιοπωλείο, βγαλμένο
κατευθείαν μέσα από τον Dickens. Θα τρελαινόσουν άμα το‘ βλεπες.
Τπάρχουν πάγκοι απ‘ έξω. ταμάτησα και ξεφύλλισα ένα-δυο βιβλία,
απλώς για να κατοχυρωθώ στα μάτια τους ως ενδεχόμενος πελάτης
προτού μπω μέσα. Μέσα, λοιπόν, είναι σκοτεινά: πρώτα μυρίζεις το
μαγαζί και μετά το βλέπεις – είναι μία υπέροχη μυρωδιά: δεν μπορώ
να σου την περιγράψω, αλλά συνδυάζει μούχλα, σκόνη, χρόνο,
ξύλινους τοίχους, ξύλινα πατώματα. το βάθος αριστερά υπάρχει ένα
γραφείο με μία λάμπα… Σα ράφια είναι ατελείωτα. Ανεβαίνουν ως
το ταβάνι κι είναι πολύ παλιά και κάπως γκρίζα, θαρρείς και η γέρικη
οξιά έχει απορροφήσει με τα χρόνια τόση σκόνη, ώστε έχει χάσει πια
το πραγματικό της χρώμα…» .

Φαρακτηρολογικά γνωρίσματα βιβλιοπωλείου
Ένα ακόμη γνώρισμα του δυτικού παραδείγματος στη
βιομηχανία του βιβλίου, όπως αυτό εξελίσσεται από την
τελευταία δεκαετία του 20ού αιώνα και μετά, είναι τα
βιβλιοπωλεία – καφετέριες - πολιτιστικοί πολυχώροι (είτε
αμιγή καταστήματα είτε τμήματα βιβλίου σε μικτές
επιχειρήσεις πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών).

Ώυτό δεν σημαίνει ότι οι μικροί και μεσαίοι
επιχειρηματίες σε μεγάλες και μικρές δυτικές βιβλιαγορές δεν
ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στα εξωτερικά και τα
χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του κυρίαρχου παραδείγματος,
απλά μπορούν, με βάση την ‗εικόνα‘ της εταιρείας, το στοκ
του καταστήματος, το διαθέσιμο κεφάλαιο, τη γεωγραφική
θέση και το κοινό που απευθύνονται, να προβούν σε
επιχειρηματικές
κινήσεις
εκσυγχρονισμού
και
να
‗προσαρμόσουν‘ το κυρίαρχο παράδειγμα στις δικές τους
ανάγκες.

Άποψη καφετέριας μέσα σε βιβλιοπωλείο της γαλλικής αλυσίδας Fnac (Ξηγή:
http://commons.wikimedia.org/wiki/Image: Fnac_bar_reading.jpg)

Ώποτελούν την κυρίαρχη πρόταση που σήμερα
κατακλύζει πολλές δυτικές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένης
της Γλλάδας την τελευταία δεκαετία. Νι μελετητές
παρατηρούν ότι «δεν είναι απλά μία μόδα», παρά «μία
εναλλακτική πολιτιστική πρόταση» στη σύγχρονη μετανεωτερική κοινωνία, που συντελεί στην ψυχαγωγία, την
κοινωνικοποίηση και στη διάδοση της γνώσης και της
παιδείας «για όλη την οικογένεια». Πτο πλαίσιο της διατριβής,
το στοιχείο της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσα
στο βιβλιοπωλείο και της ανάδειξής του σε χώρο («στέκι»)
κοινωνικής συνάντησης, δικτύωσης και ψυχαγωγίας είναι κύριο
γνώρισμα του δυτικού βιβλιοπωλικού παραδείγματος όπως
αυτό εξελίσσεται. Νι μεγάλης επιφάνειας, άνετοι, ζεστοί,
‗φιλόξενοι΄χώροι, με θέσεις αναγνωστηρίου ή/και γωνία
χρήσης διαδικτύου, και «διακριτικούς» βιβλιοϋπαλλήλους,
συμπληρώνουν την εικόνα του σύγχρονου κυρίαρχου
βιβλιοπωλικού μοντέλου.

Κονταίνει η εμπορική αλυσίδα από το συγγραφέα ως τον
καταναλωτή/αναγνώστη;
Ν έμπειρος αναλυτής της βορειοαμερικανής αγοράς
του βιβλίου Jim Milliot επισημαίνει πως αν συνεχιστούν οι
τρέχουσες τάσεις ψηφιοποίησης στην αλυσίδα παραγωγής και
διανομής του βιβλίου, το 2012 οι εκδότες βιβλίου στις ΕΞΏ
θα πωλούν πολύ περισσότερα ψηφιακά προϊόντα από ότι το
2008, ενώ οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ εκδοτών και
βιβιοπωλών θα γίνουν ακόμη πιο θολές, καθώς οι εκδότες θα
εμπλέκονται περισσότερο στη λιανική πώληση και οι
βιβλιοπώλες περισσότερο στην έκδοση τίτλων. Θαθώς οι
εκδότες θα παράγουν ολοένα περισσότερο ψηφιακό
περιεχόμενο, θα είναι σε θέση και να το διαθέσουν απευθείας
στους καταναλωτές, και ταυτόχρονα η επέκταση του καναλιού
ψηφιακής διανομής θα δώσει τη δυνατότητα στους
βιβλιοπώλες, κυρίως όσους λειτουργούν στο διαδίκτυο, να

Ώπό την άλλη όμως, πάντα υπάρχουν διαφορετικές
«νησίδες» και «σμήνη» εκδοτών και βιβλιοπωλών, ακόμη και
στις μεγάλες δυτικές βιβλιαγορές που κυριαρχεί το νέο
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εκδίδουν τα δικά τους προϊόντα524. ΄Ήδη, εδώ και καιρό οι
αμερικανοί εκδότες και βιβλιοπώλες δεν παρατηρούν
αδιάφορα την επιτυχία διαδικτυακών πολυκαταστημάτων
όπως του Amazon.com, και θα αυξάνεται συνέχεια η τάση να
παράγουν και να διακινούν απευθείας στους βιβλιόφιλους
παράλληλα με την έντυπη μορφή και την πλήρη ή
συντετμημένη ψηφιακή μορφή ενός τίτλου ανάλογα με την
επιθυμία του ενδιαφερόμενου, δίνοντάς του ακόμη και τη
δυνατότητα παραγγελίας τμημάτων διαφορετικών τίτλων και
‗συρραφής‘ μεταξύ τους για την παραγωγή εξατομικευμένων
βιβλίων (λ.χ. ένας ειδικός ταξιδιωτικός οδηγός) για έναν
πελάτη. Ξολλοί εκδότες στις ΕΞΏ διαθέτουν λιανικά μέσω
δικών τους ιστότοπων έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις στο
κοινό, διαμορφώνοντας παράλληλα βάσεις δεδομένων για τις
αναγνωστικές προτιμήσεις των πελατών τους, στο πλαίσιο μίας
σταθερής και ‗εξατομικευμένης‘ προώθησης άλλων παρόμοιων
τίτλων και νέων εκδόσεων. Ρο μοντέλο αυτής της
προωθητικής στρατηγικής εφαρμόζεται επιτυχώς και από το
Amazon.com. Κε αυτό τον τρόπο, οι εκδότες σε λίγα χρόνια
θα καταστούν ισχυροί λιανικοί διακινητές στον παγκόσμιο
ιστό, με ανταγωνιστές απέναντί τους τα διαδικτυακά
πολυκαταστήματα και αμιγή βιβλιοπωλεία.

ενός και μοναδικού μεγέθους οδηγείται στο τέλος της και στη
θέση της έρχεται κάτι νεό, μια αγορά πολλών
μεγεθών,υποστηρίζει ο Anderson. Ώυτός ο κατακερματισμός
του κυρίαρχου ρεύματος σε δισεκατομμύρια διαφορετικά
«πολιτιστικά θραύσματα» 526 προκαλεί φοβερή αναστάτωση
στα συμβατικά μέσα επικοινωνίας και ψυχαγωγίας, που είναι
μέχρι σήμερα στραμμένα αποκλειστικά στον στόχο του
‗blockbuster‘. ΐέβαια, αυτή η αγορά δεν είναι καινούργιο
φαινόμενο. Ε συντριπτική πλειοψηφία των πάντων – ταινιών,
μουσικών δίσκων, βιβλίων, τηλεοπτικών προγραμμάτων –
αφορά ‗μη επιτυχίες‘. Ξάντα υπήρχαν αυτά τα εξειδικευμένα
προϊόντα (niche products), που απευθύνονταν σε μικρές
ομάδες αφοσιωμένων και τακτικών αγοραστών, και συμβίωναν
παράλληλα με τις μεγάλες επιτυχίες.
Ώυτό που αλλάζει σήμερα είναι πως με τις
δυνατότητες της τεχνολογίας και ειδικά του παγκόσμιου ιστού
μειώνεται το κόστος προσέγγισης των εξειδικευμένων αγορών
για τους αγοραστές. Έτσι, οι εξειδικευμένες αγορές
μετατρέπονται σήμερα σε μία πολιτιστική και οικονομική
δύναμη, που δεν είχαν λάβει ποτέ πιο πριν υπόψη οι μεγάλοι
όμιλοι, οι διαφημιστές και οι αναλυτές. Ξαράλληλα, στο
ψηφιακό σύμπαν συνυπάρχει και ο μη εμπορικός κόσμος –
μπλόγκερς, δημιουργοί βίντεο, ερασιτεχνικά μουσικά
συγκροτήματα, πνευματικοί δημιουργοί κ.ά. -, ο οποίος
επίσης μπορεί να αποκτήσει κοινό, χάρη στη δυναμική της
ψηφιακής διανομής. λα αυτά τα εξειδικευμένα προϊόντα
βρίσκουν σήμερα εύκολα θέση στην ψηφιακή αγορά και άρα
στον καταναλωτή, αποτελώντας τη ‗Μακριά Ουρά‘, που
ακολουθεί τα blockbusters‘ σε όλες τις πολιτιστικές
βιομηχανίες. Ταρακτηριστικά, ο αναλυτής παραθέτει το εξής
ενδιαφέρον στοιχείο για την αγορά του βιβλίου. Ένα μέσο
υπερκατάστημα της αμερικανικής αλυσίδας Barnes & Noble
διαθέτει περίπου 100.000 τίτλους. Ώπό την άλλη, περίπου το
¼ των πωλήσεων βιβλίων της Amazon.com προέρχεται από
τίτλους που δεν περιλαμβάνονται στους πρώτους 100.000
τίτλους της. Κε άλλα λόγια, με βάση τα στατιστικά στοιχεία
της ίδιας της Amazon.com, η αγορά των βιβλίων που ούτε
καν πωλούνται σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο έχει ήδη μέγεθος
ίσο με το 1/3 της υπάρχουσας αγοράς. Θαι το
σημαντικότερο είναι ότι αυτή παρουσιάζει γρήγορο αυξητικό
ρυθμό. Κάλιστα, αν οι αυξητικές τάσεις συνεχιστούν, η
δυνητική αγορά των βιβλίων θα μπορούσε να φτάσει το μισό
της υπάρχουσας, αρκεί να ξεπεραστεί η οικονομία της
ανεπάρκειας 527. Ρο ίδιο ισχύει και για τις υπόλοιπες αγορές
‗Κακριάς Νυράς‘ (μουσική, κινηματογράφος, η ίδια η
διαφήμιση κοκ.). χι μόνο η Amazon.com, αλλά και οι
ιστότοποι των μεγάλων βιβλιοπωλικών αλυσίδων, λειτουργούν

Ν διευθυντής σύνταξης του περιοδικού Wired και
πρώην συντάκτης για θέματα αμερικανικών επιχειρήσεων στον
Economist, με σπουδές φυσικής και κβαντικής μηχανικής,
Chris Anderson, επιλέγει να φωτίσει μία εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα πλευρά της διαδικτυακής υπερκαπιταλιστικής
οικονομίας πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών (βλ. J.
Rifkin). Ε επιδίωξη του ‗blockbuster‘ – δηλαδή συνήθως
υπερπαραγωγών στην εκδοτική, κινηματογραφική, μουσική ή
θεατρική βιομηχανία με τεράστια εμπορική επιτυχία – είναι
πρωταρχική για τις βιομηχανίες ΚΚΓ και ψυχαγωγίας.
«Ορίζουμε την εποχή μας μέσω των διασημοτήτων και των
προϊόντων μαζικής παραγωγής – αυτά αποτελούν το συνδετικό ιστό
για τα κοινά μας βιώματα», περιγράφει συνοπτικά τον κόσμο μας
ο αναλυτής, όπως αυτός διαμορφώθηκε εδώ και εννιά
δεκαετίες με αρχή το σύστημα του Τόλιγουντ και στη
συνέχεια επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια του εμπορίου 525.
μως, παράλληλα με τις μεγάλες επιτυχίες σε πολιτιστικά
προϊόντα και υπηρεσίες, έχει αναπτυχθεί ένα ατέλειωτο
πλήθος από εξειδικευμένες αγορές (niche markets) όλων των
μεγεθών, από το οποίο οι καταναλωτές επιλέγουν εκείνη που
τους δίνει τη μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής. Ε εποχή του
524

Jim Milliot, ―The United States in 2012: Σhe coming battle between
publishers and booksellers‖, Publishers Weekly, 2008. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν
ηεο
Γηεζλνχο
Έθζεζεο
Βηβιίνπ
ηεο
Φξαγθθνχξηεο:http://www.book-fair.com/en/anniversary/
contemporarywitness/00706/index.html (15.12.2008).
525
Chris Anderson, Ζ καθξηά νπξά: Πώο ην δηαδίθηπν επεξεάδεη ηελ
νηθνλνκία, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ πνιηηηζκό, Αζήλα, Κάηνπηξν, 2008, ζζ.
19-20.
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πολύ ικανοποιητικά σε οικονομικούς όρους, προσεγγίζοντας
και ικανοποιώντας άμεσα – σε καταστήματα μάλιστα της
Barnes & Noble στο Manhattan ισχύει η αυθημερόν
παράδοση ηλεκτρονικών αγορών – τις επιθυμίες του
αναγνωστικού κοινού.

αντικειμενικά – όσο και θέμα ομογενοποίησης και κυριαρχίας
της αρχής της εμπορικής επιτυχίας για την εκδοτική και
βιβλιοπωλική επιλογή. Βηλαδή, κάπως παρόμοια με τα
ζητήματα που θέτει στο προσκήνιο η παγκόσμια δικτύωση και
το ψηφιακό σύμπαν – αρχές ελεύθερης και μη πρόσβασης,
ισότητα στην πληροφορία και τη γνώση, δημοκρατία στο
διαδίκτυο – είναι και τα ερωτήματα των σύγχρονων
πολιτιστικών βιομηχανιών, οι οποίες συμπορεύονται και
συγκλίνουν στη λειτουργία, την αισθητική, το περιεχόμενο,
τον υπερ-καπιταλισμό και την ομογενοποίηση για την
εξασφάλιση αρκετού κοινού ώστε να αποφέρει κέρδη σε αυτές.

Πύμφωνα με την ερμηνεία της σύγχρονης αγοράς και
κοινωνίας από τον Anderson, αναδύεται ένα νέο ευρύτερο
επιχειρηματικό μοντέλο με την ψηφιακή ύπαρξη της ‗Κακριάς
Νυράς‘ στα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες. Ρα φυσικά
υπερκαταστήματα και αλυσίδες βιβλίων με το νέο
επιχειρηματικό μοντέλο που διέθεταν, περιόρισαν τη δύναμη
των ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων στις δυτικές αγορές, με
πρωτοπόρα την αμερικανική αγορά. Γπειδή ήταν μεγαλύτερα
και αποδοτικότερα από τους ανεξάρτητους βιβλιοπώλες,
μπορούσαν να παρέχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής
στο κοινό. Ρώρα, το διαδίκτυο συντελεί στην εξάλειψη των
περισσότερων φυσικών, χωροχρονικών εμποδίων προς την
απεριόριστη επιλογή του χρήστη/αναγνώστη. Ρα
υπερκαταστήματα και οι μεγάλες αλυσίδες, παρά τα
πλεονεκτήματα σε επίπεδο αγοράς και προσφοράς υπηρεσιών,
έχουν να αντιμετωπίσουν τους περιορισμούς του χώρου του
καταστήματος (των ραφιών) για την έκθεση του στοκ, των
εγκαταστάσεων, του προσωπικού, της γεωγραφικής θέσης, των
ωρών εργασίας, μέχρι και του καιρού. Ρο επιχειρηματικό τους
μοντέλο έφτασε στα όριά του πολύ πριν τα ίδια καταφέρουν
να πλησιάσουν τα όρια των διαθέσιμων τίτλων. Ρο 2008 οι
ηλεκτρονικές αγορές φαίνεται να έχουν ξεπεράσει τις αγορές
μέσω καταλόγου και τους αναλογεί περίπου το 5% των
δαπανών των Ώμερικανών για αγορές λιανικής. Ν αριθμός
αυτός συνεχίζει να αυξάνεται με ρυθμό 25% ετησίως, οπότε
ίσως εκπληρωθεί η αρχική πρόβλεψη του J. Bezos της
Amazon.com ότι η εταιρεία του θα αγγίξει το 15% των
συνολικών αγορών λιανικής πώλησης, δηλαδή περισσότερο
από το 1/10 της αμερικανικής οικονομίας των $12 τρις528.

Ν αργεντινός συγγραφέας Carlos Maria Domínguez
περιγράφει συνοπτικά τον κύκλο παραγωγής και διακίνησης
της σύγχρονης εύπεπτης-ευπώλητης λογοτεχνίας, με αρκετή
δόση κριτικής: «Μερικοί φίλοι μού χάρισαν τα μυθιστορήματα που
είχαν μόλις εκδώσει, αλλά κουβέντιαζαν ελάχιστα γι‘ αυτά.
υζητούσαν το κατά πόσον ο Πίγκλια ή ο αέρ ακολουθούσαν μια
στρατηγική για να μείνουν στην ιστορία της αργεντίνικης λογοτεχνίας,
αν ωφελούσε να δηλώνεις συμμετοχή κι ύστερα να μην εμφανίζεσαι
στα στρογγυλά τραπέζια ή στις βιβλιοπαρουσιάσεις, αν ήταν σκόπιμο
να ‗στοχεύεις‘ στην ακαδημαϊκή κριτική ή στην κριτική των
εφημερίδων, να κρύβεσαι, να παίζεις το φάντασμα, να ψάχνεις για το
μικρό εκδοτικό οίκο που θα ασχοληθεί με το βιβλίο σου ή να λάμπεις
για ένα μήνα σε κάποιον εκδοτικό οίκο της Ισπανίας και να
εξαφανίζεσαι ως διάττων αστήρ από τους πάγκους με νέες
κυκλοφορίες. Οι λογοτεχνικές τους φιλοδοξίες ήταν μια πολιτική
εκστρατεία ή, ακριβέστερα, μια στρατιωτική επιχείρηση…. Τπήρχαν
λαμπερά αστέρια στο λογοτεχνικό στερέωμα, τύποι που μέσα σε μια
νύχτα γίνονταν πάμπλουτοι με βιβλία κάκιστα, προωθημένοι από τον
εκδοτικό οίκο, τα ένθετα των εφημερίδων, το μάρκετιγκ, τα
λογοτεχνικά βραβεία, τις φρικτές ταινίες και τις πληρωμένες θέσεις
στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων…»529.

Πρόσφατες εξελίξεις στο δυτικό βιβλιοπωλικό κόσμο

Ξαράλληλα με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις
προς την κατεύθυνση της εξαΰλωσης της γραφής και της
παγκόσμιας δικτύωσης, διαμορφώνεται ένας παγκόσμιος
αναγνωστικός κανόνας, δηλαδή προβάλλονται βιβλία που
‗πρέπει‘ να διαβάζονται σε εκτεταμένες περιοχές της γης, σε
μια προσπάθεια να παράγεται, να διακινείται και να
καταναλώνεται ένας μαζικός, εμπορεύσιμος και ομοιογενής
γραπτός πολιτισμός. Γίναι η επονομαζόμενη εύπεπτηευπώλητη
βιβλιοπαραγωγή,
κυρίως
μυθοπλαστικού
περιεχομένου. Ώυτή η λογική φαίνεται να κυριαρχεί σταδιακά
στην αγορά του βιβλίου.
Θαι σύμφωνα με πολλούς
παρατηρητές τίθενται τόσο το θέμα της «ποιότητας»
περιεχομένου – αν και αυτή είναι δύσκολο να οριστεί
528

Ξέρα από τον ανταγωνισμό του ψηφιακού κόσμου και
την αλλαγή πολιτιστικής συμπεριφοράς των Ώμερικανών, η
ευρύτερη οικονομική κρίση που ξέσπασε από το 2007 κι εξής
επιδείνωσε την κατάσταση στην αμερικανική φυσική
βιβλιαγορά. Νι κίνδυνοι όχι μόνο για τα ανεξάρτητα
βιβλιοπωλεία, αλλά ακόμη και για μεγάλες, ισχυρές αλυσίδες,
γίνονται ορατοί τα τελευταία έτη και στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Ρο 2008 η γνωστή βρετανική αλυσίδα σύγχρονων
βιβλιοπωλείων Borders, που ιδρύθηκε το 1997 και διέθετε 11
χρόνια μετά πάνω από 45 καταστήματα και προσωπικό 1.150
ατόμων δέχθηκε σοβαρές πιέσεις από το διαδικτυακό
529

Κάξινο Μαξία Νηνκίλγθεο, Σν ράξηηλν ζπίηη, ζη΄ έθδ., Αζήλα: Παηάθεο,
2006, ζζ. 29-32. ε ζ.η.κ. αλαθέξεηαη πσο νη Ricardo Piglia (Πίγθιηα) θαη
Juan José Saer (αέξ) είλαη ζχγρξνλνη αξγεληίληνη ινγνηέρλεο.

.π., ζζ. 70-71.
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ανταγωνισμό και στα τέλη Λοεμβρίου του 2009 τέθηκε υπό
κρατική εκκαθάριση. Ρο 2008 είχε σημειώσει ζημίες της
τάξης των £13,6 δις, ενώ το 2007 το αντίστοιχο ποσό είχε
κυμανθεί στις £10,3 δις. Ν εκκαθαριστής της εταιρείας Phil
Duffy ανέφερε μεταξύ άλλων ότι παρά τη διενέργεια του
ελέγχου των οικονομικών της αλυσίδας και την αναζήτηση
αγοραστή για όλα ή μερικά από τα καταστήματά της, όλα τα
καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και όλοι οι μισθοί του
προσωπικού είχαν καταβληθεί και θα συνεχίσουν να
καταβάλλονται απρόσκοπτα. Ν ίδιος πρόσθεσε πως οι
βιβλιοπώλες γενικά επλήγησαν στην υπάρχουσα εξασθενημένη
λιανική αγορά από τον ανταγωνισμό των εμπορικών
ανταλλαγών στο διαδίκτυο και στις υπεραγορές/
πολυκαταστήματα530. Πτις ΕΞΏ ο όμιλος Borders – κύριος
ανταγωνιστής της αλυσίδας Barnes & Noble – είχε κλείσει σε
πρώτη φάση 150 από τα βιβλιοπωλεία που διατηρούσε σε
εμπορικά κέντρα, σχεδόν τα μισά από τα καταστήματά του,
λίγο πριν την τελική φάση της χρεοκοπίας, το Σεβρουάριο
του 2011, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των 279 καταστημάτων.

πιο απαιτητικών τίτλων. Κε αυτό τον τρόπο, η τωρινή ύφεση εξαιτίας της κυριαρχίας στη βορειοαμερικανική και
προοδευτικά ολοένα περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά των
μεγάλων εκδοτικών οίκων και των βιβλιοπωλικών αλυσίδωνπλήττει ακόμη πιο έντονα τον πλουραλισμό και την
απρόσκοπτη κυκλοφορία των ιδεών. Ρα ανεξάρτητα
βιβλιοπωλεία, που στήριζαν τους εκδότες που παρήγαγαν
΄ποιοτικούς΄ και σίγουρα όχι στη γραμμή της εύπεπτης
χολυγουντιανής συνταγής του blockbuster, έχουν σχεδόν
εξαφανιστεί στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως τονίζει ο
Schiffrin. Γνδεικτικά, στο Manhattan της Λέας όρκης,
όπου τα μεταπολεμικά χρόνια υπήρχαν 333 βιβλιοπωλείατο
2010 είχαν απομείνει μόλις 30, συμπεριλαμβανομένων των
καταστημάτων των μεγάλων αλυσίδων532.
Ν συνολικός τζίρος στη βρετανική αγορά του
βιβλίου ανέρχεται στα €3,67 δις (2009). Πε πάνω από 120.000
τίτλους ανέρχεται η ετήσια βιβλιοπαραγωγή. Ησχύουν οι
κανόνες του ελεύθερου ανταγωνισμού, με τα μικρά
βιβλιοπωλεία ‗απροστάτευτα‘, καθώς δεν εφαρμόζεται η ενιαία
τιμή βιβλίου. Ν φόρος για το βιβλίο είναι μηδενικός. Νι
εκδοτικοί οίκοι ανέρχονται σε 2.240 και των βιβλιοπωλείων σε
3.643. Ρο βιβλιεμπόριο διεξάγεται κυρίως μέσω ανεξάρτητων
βιβλιοπωλείων και αλυσίδων βιβλιοπωλείων σε ποσοστό 43%,
μέσω υπεραγορών με 15%, απευθείας αγορά από τον εκδότη
και μέσω βιβλιοφιλικών σωματείων και λεσχών στο 10%,
μέσω διαδικτυακών πωλήσεων στο 14% και μέσω άλλων
καναλιών κατά 18%533.

Πύμφωνα με τον πρώην διευθυντή του εκδοτικού
οίκου Pantheon (που ίδρυσε ο πατέρας του και είχε
μετατραπεί σε θυγατρική εταιρεία του ομίλου Random
House και αργότερα εξαγοράστηκε από το μεγιστάνα
Newhouse) και ιδρυτή του ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού
οίκου New Press στις ΕΞΏ από το 1992, André Schiffrin, η
κατάσταση στις δύο κυρίαρχες βιβλιοπωλικές αλυσίδες,
Barnes & Noble και Borders Books, δείχνει ότι μεγάλες
επιχειρήσεις εμφανίζονται σήμερα περισσότερο απρόθυμες
από ποτέ να παραγγείλουν τίτλους που δεν έχουν
εξασφαλισμένες πωλήσεις και περιορίζουν όσο το δυνατόν το
στοκ τους. Νι επιστροφές βιβλίων στους εκδότες έχουν φτάσει
σε πρωτοφανή επίπεδα. Ήδη πριν την οικονομική κρίση του
2007/2008 οι αλυσίδες αγόραζαν έναν ελάχιστο αριθμό
αντιτύπων από πιο απαιτητικούς, ‗ποιοτικούς‘ τίτλους –λ.χ.
μόλις 300 αντίτυπα προμηθεύονταν τα 1.000 καταστήματα
της Barnes & Noble-, τα περισσότερα από τα οποία στη
συνέχεια επέστρεφαν. Πήμερα, μέσα στη δίνη της διεθνούς
κρίσης, ακόμη κι αυτά τα νούμερα έχουν μειωθεί531. Ώκόμη,
τόσο στο εκδοτικό τοπίο όσο και στο λιανικό βιβλιεμπόριο
στις ΕΞΏ, οι μεγάλες εταιρείες έκλεισαν τις δεκαετίες του
1980 και του 1990 πολλές ανεξάρτητες, μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Ώυτές, μέσα στην κρίση, θα ήταν ευκολότερο να
επιβιώσουν – λόγω του προσανατολισμού στην ποιότητα και
τον πελάτη και λιγότερο στο κέρδος και λόγω των
χαμηλότερων λειτουργικών δαπανών – ενώ αυτές θα ήταν σε
θέση να υποστηρίξουν τη διακίνηση και τη διατήρηση σε στοκ

Πύμφωνα πάντως με έρευνα που διενήργησαν στα
τέλη του 2008 οι Sarah Charles και Tim Ingle, για
λογαριασμό της Ένωσης ΐιβλιοπωλών Ενωμένου ΐασιλείου
και Ηρλανδίας (Booksellers Association of the United
Kingdom and Ireland), η βρετανική αγορά του βιβλίου
φαίνεται να ταλανίζεται από την τριπλή ατυχή συγκυρία των
μειούμενων τιμών, μειούμενου όγκου βιβλιεμπορίου και
αυξανόμενης δαπάνης παραγωγής και διακίνησης. Πε
σύγκριση με τις αντίστοιχες αγορές βιβλίου σε Νλλανδία,
Ηρλανδία, Πουηδία, Σινλανδία και ΕΞΏ, η αγορά του
Ενωμένου ΐασιλείου δείχνει να είναι πιο ανταγωνιστική και να
έχει χαμηλότερα του μέσου επίπεδα κέρδους για τους
βιβλιοπώλες. Γπίσης, είναι πιο κατακερματισμένη ως προς τις
λιανικές πωλήσεις, με μεγαλύτερο μερίδιο πωλήσεων μέσω
διαδικτύου και υπεραγορών σε σχέση με το βιβλιοπωλείο,
συγκρινόμενη με τις αγορές των άλλων δυτικών χωρών. Θατά
την περίοδο 2004-2007, η απώλεια μεριδίου αγοράς για τους
βρετανούς και ιρλανδούς βιβλιοπώλες έφθασε στο 10% προς

530
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―UK bookshop chain Borders goes into administration‖, The Guardian,
26.11.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.guardian.co.uk/
business/2009/nov/26/borders-goes-into-administration (10.12.2009).
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André Schiffrin, Οη ιέμεηο θαη ην ρξήκα, Αζήλα, Αηψξα, 2011, ζζ. 17-18.

.π., ζ. 18.
Buchreport/Frankfurter Buchmesse, „Buch und Buchhandel in Zahlen―,.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.buchreport.de/
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όφελος άλλων καναλιών διακίνησης του βιβλίου. Ε συνολική
ανάπτυξη της αγοράς του βιβλίου στο Ενωμένο ΐασίλειο
αποδεικνύεται η βραδύτερη στο δείγμα των δυτικών χωρών
της έρευνας. Γπίσης, η εκτεταμένη χρήση εκπτώσεων και
προσφορών σε Ενωμένο ΐασίλειο και ΕΞΏ δημιουργεί ένα
φαύλο κύκλο για τους βιβλιοπώλες, καθώς η χρήση αυτών των
στρατηγικών προώθησης δεν ‗μεταφράζεται‘ σε ταχύτερη
ανάπτυξη σε όγκο βιβλιεμπορίου στη σύγκριση με τις άλλες
δυτικές αγορές. Ξαρόλο που ο ΣΞΏ είναι μηδενικός στο
Ενωμένο ΐασίλειο, το μέσο ακαθάριστο κέρδος ανά βιβλίο
είναι χαμηλότερο από όλες τις άλλες αγορές, εξαιτίας των
μικρών περιθωρίων κέρδους και τις χαμηλές λιανικές τιμές.
Πτον αντίποδα, οι βιβλιοπώλες στην Νλλανδία κερδίζουν από
τις υψηλότερες τιμές λιανικής πώλησης και ευρύτερα
περιθώρια κέρδους παρά το ΣΞΏ στο βιβλίο που ανέρχεται
στο 6%. Ν κανονισμός σταθερής τιμής που δεν επιτρέπει να
πωλείται ένα βιβλίο σε έκπτωση πριν την κυκλοφορία του επί
ένα έτος στην αγορά φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο.
Ώκόμη, τα βρετανικά βιβλιοπωλεία προσφέρουν πιο
περιορισμένη ποικιλία προϊόντων με χαμηλότερο ακαθάριστο
περιθώριο από άλλες αγορές. πολογίζεται πως κατά μέσο
όρο το 25% των εσόδων για τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία και
τις αλυσίδες βιβλίου στην επικράτεια του Ενωμένου ΐασιλείου
προέρχεται από την πώληση προϊόντων εκτός βιβλίων,
δηλαδή γραφική ύλη, ευχετήριες κάρτες, εφημερίδες και
περιοδικά. Πτις υπόλοιπες δυτικές αγορές της έρευνας το
ποσοστό των πωλήσεων προϊόντων εκτός βιβλίων ανέρχεται
στο 30-35% των εσόδων. Ρέλος, ένα από τα σημαντικά
ευρήματα της έρευνας ήταν ότι οι ανεξάρτητοι βιβλιοπώλες
του Ενωμένου ΐασιλείου δεν συνεργάζονται μεταξύ τους τόσο
στενά όσο σε άλλες χώρες, όπως σε Νλλανδία, Σινλανδία και
Πουηδία, όπου είναι οργανωμένοι σε σωματεία και ιδρύματα
που διενεργούν εκστρατείες προώθησης πωλήσεων και άλλες
προωθητικές ενέργειες του βιβλίου534.

χρηστών διάβασε το ηλεκτρονικό βιβλίο στην οθόνη του
Ε/, το 45% προτίμησε μία ηλεκτρονική συσκευή, κυρίως το
Kindle, ενώ το 22% επέλεξε μία ταμπλέτα535.

Ρο μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο επαρχιακής πόλης στη Αερμανία, με την επωνυμία
Buchhandlung Millennium στο Königstein – Γξωτερική όψη
((Ξηγή: http://www.millennium-buchhandlung.de/ Buchhandlung.htm)

Πτη Γερμανία είναι ενδεικτικό ότι ο τζίρος των
βιβλίων ανέρχεται στα 9,5 δις ευρώ (2007). Ρα ανεξάρτητα
βιβλιοπωλεία κατέχουν το 53,6% του συνολικού τζίρου,
δηλαδή €5.137 εκ., οι απευθείας πωλήσεις εκδοτών
συγκέντρωσαν το 18% του τζίρου, δηλαδή €1.720 εκ., οι
διαδικτυακές πωλήσεις και άλλες αποστολές έφθασαν στο
12,6% του συνόλου, δηλαδή €1.211 εκ., οι αλυσίδες και άλλα
εμπορικά καταστήματα κατείχαν το 3% του τζίρου, δηλαδή
€285 εκ. και οι αγορές από βιβλιοθήκες και άλλες
οργανωμένες κοινότητες και λέσχες κατείχαν το 3% του
τσίρου, δηλαδή €350 εκ.536. Ρα βιβλιοπωλεία παραμένουν ο
κυρίαρχος μεταπωλητής βιβλίων, αλλά η τάση διαδικτυακών
πωλήσεων ενισχύεται σταθερά. Ησχύει η ενιαία τιμή βιβλίου
που καθορίζει ο εκδότης και εφαρμόζεται σε όλα τα
ομόσπονδα κρατίδια της Αερμανίας.
Πε μία χώρα όπου η βιβλιοφιλία αποτελεί μία
‗ισχυρή‘ πολιτιστική αξία – σύμφωνα με έρευνα αναγνωστικής
συμπεριφοράς του 2007, η ανάγνωση βιβλίων έρχεται στην 7η
θέση με ποσοστό 20,7% ως ενασχόληση στον ελεύθερο
χρόνο, το 38% του πληθυσμού εμφανίζεται να ως
βιβλιαναγνώστης τους 12 τελευταίους μήνες και το 17% του
πληθυσμού δήλωσε ότι διάβασε πάνω από 10 βιβλία μέσα σε
ένα έτος – η ιστορική Ένωση Γκδοτών-ΐιβλιοπωλών
(Börsenverein
der
Deutschen
Buchhändler),
ως
επαγγελματικό σωματείο και μορφωτικός οργανισμός με έδρα
τη Σραγκφούρτη, συγκεντρώνει περίπου 6.000 μέλη: εκδότες,
βιβλιοπώλες, χονδρέμπορους, μεσάζοντες, αντιπροσώπους και
παλαιοβιβλιοπώλες. Γκδίδει εβδομαδιαίο περιοδικό για τη

Πε μελέτη της ίδιας Ένωσης του 2010 για τα
διαδικτυακά κανάλια διακίνησης του βιβλίου, διαπιστώθηκε
πως αυξάνεται ραγδαία ο αριθμός των χρηστών ηλεκτρονικών
βιβλίων είτε μέσω συσκευών ηλεκτρονικής ανάγνωσης είτε
μέσω του Ε/, καθώς σε σύγκριση με παρόμοια έρευνα του
2009 υπερδιπλασιάσθηκε ο αριθμός των ηλεκτρονικών
αναγνωστών. Ρο 61% των συμμετεχόντων επέλεξε να
επισκεφθεί και να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό κατάστημα
της της Amazon για το Kindle, το 23% το κατάστημα της
Apple για το iTunes, ενώ το 18% δήλωσε ότι αγόρασε βιβλίο
από το δικτυακό τόπο εκδότη, (iBookstore (16%) και
Waterstone's (12%). Ε έρευνα έδειξε επίσης ότι το 61% των
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Jones, Philip, ―Survey reveals Amazon as most popular UK e-book
vendor‖, The Booksellers Association, 10.11.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν: http://www.thebookseller.com/news/133941-survey-reveals-amazonas-most-popular-uk-e-book-vendor.html (1.12.2010).
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«Φάθεινο γηα ην βηβιίν ζηε Γεξκαλία», Αζήλα, ΔΚΔΒΗ, Μάηνο 2009, ζ.
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―Bookselling: International market comparisons – A benchmark study of
profitability‖, The Booksellers Association, 21.11.2008. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν: http://www.booksellers.org.uk (23.12.2008).
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γερμανική αγορά του βιβλίου με τον τίτλο Börsenblatt,
διαθέτει μία βάση δεδομένων με όλα τα διαθέσιμα βιβλία και
σνντηρεί την ιστοσελίδα Libreka (www.libreka.de).

«Ρα ηλεκτρονικά βιβλία στη Αερμανία – Κία νέα
γουτεμβέργια εποχή;», οι μισοί από τους καταναλωτές βιβλίων
δεν γνώριζαν την έννοια του ψηφιακού βιβλίου και μόλις το
1/5 από αυτούς δήλωσε ότι γνωρίζει τι είναι μία ηλεκτρονική
συσκευή ανάγνωσης. Νι Αερμανοί βιβλιαναγνώστες
εμφανίζονται προσκολλημένοι στο γουτεμβέργιο κώδικα. Νι
παρατηρητές προβλέπουν ότι τα ηλεκτρονικά βιβλία θα
κατακτήσουν σταδιακά και τη Αερμανία, αλλά μάλλον με
πολύ αργότερους ρυθμούς από τους αντίστοιχους σε ΕΞΏ
και Κ.ΐρετανία, καθώς η ηλεκτρονική οθόνη ως εργαλείο
ανάγνωσης δύσκολα μπορεί να συγκριθεί με το έντυπο βιβλίο,
όπως δηλώνουν στις έρευνες οι Αερμανοί. πολογίζεται πως
ως το 2015 θα πουληθούν στη Αερμανία γύρω στα 2,5
εκατομμύρια ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης, εφόσον
γίνουν πιο ευκρινείς και πιο προσιτές στην τιμή. Κέχρι τέλη
Ώυγούστου του 2010 είχαν πουληθεί στη χώρα 50-80.000
συσκευές Kindle540.

Νι 10 μεγαλύτερες αλυσίδες βιβλιοπωλείων στο
γερμανόφωνο χώρο είναι οι Thalia Holding στην πόλη
Τάγκεν με €855 εκατ. ετήσιο τζίρο, DBH στο Κόναχο με
€755 εκατ. τζίρο, Mayersche στο Άαχεν με €160 εκατ. τζίρο,
Schweitzer Fachinformationen στο Κόναχο με €158 εκατ.
τζίρο, Libro Ώυστρίας με €84 εκατ. τζίρο, Orell Füssli
Γλβετίας με €80 εκατ. τζίρο, Kaufhof Θολωνίας με €78 εκατ.
τζίρο, Lehmanns Ταϊδελβέργης με €76 εκατ. τζίρο, Morawa
Ώυστρίας με €47,6 εκατ. τζίρο και Osiander Ρύμπιγκεν με
€43,9 εκατ. τζίρο537.

Ε Ααλλία διαθέτει μία ώριμη αγορά βιβλίου με υψηλά
επίπεδα ανάπτυξης, ενώ η βιβλιοφιλία αποτελεί επίσης
σταθερή πολιτιστική αξία. Ν συνολικός τζίρος του βιβλίου
ανήλθε το 2009 στα €2,83 δις και οι νέοι τίτλοι που
κυκλοφόρησαν στη γαλλική αγορά έφθασαν το ίδιο έτος τους
63.690. Ησχύει η ενιαία τιμή βιβλίου από το 1981 - ο
περίφημος νόμος Ιανγκ θεσπίσθηκε με στόχο την προστασία
και την ανάδειξη του μικρού, συνοικιακού βιβλιοπωλείου και
τον περιορισμό της ασυγκράτητης εισβολής των μεγάλων
αλυσίδων στην αγορά-, επιτρέπεται έκπτωση ως 5%, ενώ ο
φόρος του βιβλίου ανέρχεται στο 5,5%. Νι εκδοτικοί οίκοι
αριθμούν περίπου 10.000 και τα αμιγή βιβλιοπωλεία γύρω στα
2.500, τα καταστήματα με κύριο προϊόν πώλησης το βιβλίο
ανέρχονται σε 15.000, ενώ συνολικά τα ποικίλα σημεία
πώλησης βιβλίου περίπου στα 30.000541.

Buchhandlung Millennium στο Königstein – Γσωτερικό καταστήματος
(Ξηγή: http://www.millennium-buchhandlung.de/ Buchhandlung.htm)

πολογίζεται ότι περίπου 3.800 αμιγή και μη αμιγή
βιβλιοπωλεία λειτουργούν σήμερα (2010) στη Αερμανία, 538
από τα οποία τα περισσότερα προσπαθούν να δικαιολογήσουν
το χαρακτηρισμό τους από τον Karl Schmidt ως
«πνευματικών δεξαμενών» με τη διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων, συμμετοχή σε λογοτεχνικά βραβεία, υποστήριξη
προγραμμάτων βιβλιοφιλίας, συνεργασία με εκπαιδευτικά
ιδρύματα κοκ.
Ώξίζει να σημειωθεί ότι στη Αερμανία είναι
εδραιωμένο ένα εκτεταμένο δίκτυο άνω των 11.000
βιβλιοθηκών (εθνικών, δημόσιων, τοπικών ανά ομόσπονδο
κρατίδιο
και
πανεπιστημιακών)
με
λειτουργικό
προϋπολογισμό που ανέρχεται στο €1,7 δις, με πάνω από 357
εκατ. τίτλους, 670.000 αναγνώστες ημερησίως και 280.000
εκδηλώσεις που διοργανώνονται μέσα στους χώρους των
βιβλιοθηκών ετησίως539.

Ν τομέας διανομής στη Ααλλία παρουσιάζει μεγάλο
ενδιαφέρον, καθώς πέρα από τα βιβλιοπωλεία, βιβλία
πωλούνται σε υπεραγορές (21%), διάφορα πολυκαταστήματα
(οικιακών ειδών, παιχνιδιών κοκ.) και άλλοι χώροι λιανικής
πώλησης (μικρά ή ευκαιριακά σημεία, όπως περίπτερα,
καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, φαρμακεία κλπ.) που
συγκεντρώνονν το 27% των πωλήσεων και παρουσιάζουν
αυξητική τάση. Ξάντως, χάρη στο νόμο Ιανγκ, εκτιμάται –
χωρίς να υπάρχουν εξειδικευμένες μελέτες για την επίδρασή
του – πως επιβίωσε και διατηρείται ένα μεγάλο δίκτυο

Έρευνες δείχνουν ότι οι παραδοσιακοί βιβλιόφιλοι
Αερμανοί δεν τα πηγαίνουν ακόμη τόσο καλά με το
ηλεκτρονικό βιβλίο. Πύμφωνα με έρευνα του 2010 με θέμα
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„Buchmarkt: Deutschland hinkt bei E-books hinterher―, 31.8.2010.
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ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων. Ρο πουργείο Ξολιτισμού από
τη δεκαετία του ‘80 κι εξής προωθεί μέτρα,
συμπεριλαμβανομένης της ενιαίας τιμής βιβλίου, για την
ανάπτυξη και την υποστήριξη του ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου.
Ξράγματι, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στη
Κ ΐρετανία που κυριαρχεί ένας μικρός αριθμός μεγάλων
αλυσίδων, είναι ακόμη ενεργός ένας μεγάλος αριθμός μικρών
και μεσαίων βιβλιοπωλείων542.

Κετά τις σκανδιναυικές χώρες με ισχυρά
παραδοσιακή βιβλιοφιλία, στις πρώτες θέσεις της ανάγνωσης
στην Γυρώπη έρχονται οι Ολλανδοί, μία χώρα όπου
αναπτύχθηκε με δεδομένες οικονομικές, πολιτικές και
πολιτιστικές συνθήκες νωρίς το βιβλιεμπόριο, δίκτυο
τυπογραφικών πρεσών και βιβλιοπωλείων, βιβλιοθήκες και
πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως φάνηκε στην ιστορική
αναδρομή.
Ε
ολλανδική
αγορά
του
βιβλίου,
συμπεριλαμβανομένων των Σλαμανδών του ΐελγίου,
ανέρχεται σε 21 εκατομμύρια άτομα. Πε έρευνα της δεκαετίας
του 2000 για την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, το 36%
του δείγματος δήλωσε ότι η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι πιο
ευχάριστη από την τηλεθέαση, την ανάγνωση εφημερίδων και
περιοδικών, την ενασχόληση με τον Ε/ και το διαδικτυακό
‗σερφάρισμα‘, ενώ το 74% χαρακτήρισε τη βιβλιανάγνωση
«κατ‘ αρχήν ευχάριστη απασχόληση», δηλαδή πέρα από
πρακτικούς/
λειτουργικούς
σκοπούς
(σχολικούς,
επαγγελματικούς). Ριράζ τίτλων, και μάλιστα όχι κατ‘ ανάγκη
μυθοπλασίας, που ξεπερνά τα 50-100.000 αντίτυπα δεν είναι
σπάνιο φαινόμενο στη βιβλιόφιλη ολλανδική αγορά, όπως λ.χ
η ιστορία της Γυρώπης στον 20ό αιώνα μέσα από το
πολιτιστικό/ταξιδιωτικό οδοιπορικό του Geert Mak (2004)
πούλησε 400.000 αντίτυπα544. Γνδεικτικά, η βιβλιοπαραγωγή
το 2005 ανήλθε στους 18.000 νέους τίτλους (40 εκατ.
αντίτυπα) με κύκλο εργασιών € 856 εκατ.

Κεγάλη διάδοση, όπως και στη Αερμανία, γνωρίζει το
βιβλίο τσέπης, με τη μέση τιμή του βιβλίου να είναι γύρω στα
€10 (2006). Ε βιβλιανάγνωση παραμένει μία αγαπημένη
πολιτιστική ενασχόληση των Αάλλων, που ενισχύεται από το
κράτος τόσο μέσω των μέτρων προστασίας των ανεξάρτητων
βιβλιοπωλείων-πολιτιστικών κυψελών κάθε συνοικίας, αλλά και
μέσω του μεγάλου προγράμματος εκσυγχρονισμού των
βιβλιοθηκών ως δημοφιλών χώρων πολιτισμού για όλη την
οικογέγενεια. Ρο 1989 δήλωνε το 75% των πολιτών ότι
διαβάζει τουλάχιστον ένα βιβλίο το έτος, το 1997 το ποσοστό
ήταν 74% και το 2005 ανήλθε στο 78%543.
Φς προς το διαδίκτυο και το ψηφιακό βιβλίο, μπορεί
ακόμη οι προτιμήσεις των Αάλλων να επικεντρώνονται στα
πολυάριθμα φυσικά σημεία πώλησης – εκπροσωπούν μόλις το
2% του κύκλου εργασιών στο βιβλίο - , αλλά οι μεγάλοι
εκδοτικοί οίκοι, Hachette, Editis και Gallimard (μαζί με La
Martinière και Flammarion, προωθούν ήδη στην αγορά τα
δικά τους μοντέλα ηλεκτρονικού βιβλίου, ανεξάρτητες
εταιρείες συνεργάζονται σε μία αυτόνομη πλατφόρμα
ψηφιακών τίτλων (1001libraires.com) και προωθούνται νέα
νομοσχέδια για ενιαία τιμή και μείωση του ΣΞΏ στο
ψηφιακό βιβλίο. Ησχυρό επαγγελματικό σωματείο των
βιβλιοπωλών παραμένει διαχρονικά το Syndicat de la librairie
française, το οποίο εμπλέκεται σήμερα και σε νομικές
διαμάχες για την επικράτηση ψηφιακών μοντέλων ή την
πολιτική συγχωνεύσεων, τον ανταγωνισμό εκδοτικών οίκων
κλπ.

Ε ενιαία τιμή του βιβλίου θεσπίσθηκε το 2005 και
εκπτώσεις προβλέπονται 2 έτη μετά την έκδοση ενός τίτλου.
Ε ιστορική ολλανδική επαγγελματική οργάνωση στο βιβλίο, ο
Πύνδεσμος Γκδοτών (KVB, ίδρυση 1815) αριθμεί σήμερα
περίπου 500 μέλη. Ρο Ίδρυμα για την προώθηση του
ολλανδικού βιβλίου (CPNB) διοργανώνει κάθε Κάρτιο την
«Γβδομάδα του ΐιβλίου» με πλήθος βιβλιοφιλικών
εκδηλώσεων σε βιβλιοπωλεία, βιβλιοθήκες και πνευματικά
κέντρα. Πτο επαγγελματικό βιβλιεμπόριο κυριαρχεί το
φαινόμενο του γιγαντισμού και καθετοποίηση μέσω των
συνεχών συγχωνεύσεων εκδοτών και βιβλιοπωλών. Ξολλά
μικρά και μεσαία ανεξάρτητα καταστήματα προτίμησαν να
ενταχθούν σε μεγάλες αλυσίδες.

Ε διεθνής οικονομική κρίση έχει επηρεάσει το
σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς του βιβλίου, με μείωση του
κύκλου εργασιών. Πτη Ααλλία, σχεδόν όλοι οι μεγάλοι
εκδοτικοί οίκοι μείωσαν την παραγωγή τους το 2009, λ.χ. ο
ιστορικός οίκος Fayard πάνω από 21%. Γκτός από τη
λογοτεχνία, που παραμένει κυρίαρχη στις προτιμήσεις των
ευρωπαίων βιβλιόφιλων, άνοδο στις επιλογές των Αάλλων
εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια τα κόμικς και τα παιδικά
βιβλία.
542
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Ξρόσφατη μελέτη προσδιορίζει ότι τα ανεξάρτητα
καταστήματα αποτελούν το 41% του συνόλου των
βιβλιοπωλείων. Ε μεγαλύτερη αλυσίδα βιβλιοπωλείων στην
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ολλανδική αγορά, η Bruna, διατηρεί έναν ιστό με πάνω από
500 καταστήματα, ενώ η αλυσίδα BGN (Boekhandels Groep
Nederland) με 40 συνολικά καταστήματα εμφανίζει κύκλο
εργασιών της τάξης των €180 εκατ. και μορφή τεράστιας
επιφάνειας των χώρων.

με το 5% και οι διαδικτυακές πωλήσεις με το 0,9% (2005).
Ώξίζει να σημειωθεί ότι ενδεικτικό της καλλιέργειας της
βιβλιοφιλίας είναι η λειτουργία 500 περίπου δημόσιων
βιβλιοθηκών και η κατοχή κάρτας μέλους σε δημόσια
βιβλιοθήκη από το 60% της νεολαίας (η εγγραφή είναι
δωρεάν μέχρι την ηλικία των 16 ετών)545. Πημαντικός είναι και
ο ρόλος του Ηδρύματος για την παραγωγή και τη μετάφραση
της ολλανδικής λογοτεχνίας (NLPVF), που χρηματοδοτεί το
πουργείο Ξολιτισμού με σκοπό την προώθηση της εγχώριας
μυθοπλαστικής παραγωγής στο εξωτερικό.
Πτην Ιταλία πάλι, μία αγορά βιβλίου με δυσχέρειες
και εμφανή σημάδια κόπωσης τα τελευταία χρόνια, με
αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά σε σύγκριση με τη βόρεια
και κεντρική Γυρώπη - μόλις το 41% του γενικού πληθυσμού
δηλώνει ότι διάβασε το 2003 ένα μη σχολικό βιβλίο – και
έντονες γεωγραφικές ανισότητες, ο εκδοτικός τομέας, όπως
και συνολικά η μιντιακή βιομηχανία, εμφανίζει τάσεις
συγκέντρωσης από τις αρχές της δεκαετίας του ‘90 κι εξής. Ν
όμιλος Mondatori που ελέγχεται από τη Fininvest του Silvio
Berlusconi και ο όμιλος RCSMediagroup συγκεντρώνουν από
κοινού το 60% της αγοράς του βιβλίου 546 . Ξαρόμοια
συγκέντρωση εμφανίζει και ο τομέας της λιανικής διανομής.
Ν οικογενειακός βιβλιοπωλικός οίκος Feltrinelli, μέσα στη
δίνη της διεθνούς οικονομικής κρίσης, αποτελεί φαινόμενο.
Κέσα στο 2009-2010 συνέχισε την επεκτατική στρατηγική
του, ανοίγοντας 10 νέα καταστήματα της αλυσίδας, μεταξύ
των οποίων ένα κατάστημα στη Λάπολη επιφάνειας 1.100 τ.μ.
ένα στο Κιλάνο έκτασης 2.600 τ.μ. Πήμερα, η αλυσίδα
διαθέτει συνολικά 97 καταστήματα, τα οποία το 2009 έκαναν
τζίρο €332 εκατ. Θαι η επέκταση του προγραμματίζεται να
συνεχιστεί και μάλιστα με τη δοκιμή νέων επιχειρηματικών
μοντέλων:
‗Feltrinelli Point‘ θα ονομάζονται τα νέα
βιβλιοπωλεία που θα λειτουργήσουν με το σύστημα
συνεργασίας franchise, ενώ διεξάγονται διαπραγματεύσεις με
δυνητικούς στρατηγικούς εταίρους και διανομείς σε μετέπειτα
στάδιο επέκτασης. Ρα βιβλιοπωλεία με τη μορφή Feltrinelli
Point θα προσφέρουν εκτός από το κύριο προϊόν, το βιβλίο,
και μία ποικιλία άλλων ειδών, γραφική ύλη, βίντεο, παιχνίδια
και μουσική.

Σο μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο της Ευρώπης στο Rotterdam, Donner –
Εξωτερική όψη

Απόψεις του εσωτερικού του βιβλιοπωλείου Donner

(Ξηγή φωτογραφιών: http://www.selexyz.nl/winkels/40/ rotterdam/lijnbaan-150)

Πτη BGN ανήκει το μεγαλύτερο βιβλιοπωλείο της
Γυρώπης, το Donner στην πόλη Rotterdam, που προσφέρει
βιβλία σε επτά ορόφους και η συνολική του επιφάνεια αγγίζει
τα 6.000 τ.μ.

Ν συνολικός κύκλος εργασιών της ιταλικής αγοράς
του βιβλίου άγγιξε το 2009 τα €3,4 δις, ενώ σε 58.829 ανήλθε
ο αριθμός της νέας βιβλιοπαραγωγής το ίδιο έτος. Ε ενιαία
τιμή βιβλίου ισχύει από το 2001και ο ΣΞΏ στο βιβλίο
ανέρχεται στο 4%. Νι εκδοτικοί οίκοι υπολογίζονται σε 2.600
και τα βιβλιοπωλεία σε 2.135 (2009). Ρα βιβλιοπωλεία –
αλυσίδες και ανεξάρτητα – συγκεντρώνουν το 46,3% των

Ρα βιβλιοπωλεία της Νλλανδίας ανέρχονται σε
περίπου 1.600 – ανάμεσά τους αρκετά μεγάλες αλυσίδες και
ανεξάρτητα, εξειδικευμένα και με κύρος – που
πραγματοποιούν τζίρο ύψους 1,2 € δις, ακολουθούν οι
υπεραγορές με το 7% του τζίρου, οι 300 υπαίθριοι πωλητές

545
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πωλήσεων, οι υπεραγορές το 11,3%, οι απευθείας πωλήσεις
από εκδότες και μέσω βιβλιοφιλικών λεσχών έχουν επίσης ένα
μερίδιο, ενώ οι διαδικτυακές πωλήσεις έχουν μερίδιο της
τάξης του 4,4%, ενώ μέσω διαφόρων καναλιών διακινείται το
38%547. Ξαρόλο που αγορές εκτός της δυτικής δεν ανήκουν
στο θέμα της μελέτης, αξίζει να αναφερθεί ότι η μεγαλύτερη
και μάλιστα σε σταθερή αύξηση αγορά βιβλίου είναι αυτή της
Κίνας548.

και φανατικό βιβλιόφιλο, καθώς, όπως αφηγείται: «εκτός από
το διάβασμα, μάθαινα πολλά πράγματα κι από τη διαχείριση, την
κοστολόγηση και την πώληση. Γ δουλειά σε βιβλιοπωλείο σου δίνει
εξαιρετική αίσθηση της γενικότερης εικόνας. Μέσα από την
προμήθεια και την επιλογή διαφόρων βιβλίων άρχισα να
αντιλαμβάνομαι τις επαναλήψεις, τις αλληλεξαρτήσεις και, με τον
καιρό, τους τρόπους σύνδεσης»550.
Ξεριγράφει μάλιστα τη λειτουργία της αναγνωστικής
εμπειρίας, μέσα στους τέσσερις τοίχους των φυσικών
βιβλιοπωλείων, με τον ακόλουθο γλαφυρό τρόπο: «Η
ανάγνωση μπορεί να καταστεί, όπως έχω προαναφέρει, διαβατήριο
για ένα ταξίδι στην ενδοχώρα μας, αλλά η δραστηριότητα αυτή δεν
είναι στατική από χωρική άποψη, είναι μία δυναμική κατάσταση…
Τπάρχει κάποια θεμελιώδης και προσδιορισμένη συνεχής κατάσταση
όπου επιστρέφουμε και ξαναεπιστρέφουμε, μια κατάσταση
διαφορετική από όλες τις υπόλοιπες, κάτι σαν τον ύπνο, την έκσταση,
την ονειροπόληση; Πιστεύω ότι υπάρχει, τουλάχιστον για μένα…,
υπάρχει και σε άλλους ανθρώπους… Προσέχω πάντοτε τους
ανθρώπους στους διαδρόμους των βιβλιοπωλείων. Σους βλέπω να
στέκονται σ‘ ένα μέρος, ο λαιμός τους γέρνει σε γωνία σαράντα πέντε
μοιρών, και συχνά δεν ψάχνουν κάποιο συγκεκριμένο βιβλίο αλλά το
βιβλίο που πιστεύουν ότι θα τους φέρει σ‘ αυτή την κατάσταση.
Είναι αλήθεια ότι επιζητούν πλοκή και χαρακτήρες, στην ουσία όμως
επιζητούν ένα όχημα που θα τους μεταφέρει στην κατάσταση της
ανάγνωσης»551.

Προς μία νέα αναγνωστική συμπεριφορά
Ν Sven Birkerts, ένας από τους επικριτές των
επιπτώσεων της τεχνολογίας στη γραφή και στον έντυπο
πολιτισμό, περιέγραφε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 τον
κίνδυνο απώλειας των νοητικών δεξιοτήτων και της
στοχαστικής ενδοσκόπησης του ανθρώπου κατά τη διάρκεια
της ‗πρωτο-ηλεκτρονικής‘ εποχής που προϊδεάζει σε ένα ‗πανηλεκτρονικό‘μέλλον. Ξρεσβεύει ότι σε αυτό το πλαίσιο της
κυριαρχίας των ηλεκτρονικών μέσων και του πολιτισμού της
εικόνας σε βάρος του έντυπου λόγου και κυρίως του βιβλίου,
εξελίσσεται η γλωσσική διάβρωση, η ισοπέδωση της ιστορικής
προοπτικής – δηλαδή της αντίληψης για την ιστορία, της
ιστορικής μνήμης της ανθρωπότητας-, ο μαρασμός της
εσωτερικής υπόστασης μέσω της ‗δημοσιοποίησης‘ του
ιδιωτικού στα ηλεκτρονικά κοινωνικά δίκτυα και γενικά στη
συνεχή ηλεκτρονική επικοινωνία και ο θάνατος της
λογοτεχνίας λόγω της κατάρρευσης του έντυπου λόγου. 549 .
Ώντίθετα, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η υλική μορφή του
βιβλίου και ο φυσικός χώρος που αυτό διατίθεται και
αγοράζεται ‗διασφαλίζουν‘ τη συνέχεια του ανθρώπινου
πολιτισμού όπως τον γνωρίζουμε, ακόμη και της γραμμικής
ανθρωπολογικής εξέλιξης – συστατικό στοιχείο της οποίας
αποτελεί το βιβλίο, εφεύρεση ανάλογη με την επινόηση του
τροχού -, της λογοτεχνικής παιδείας και των αρετών για τον
ανθρώπινο εγκέφαλο, τη γνώση, την αίσθηση και βίωση της
ιστορίας και τον ατομικό και συλλογικό ψυχισμό.
Ώπασχολούμενος ο Birkerts ως βιβλιοϋπάλληλος στα
φοιτητικά του χρόνια εξελίχθηκε σε εκτεταμένο αναγνώστη

Ώπό την άλλη, αρκετοί παρατηρητές των σύγχρονων
εξελίξεων στην αγορά του βιβλίου και των αναγνωστικών
συνηθειών επικρίνουν τις Θασσάνδρες για το μέλλον του
βιβλίου, της αγοράς του βιβλίου και της ανάγνωσης. Ν Simon
Jenkins κάνει λόγο για μία κλασική πλάνη της τεχνολογικής
μελλοντολογίας, δηλαδή η θέση ότι το νέο θα καταργήσει
αναγκαστικά το παλαιό, ανεξάρτητα από το τι θέλουν οι
άνθρωποι. Ε τεχνολογική αυτή πλάνη θεωρεί ότι η προσφορά
μπορεί να επιβάλει τη ζήτηση, και ότι όποιος διαφωνεί είναι
ένας ανόητος λουδίτης 552 . Ε συνήθεια να ξεγράφεται κάθε
είδους πολιτιστική δραστηριότητα επειδή κάποια καινοτομία
στον τρόπο διάδοσής της την έχει καταστήσει ‗απαρχαιωμένη‘
είναι μία πλάνη που πεισματικά αρνείται να πεθάνει. Θαι
συνεχίζει: «Μου φαίνεται ότι έχω περάσει όλη τη ζωή μου
ακούγοντας μελλοντολόγους να με διαβεβαιώνουν για τον επικείμενο
θάνατο του θεατρικού έργου, του βιβλίου, της εφημερίδας, του
πανεπιστημίου και της ανθρώπινης συνεύρεσης γενικά, μόνο και μόνο
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πξνβιεκαηηθφ. ρεηηθά βι. «Φάθεινο γηα ην βηβιίν ζηελ Κίλα», Αζήλα,
ΔΚΔΒΗ, Ηαλνπάξηνο 2006.
549
βελ Μπίξθεξηο, Οη ειεγείεο ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ: Ζ κνίξα ηεο αλάγλσζεο
ζηελ ειεθηξνληθή επνρή, «εηξά: Δπηθνηλσλία θαη Κνηλσλία», Αζήλα,
Καζηαληψηεο, 1997, ζζ. 147-150.
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.π., ζζ. 73-74.
.π., ζζ. 98-99.
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Λνπδίηεο: θίλεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βηνκεραληθήο Δπαλάζηαζεο πνπ
ελαληηψζεθε ζηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ κεραλψλ. ήκεξα, γίλεηαη
ζπρλά απφ αλαιπηέο ηεο επίδξαζεο ηεο ηερλνινγίαο ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο
νηθνλνκίαο, ηεο πνιηηηθήο θαη ηεο θνηλσλίαο ρξήζε ηνπ φξνπ ‗λέν-ινπδίηεο‘
γηα ηνπο πεξηθξνλεηέο ηνπ ειεθηξνληθνχ πνιηηηζκνχ.
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επειδή επινοήθηκε κάποιο θανάσιμο τεχνολογικό εφεύρημα όπως η
τηλεόραση, το βίντεο, η ψηφιακή ηχογράφηση και, τώρα, το
ίντερνετ»553.

εκλείψουν εντελώς τα τυπωμένα έργα». Γκθέτει μάλιστα μία
θετική πλευρά της ηλεκτρονικής έκδοσης, καθώς οι εκδότες
έχουν τη δυνατότητα να «ξαναζωντανέψουν» παλαιούς
επιτυχημένους και λιγότερο επιτυχημένους τίτλους που
διαφορετικά έχουν κλείσει τον εμπορικό τους κύκλο και δεν
θα είχαν καμία ευκαιρία να γίνουν εμπορικά διαθέσιμοι και να
μπουν στα ράφια των βιβλιοπωλείων; 557 Ώντίθετα, ο Ελία
Ιιβάνης – ο οίκος του ήδη προσφέρει σε ψηφιακή μορφή τα
εκπαιδευτικά του βιβλία μέσω διαδικτύου, του ηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείου που διαθέτει - διατείνεται ότι αν και εύχεται να
μην πεθάνει ποτέ το βιβλίο όπως το ξέρουμε μέχρι σήμερα,
με δεδομένη την είσοδο στην αγορά των e-readers εταιρειώνκολοσσών, κάποια στιγμή θα επιτευχθεί η δημιουργία ενός
μηχανήματος που θα μιμείται τέλεια το τυπωμένο βιβλίο και
τότε θα μιλάμε για το τέλος της έντυπης μορφής και της
γουτεμβέργιας εποχής 558 . Ν Ζανάσης Υυχογιός, από την
πλευρά του, κατηγοριοποιεί ως κύριο μειονέκτημα της
ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής πώλησης τίτλων τις τυχόν
απώλειες θέσεων εργασίας από παραδοσιακούς κλάδους του
βιβλίου ή απλώς την αλλαγή περιεχομένου των θέσεων
εργασίας των εργαζομένων του κλάδου. Ώναγνωρίζει ότι το
ψηφιακό βιβλίο σηματοδοτεί την ανάγκη αναθεώρησης του
επιχειρηματικού μοντέλου των επαγγελματιών του βιβλίου,
εκδοτών, τυπογράφων και βιβλιοπωλών, ώστε να
επιβιώσουν559.

Βύο γνωστοί σύγχρονοι υπέρμαχοι του βιβλίου
διαβεβαιώνουν για το μέλλον της ύπαρξής του. Ν Robert
Darnton υποστηρίζει χαρακτηριστικά ότι οι προφητείες του
Marshall McLuhan από το 1962 δεν επαληθεύθηκαν: Ρο
διαδίκτυο εμφανίσθηκε, η παγκόσμια ‗εμβύθιση‘ στην
τηλεόραση είναι μία πραγματικότητα, τα μηνύματα και τα
ΚΚΓ έχουν διεισδύσει σε όλους τους τομείς της καθημερινής
ζωής. Φστόσο, η ηλεκτρονική εποχή δεν οδήγησε στον
αφανισμό του έντυπου κόσμου. Ρο όραμα του McLuhan για
ένα νέο πνευματικό σύμπαν με συνεκτικό δεσμό τη
μεταγουτεμβέργια
τεχνολογία 554 μοιάζει
σήμερα
ξεπερασμένη. Κπορεί να εξήψε τη φαντασία πολλών ως το
τέλος του 20ου αιώνα, αλλά στην αυγή της δεύτερης δεκαετίας
του 21ου αιώνα, δεν παρέχει έναν ασφαλή χάρτη για την
κατεύθυνση των ΚΚΓ και ειδικότερα του βιβλίου. Ν
‗γουτεμβέργιος γαλαξίας‘ επιμένει να υπάρχει και ο
‗τυπογραφικός άνθρωπος‘ ακόμη διαβάζει μέσα σε αυτόν το
γαλαξία. Ρο βιβλίο αποδεικνύεται ότι διαθέτει ασυνήθιστα
μεγάλη ισχύ επιβίωσης 555 . πως εξηγεί και η κοινωνική
ανθρωπολόγος και λέκτορας στο Ξάντειο Ξανεπιστήμιο
Γλεάνα Αιαλούρη, απαντώντας στην ερώτηση αν το βιβλίο θα
αποτελεί «αντικείμενο μουσείο» στο μέλλον, ορισμένα έντυπα
βιβλία θα γίνουν μουσειακά αντικείμενα, όμως γενικά είναι
λάθος να ομιλάμε για το e-book ως μία «απειλητική
παρουσία» που θα εξαφανίσει το χάρτινο βιβλίο, καθώς η
τυπογραφία είναι μία τέχνη που δεν μπορεί να υποκατασταθεί
από το ηλεκτρονικό μέσο. Ε ίδια επισημαίνει πως πρόκειται
για δύο διαφορετικά μέσα που προσφέρουν στο χρήστη
διαφορετικού τύπου εμπειρίες, ενώ μπορεί να υπάρξουν και
περιπτώσεις που ένα ηλεκτρονικό βιβλίο θα δώσει ώθηση στις
πωλήσεις της έντυπης εκδοχής του556. Ρη θέση συμμερίζεται
και ο Ώργύρης Θαστανιώτης, που ανήκει στον πρώτο
εκδοτικό οίκο που διέθεσε μία ηλεκτρονική συσκευή
ανάγνωσης στην ελληνική αγορά, το BeBook. Ξαραδέχεται
ότι η διάδοση των e-readers βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό
στάδιο στη χώρα και ισχυρίζεται πως ακόμη και σε αγορές με
συνεχή άνοδο των ηλεκτρονικών συσκευών ανάγνωσης, όπως
στις ΕΞΏ, όχι μόνο θα αργήσει η μετάβαση από το χαρτί
στην οθόνη αλλά και θεωρεί «εξαιρετικά δύσκολο να

Ώρκετοί –ξένοι κυρίως- συγγραφείς τάσσονται
ανοιχτά υπέρ της ψηφιοποίησης και ηλεκτρονικής διάθεσης
των έργων τους, δεχόμενοι και τους κινδύνους της
διαδικτυακής πειρατείας και απώλειας οικονομικών οφελών,
προς χάρη της ελεύθερης και εκδημοκρατισμένης διακίνησης
του ψηφιακού περιεχομένου. Αια παράδειγμα, ο γνωστός
συγγραφέας Paolo Koehlo εξηγεί γιατί όχι μόνο δεν
αντέδρασε σε πειρατικές εκδόσεις του ‗Ώλχημιστή‘ που
κυκλοφόρησαν το 1999, αλλά χρησιμοποίησε ο ίδιος την
τεχνολογία για τη διάδοση του έργου του. ‗Ώνέβασε‘ την
πειρατική ρωσική μετάφραση στην προσωπική ιστοσελίδα
του, διαθέσιμη στους ενδιαφερόμενους χωρίς χρέωση. Ρο
αποτέλεσμα τον δικαίωσε, καθώς ως το 2002 είχαν πωληθεί 1
εκατομμύριο αντίτυπα του ‗Ώλχημιστή‘, δηλαδή η δωρεάν
ψηφιακή διάθεση του περιεχομένου σε μία αχανή χώρα όπως
η Οωσία συνέβαλε στο να προβληθεί το έργο και να ενισχύσει
τις πωλήσεις του έντυπου βιβλίου. Βημιούργησε μάλιστα το
2005 τον ιστότοπο Pirate Coelho, συγκεντρώνοντας όλες τις
‗συνδέσεις‘ (links) με μεταφράσεις –χωρίς πνευματικά
δικαιώματα- των έργων του σε όλες τις γλώσσες, από site
ανταλλαγής αρχείων μεταξύ χρηστών (P2P). Ν νέος

553

Simon Jenkins, «Ζ δχλακε ηνπ ‗δσληαλνχ‘ θαη ε πιάλε ησλ
κειινληνιφγσλ», Ζ Καζεκεξηλή (Σέρλεο θαη Γξάκκαηα), 9.8.2009, ζ. 9
(αλαδεκνζίεπζε απφ ε/θ The Guardian.).
554
Βι. ζρεηηθά Marshall McLuhan, The Gutenberg galaxy: the making of
typographic man, Toronto, University of Toronto Press, 1962 θαη
Understanding media: the extensions of man, Cambridge, Mass., MIT Press,
1994.
555
Robert Darnton, The case for books: Past, present, and future, φ.π., ζ. 68.
556
Διεπζεξία Αιαβάλνπ θαη Κψζηαο Γειεγηάλλεο, φ.π., ζ. 34.
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την επωνυμία Memex561, ξεκίνησαν οι δυσοίωνες προφητείες
για το μέλλον του έντυπου κώδικα. Βεν επαληθεύθηκαν μέχρι
τώρα και μάλλον δύσκολα θα επαληθευθούν. Πήμερα, στην
επονομαζόμενη ‗ψηφιακή εποχή‘ παγκοσμίως παράγεται,
εμπορεύεται και καταναλώνεται περισσότερο χαρτί, όπου
αποτυπώνεται η πληροφορία, η γνώση, η πνευματική
κληρονομιά, σε πρωτόγνωρα μεγέθη στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Ώκόμη και ο πρόεδρος της Microsoft, Bill
Gates, παραδέχθηκε ότι προτιμά το έντυπο κείμενο από την
οθόνη του Ε/ για την εκτεταμένη ανάγνωση, τουλάχιστον
προς το παρόν. Βηλώνει χαρακτηριστικά: «Ε ανάγνωση στην
οθόνη είναι ακόμη τρομερά κατώτερη από την ανάγνωση στο
χαρτί. Ώκόμη κι εγώ που διαθέτω πανάκριβες οθόνες Ε/ και
θεωρώ εαυτόν πρωτοπόρο στον τρόπο ζωής του διαδικτύου,
όταν πρόκειται για περιεχόμενο που υπερβαίνει τις 4-5
σελίδες, το εκτυπώνω και μου αρέσει να το κουβαλώ μαζί μου,
να το σημειώνω, να το σχολιάζω. Πυνιστά πραγματικά
πρόκληση για την τεχνολογία να φθάσει αυτό το επίπεδο
λειτουργικότητας. Ν Gates προσθέτει ότι η τεχνολογία θα
πρέπει να προχωρήσει πολύ ριζικά, ώστε όλα τα κείμενα που
αποτυπώνονται στο χαρτί μεταφερθούν στην ψηφιακή
μορφή562. Κε άλλα λόγια, ο παλαιομοδίτικος κώδικας με τα
τυπωμένα και δεμένα μεταξύ τους φύλλα χαρτιού δεν
προβλέπεται να εξαϋλωθεί στον κυβερνοχώρο. Ρουλάχιστον,
όχι στο άμεσο μέλλον.

ιστότοπος γνώρισε μοναδική επιτυχία – το 1997 είχε 1 εκατ.
επισκέπτες – και στο μεταξύ οι έντυπες εκδόσεις πουλούσαν
περισσότερο από ποτέ. Βηλαδή ο ίδιος διαπίστωσε – σε
αντίθεση με τις ανησυχίες εκδοτών – ότι το παραδοσιακό
εκδοτικό μοντέλο επωφελείτο από την ανταλλαγή αρχείων: Νι
χρήστες διάβαζαν αρχικά τα έργα στην οθόνη του Ε/ και
κατόπιν αγόραζαν το φυσικό αντίτυπο όσων τους είχαν αρέσει.
Ξροσθέτει ότι οι εκδότες συχνά δεν έχουν σωστή αντίληψη
για αυτό που συμβαίνει στα βιβλιοπωλεία. Θαι ο Koehlo
επισημαίνει για τη σχέση σύγχρονης τεχνολογίας και
πνευματικής δημιουργίας πως η εκδοτική βιομηχανία δεν
μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της μουσικής βιομηχανίας
που έκλεισε το Napster, αλλά έγινε μάρτυρας ίας εκρηκτικής
αύξησης των ιστοτόπων ανταλλαγής αρχείων. Κε την
παρουσία στην αγορά νέων προϊόντων, όπως το Kindle της
Amazon, το Nook, το Reader της Sony και ποικίλες
εφαρμογές, όπως το iPhone και το Blakberry, ο συγγραφέας
που κάποτε ‗πόσταρε‘ τα έργα του σε blogs (δωρεάν), στο
άμεσο μέλλον θα διαλέγει διάφορα ηλεκτρονικά ‗φορμά‘,
οπότε οι εκδότες – όπως οι δισκογραφικές εταιρείες- θα
γίνουν αναλώσιμοι.560
Ε δημόσια συζήτηση για το μέλλον του βιβλίου και
της κατανάλωσης/ανάγνωσής του συνεχίζεται αμείωτη.
Γφόσον αναγνωρίζεται σχεδόν καθολικά η ισχύς του έντυπου
βιβλίου ή ευρύτερα του έντυπου λόγου, γιατί εμμένουν οι
προφητείες περί ‗θανάτου‘ του και συνταρακτικές αλλαγές σε
όλη την αγορά του εντύπου; Κα γιατί τα κινητά τυπογραφικά
στοιχεία δεν μπορούν να ‗κινηθούν αρκετά γρήγορα για να
προλάβουν τις σημερινές συνθήκες‘. Νι συσκευές
ηλεκτρονικής ανάγνωσης αποθηκεύουν ψηφιακά κείμενα, αφού
αυτά έχουν ‗φορτωθεί‘ από ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία ή από
τις ιστοσελίδες ε/φ και περιοδικών κατόπιν αντιτίμου συνήθως
και κατόπιν τα προβάλλουν προς ανάγνωση στην οθόνη τους,
σελίδα-σελίδα, όπως στην έντυπη μορφή, προς τέρψη του
χρήστη-αναγνώστη. Σαίνεται ότι σταδιακά όλα αποϋλοποιούνται, γίνονται ψηφία και κωδικοί, και αυτά με τη
σειρά τους διασυνδέεται με άλλα (hyperlinks) στο ψηφιακό
σύμπαν. Γάν λοιπόν το μέλλον θα φέρει εφημερίδες χωρίς
ειδήσεις, περιοδικά χωρίς σελίδες και βιβλιοθήκες χωρίς
τοίχους, τι πρόκειται άραγε να συμβεί με το παραδοσιακό,
φυσικό βιβλίο; Κήπως η ηλεκτρονική πλέον εκδοτική και
βιβλιοπωλική δραστηριότητα το αφανίσει; Ν Darnton μας
θυμίζει ότι ήδη το 1945, την εποχή της θεωρητικής σύλληψης
κατασκευής του πρώτου ηλεκτρονικού βιβλίου, ενός
‗τερατουργήματος‘-ενισχυτικού της ανθρώπινης μνήμης με

Γνδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα έρευνας που
διεξήγαγε η εταιρεία Bain & Company για το Σόρουμ της
Avignon το 2010, σε δείγμα 3.000 ατόμων σε έξι χώρες
(ΕΞΏ, Λ. Θορέα, Ηαπωνία, Αερμανία, Κ. ΐρετανία και
Ααλλία) με αντικείμενο την επιρροή των συσκευών
ηλεκτρονικής ανάγνωσης στην αναγνωστική συμπεριφορά. Ε
πρώτη διαπίστωση είναι ότι η υιοθέτηση των συσκευών
ηλεκτρονικής ανάγνωσης αναμένεται να επιταχυνθεί στις
χώρες της έρευνας, χάρη σε χαμηλότερες τιμές πώλησης και
στην εμπειρία των χρηστών που θα αυξηθεί παράλληλα με την
τεχνολογική πρόοδο, με πρωτοπόρους του αμερικανούς
καταναλωτές στη χρήση ψηφιακών συσκευών ανάγνωσης και
πολυμεσικών ταμπλετών. Ρο δεύτερο συμπέρασμα της
έρευνας είναι ότι η χρήση ψηφιακών συσκευών –
οποιασδήποτε μορφής καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται – θα
561

Ζ νλνκαζία ηεο ζεσξεηηθήο απηήο θαηαζθεπήο πξνέξρεηαη απφ ην
ζπλδπαζκφ ησλ φξσλ memory+index, γηα λα πεξηγξάςεη ην ζεσξεηηθφ
πξψην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα κε ηελ θεληξηθή ηδέα ηνπ ππεξθεηκέλνπ, θαη
γελλήζεθε απφ ηνλ Vannevar Bush ζε έλα άξζξν ηνπ κε ηνλ ηίηιν As we
may think The Atlantic Monthly (1945). Πεξηέγξαθε κία ζπζθεπή κε ηελ
νπνία έλα άηνκν ζα κπνξνχζε λα ‗ζπκπηέζεη‘ θαη λα απνζεθεχζεη φια ηα
βηβιία, ηα ερεηηθά αξρεία ηνπ θαη επηθνηλσληαθά δεδνκέλα, ψζηε πιένλ λα
κπνξεί λα ζπκβνπιεπηεί απηά ηα ‗κεραλνπνηεκέλα‘ δεδνκέλα κε ηαρχηεηα
θαη επειημία.
562
Robert Darnton, The case for books: Past, present, and future, φ.π., ζ. 69.
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Πάνπιν Κνέιην, «Κιέςε ην βηβιίν κνπ!: Γηαηί ν ζπγγξαθέαο ηνπ
‗Αιρεκηζηή‘ πηνζεηεί ηελ πεηξαηεία βηβιίσλ ζε ειεθηξνληθή κνξθή», «Κ»
(Ζ Καζεκεξηλή), ηεχρνο 63, ζζ. 18-19.
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κυμαίνεται στο 15-20% του παγκόσμιου πληθυσμού το 2015.
Ε τρίτη διαπίστωση για τη διάδοση της ηλεκτρονικής
ανάγνωσης είναι ότι πρώτη αιτία για τη διστακτική επιλογή
ψηφιακών συσκευών και ταμπλετών ανάγνωσης εκ μέρους των
καταναλωτών είναι σε ποσοστό 40% του δείγματος ο
σύνδεσμος με το έντυπο βιβλίο και σε ποσοστό 35% η τιμή
πώλησης των ηλεκτρονικών υποβοηθημάτων ανάγνωσης.
Γπίσης, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, οι αναγνώστεςπρωτοπόροι που ήδη έχουν πραγματοποιήσει τη στροφή στο
ψηφιακό γνωσιακό περιεχόμενο, θεωρούν τα ηλεκτρονικά
βιβλία συμπληρωματικά των παραδοσιακών αναγνωστικών
τους συνηθειών. Σαίνεται λοιπόν πως ο γουτεμβέργιος
κώδικας ανθίσταται ακόμη στην τεχνολογία και στις νέες
μορφές διαδικτυακής ενημέρωσης, κοινωνικής δικτύωσης και
ψυχαγωγίας. Ώκόμη πιο ενθαρρυντικό –για το μέλλον της
γνώσης, της γραφής και της ανάγνωσης- είναι το τέταρτο
συμπέρασμα της δειγματοληπτικής έρευνας, καθώς το 42%
των χρηστών ηλεκτρονικών συσκευών ανάγνωσης δήλωσαν ότι
διαβάζουν περισσότερα βιβλία, χάρη στην ευκολότερη
αναζήτηση και απόκτηση ψηφιακού περιεχομένου και στη
μεταφορά της προσωπικής ψηφιακής βιβλιοθήκης τους. Θαι
ένα πέμπτο εύρημα σχετικά με το είδος των ψηφιακών τίτλων
που προτιμά το πρωτοπόρο κοινό: Πήμερα, το 70% των
αναγνωστών
διαβάζει
μυθοπλαστικό,
λογοτεχνικό
περιεχόμενο και θα ακολουθήσουν τα παιδικά, τα
εικονογραφημένα και τα χρηστικά βιβλία.

να ικανοποιεί άλλες ανάγκες (απόλαυση, φυγή) σε σχέση με
άλλα έντυπα μέσα, όπως τις εφημερίδες που υποχωρούν
δραματικά υπό την πίεση των νέων διαδικτυακών μέσων564.
Βιαφαίνεται επίσης από διάφορες έρευνες και τις
κυκλοφορίες στον ψηφιακό κόσμο ήδη μία ισχυρή τάση, όπως
παρατηρούν πολλοί μελετητές, ψηφιοποίησης του
περιεχομένου αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πρακτικά,
σχολικά και επιστημονικά βιβλία) και της ειδησεογραφίας
(εφημερίδες και περιοδικά), λόγω ανταπόκρισης στις ανάγκες
του σύγχρονου χρήστη. Γνώ το λογοτεχνικό-μυθοπλαστικό
περιεχόμενο λόγω κάλυψης διαφορετικών αναγκών στον
ελεύθερο χρόνο του χρήστη ανθίσταται περισσότερο στην
απο-ϋλοποίησή του.
Έρευνα του Θέντρου Έρευνας Ώνάγνωσης του
Ξανεπιστημίου Stavanger της Λορβηγίας που διεξήχθη το
2008, έδειξε ότι η ανάγνωση στην οθόνη μίας συσκευής
προκαλεί περισσότερο άγχος και ένταση στον εγκέφαλο από
την ανάγνωση του ίδιου κειμένου στο χαρτί. Σαίνεται να
επαληθεύεται μερικώς η κριτική ματιά του Birkerts για την
απώλεια σημαντικών δεξιοτήτων που αναπτύσσονται με την
ανάγνωση του έντυπου κώδικα και για τη διάσπαση της
προσοχής και της συγκέντρωσης κατά την αναγνωστική
εμπειρία εξαιτίας του συνεχούς ‗κλικαρίσματος‘ (clicking) και
‗κυλίσματος‘ (scrolling) στο ψηφιακό κείμενο565. Ε επίκουρος
καθηγήτρια του Θέντρου Anne Mangen εξηγεί πώς η
ανάγνωση στην οθόνη μίας ηλεκτρονικής συσκευής
δημιουργεί μία νέα μορφή διανοητικού προσανατολισμού
(mental orientation). Ν αναγνώστης χάνει το σύνολο και τα
συστατικά μέρη της φυσικής μορφής του αναγνωστικού
υλικού, που προσφέρει σταθερότητα και ηρεμία, σε αντίθεση
με το ψηφιακό κείμενο που κινείται εντός της σελίδας στην
οθόνη. Ώρκετά δε πειράματα στη γνωστική ψυχολογία έχουν
δείξει ότι η μεταβολή του φυσικού περιβάλλοντος-πλαισίου
έχει δυνητικό αρνητικό αποτέλεσμα στην ανθρώπινη μνήμη,
δεδομένο που πρέπει πλέον να αρχίσει να λαμβάνεται υπόψη
όχι μόνο για την ανάγνωση στον ελεύθερο χρόνο, αλλά και
στην εκπαίδευση των παιδιών με τη χρήση των νέων μέσων.
Πτο επιχείρημα ότι τα παιδιά και οι νέοι έχουν αδύναμη
αναγνωστική συμπεριφορά σε σύγκριση με παλαιότερες γενιές
και νέους προηγούμενων εποχών, μερικοί επιχειρηματολογούν ότι μπορεί η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα να
διαβάζει λιγότερη λογοτεχνία στην έντυπη μορφή, αλλά η

πως εξηγεί ο υπεύθυνος της Bain & Company για
τα ΚΚΓ στην Γυρώπη και τη Κ. Ώνατολή, Patrick Béhar, οι
καταναλωτές εμφανίζονται έτοιμοι για την στροφή στον
ψηφιακό κόσμο. Πυσκευές που ενσωματώνουν ψηφιακό
κείμενο (βιβλία και ειδησεογραφία)με πρόσθετες δυνατότητες
(συνδέσμους, πολυμεσικές εφαρμογές, πολυσυσκευές)
αποτελούν έναν πραγματικό «δούρειο ίππο» που θα καταφέρει
να εισβάλει στις εστίες των καταναλωτών. Ε διάδοση των
ψηφιακών συσκευών φανερώνει κυρίως, σύμφωνα πάντα με τον
ίδιο, την ανάγκη εξέλιξης του τρόπου παραγωγής του
κειμένου, οπότε ο πειραματισμός με νέα μέσα θα αναδείξει
την ευκαιρία «επανεφεύρεσης της γραφής για έναν ψηφιακό
κόσμο» 563 . Ν Κπακουνάκης σχολιάζει τα ευρήματα της
πρόσφατης έρευνας, επισημαίνοντας ότι το 40% των
συμμετεχόντων εκδήλωσε ισχυρό σύνδεσμο με το χαρτί, με
το έντυπο βιβλίο, υποδεικνύοντας ότι αυτό και ως αγαθό και
ως φυσικό αντικείμενο παρουσιάζει μεγάλες αντιστάσεις, γιατί
προφανώς είναι φορέας άλλης ποιότητας υλικού και φαίνεται

564

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Σν κέιινλ ηνπ βηβιίνπ», Σν Βήκα, 14.11.2010, ζ.
2/14. ην άξζξν εληνπίζηεθε θαη ε αλαθνξά ζηελ έξεπλα ηνπ 2010 ηεο Bain
& Company γηα ην ειεθηξνληθφ βηβιίν.
565
Trond Egil Toft, ―Why don't we read so well on a screen?‖, University of
Stavanger-The Reading Centre, 11.12.2008. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://lesesenteret.uis.no/ frontpage/news/article12534-3357.html (1.3.2010).

563

―Readers are ready for the shift to digital‖, Bain & Company press
release, 11.3.2010.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.bain.com/bainweb/About/press_release_detail.asp?id=28125&m
enu_url=for_the_media.asp (14.11.2010).
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τεχνολογία στην ουσία προωθεί τις δεξιότητες της ανάγνωσης
και της γραφής, με την καθημερινή χρήση του Ε/, του
διαδικτύου, των κινητών κλπ. Πουηδοί όμως ερευνητές
πιστεύουν ότι κατανοούμε περισσότερα και καλύτερα με την
έντυπη σε σύγκριση με την ηλεκτρονική ανάγνωση. Ρο
ψηφιακό κείμενο χάνει τη φυσική διάσταση που κατέχει στη
μορφή του βιβλίου και ο αναγνώστης χάνει την αίσθηση της
ολότητας. Ε Mangen, ερευνώντας κυρίως την ανάγνωση
υπερκειμενικών αφηγήσεων, όπου γίνεται εκτεταμένη χρήση
πολυμεσικών εφαρμογών, όπως υπερκειμενικές συνδέσεις,
βίντεο, ήχος, εικόνες και κείμενο, υποστηρίζει ότι πρόκειται
στην ουσία για ένα λογοτεχνικό ηλεκτρονικό παιγνίδι (literary
computer game). Ν αναγνώστης μετατρέπεται σε χρήστη
ενός παιγνιδιού με διασπασμένη την προσοχή από το νόημα
του κειμένου και χωρίς την απόλαυση της παραδοσιακής εντατικής και εκτεταμένης-ανάγνωσης έντυπων μέσων. Πε
αντίθεση με τους σημερινούς ενήλικες που μεγάλωσαν και
εθίστηκαν στην έντυπη ανάγνωση, τα παιδιά και έφηβοι
αποτελούν την πρώτη γενιά που θεωρούν φυσιολογική την
οθόνη ως το κύριο αναγνωστικό μέσο, με αποτέλεσμα την
ανάπτυξη εντελώς διαφορετικών αναγνωστικών προτιμήσεων
και συνηθειών566.

γνώσης, μεταβάλλονται διανοητικές ικανότητες μέσα από την
ανάδειξη νέων δεξιοτήτων για την επιβίωση στον παγκόσμιο
ιστό. Θαι από την πλευρά των εταιρειών παροχής
πολιτιστικών υπηρεσιών και αγαθών στο διαδίκτυο –
συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου – η προσέλκυση της
προσοχής χρηστών-υποψήφιων αγοραστών καθίσταται η
ύψιστη προτεραιότητα, όπως εύστοχα παρατηρεί ο Rifkin και
η Δέρη στο νέο, δικτυωμένο, ψηφιακό κόσμο.
Ξάντως, ο γενικός γραμματέας της Βιεθνούς Ένωσης
Γκδοτών (International Publishers Association/IPA), Jens
Bammel αναφορικά με τη σχέση νέας τεχνολογίας και
εκδοτικής βιομηχανίας, πιστεύει ότι αυτή δεν ήταν ποτέ
ανταγωνιστική και ότι οι δεξιότητες της παραγωγής,
αποθήκευσης και διανομής που συνδέθηκαν με το φυσικό
προϊόν ‗βιβλίο‘ θα απαιτούνται και για τα ψηφιακά προϊόντα
(βιβλία και Ρύπος). Νι εκδότες διαθέτουν ήδη ψηφιακές
αποθήκες όπου διατηρούν τα πολυάριθμα ψηφιακά έργα τους,
(digital formats). Ε ψηφιακή διακίνηση πάλι έχει λύσει το
πρόβλημα της προμήθειας αρκετών αντιτύπων που αφορούσε
στα φυσικά βιβλία, καθώς αρκεί η διάθεση ενός πρώτου
αντιτύπου σε κάθε σημείο λιανικών πωλήσεων, που κατόπιν θα
μπορεί να το αναπαράγει ανάλογα με τη ζήτηση των
πελατών568.

Άλλοι παρατηρητές επισημαίνουν και άλλες
επιπτώσεις από την πλοήγηση στον κυβερνοχώρο και την
ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Σο διαδίκτυο, υποστηρίζουν,
έχει μεταβάλει την ίδια την ανθρώπινη μνήμη. Ε
ευρυμάθεια και η πείρα, το απόθεμα γνώσης που
δημιουργείται με την πάροδο των ετών, χάνουν συνεχώς την
αξία τους σε σύγκριση με την ικανότητα να εστιάζεις σε μια
λεπτομέρεια, να τη ‗φορτώνεις‘ και να την εκτυπώνεις προς
χρήση. Βηλαδή, η εξαγωγή μιας πληροφορίας από τον Ε/
έχει υπερκεράσει την ικανότητα ανάκλησής της στη μνήμη
χωρίς άλλη βοήθεια. Πυνεπώς, αυτό που προέχει δεν είναι η
γνώση και η πληροφορία καθαυτές, αλλά αν μπορείς να την
εντοπίσεις στο χαώδη ψηφιακό κόσμο. Ε ‗ανάγνωση‘ του
διαδικτυακού κόσμου προϋποθέτει νέα είδη γνώσεων, με
σημαντική τη δεξιότητα να εντοπίζεις από μία πληθώρα
πληροφοριακών στοιχείων ό,τι είναι χρήσιμο και να το
διαχωρίζεις από το ασήμαντο ή το σχεδόν παραπλανητικό.
Ξολλοί πλοηγοί του διαδικτύον νιώθουν κορεσμένοι από αυτή
την υπεραφθονία, το πλήθος των ιστοσελίδων, των συνδέσμων
σε αναρτημένα κείμενα, ων απεσταλμένων μηνυμάτων και της
ποσότητας των αναρτημένων κειμένων. Γκτός από την
ανάγνωση και την αποθήκευση, αναδεικνύεται η ανάγκη
επιλογής και απόρριψης 567 . Γκτός από τη μεταβολή της
μορφής και του περιεχομένου της πληροφορίας και της

Νι κίνδυνοι της κλειστής και επί πληρωμή πρόσβασης
–που θα είναι δυνατή λόγω πολιτικοκοινωνικών και
οικονομικών συνθηκών για ορισμένες μόνο ηπείρους ή χώρες
ή τμήματα του πληθυσμού μιας χώρας -, της συγκέντρωσης
και μονοπωλιακής συμπεριφοράς ορισμένων υπερεθνικών
εκδοτικών ή/και βιβλιοπωλικών εταιρειών και της
πνευματικής πειρατείας στο διαδίκτυο παραμένουν όμως
ζωντανοί, όπως παραδέχονται ακόμη και οι ένθερμοι
υποστηρικτές της εφαρμογής της τεχνολογίας στην παραγωγή
και διακίνηση του βιβλίου. (και ευρύτερα των έντυπων ΚΚΓ).
Ε θεματική ποικιλία των εκδόσεων παγκοσμίως είναι
ένας ακόμη ενδιαφέρον παράγοντας. Πύμφωνα με
υπολογισμούς της Βιεθνούς Ένωσης Γκδοτών, λιγότερο από
το 15% των εκδόσεων ανήκουν στη λογοτεχνία, ενώ η
πλειονότητα των εκδόσεων που διατίθενται στο εμπόριο
έχουν μη μυθοπλαστικό περιεχόμενο. Ρα περισσότερα
βιβλιοπωλεία ανά τον κόσμο διαθέτουν, ως επί το πλείστον,
στα ράφια τους από ταξιδιωτικούς οδηγούς, βιβλία μαγειρικής
και αυτοβοήθειας/εκλαϊκευμένης ψυχολογίας μέχρι έργα
568

Αλαιπηηθά γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ Jens Bammel ζηε ζπδήηεζε
ζηξνγγπιήο ηξαπέδεο «Publishing, New Technologies and Rapprochement of
Cultures,
βι.
http://www.unesco.org/culture/en/creativity/UNESCO
IPA_Presentation.pdf.

566

. π.
«Αιεπνχδεο, ζθαληδφρνηξνη θαη Internet: Ο ρείκαξξνο ησλ πιεξνθνξηψλ
κάο ππνρξεψλεη λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν ζθέςεο», Ο Φηιειεύζεξνο,
1.2.2010, ζ. 15.
567
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αφιερωμένα σε εξειδικευμένες ενασχολήσεις του ελεύθερου
χρόνου και γενικά χρηστικά έργα. Ν δεύτερος μεγάλος
τομέας είναι οι επιστημονικές εκδόσεις που είναι πραγματικά
ενιαίος και παγκόσμιος. Θυκλοφορούν πάνω από 23.000
επιστημονικά περιοδικά και δημοσιεύονται πάνω από 1,4
εκατομμύρια άρθρα κάθε έτος, εκ των οποίων το συντριπτικό
ποσοστό (1 εκατ.) εμφανίζεται ταυτόχρονα ή ακόμη και
αποκλειστικά στον ψηφιακό κόσμο 569 . Ρα δεδομένα της
Βιεθνούς Ένωσης Γκδοτών επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις
αναλυτών της αγοράς του βιβλίου, αλλά και των
συμμετεχόντων στη δειγματολειπτική έρευνα της παρούσας
μελέτης, ότι τα επιστημονικά εγχειρίδια και έργα αναφοράς
(εγκυκλοπαίδειες και λεξικά) έχουν ήδη ολοκληρώσει την
ψηφιακή μετάβαση. Νι ανθρωπιστικές επιστήμες υστερούν
ακόμη σε αυτό το βήμα, αλλά η κατεύθυνση είναι η ίδια,
καθώς, όπως τονίζει και ο Bammel, «η παγκόσμια γλώσσα της
επιστήμης απαιτεί παγκόσμια ψηφιακά ΚΚΓ».
Ν
μεγαλύτερος εκδοτικός τομέας, σε διεθνές επίπεδο, είναι τα
εκπαιδευτικά βιβλία. Γνδεικτικά, στην αφρικανική ήπειρο το
90% των εκδόσεων αφορά σχολικά βιβλία πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πε συνδυασμό με αυτά τα
δεδομένα, εάν συνδυαζόταν και το σχέδιο ένας Ε/ ανά
παιδί, σε προσιτή τιμή, θα αναδεικνυόταν η θετική σημασία
της τεχνολογίας για την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού
στις αναπτυσσόμενες γωνιές της γης και για τη μείωση του
ψηφιακού χάσματος που τις χωρίζει από τον ‗ανεπτυγμένο‘
κόσμο. Νι δυνατότητες διαγράφονται υψηλές, εφόσον υπάρξει
η πολιτική βούληση.

στην αγορά καινοτόμων συσκευών ανάγνωσης και
ηλεκτρονικών πολυσυσκευών, που μοιάζουν να βγαίνουν από
ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
Γκτός από τις
επιστημονικές εκδόσεις και τα βιβλία αναφοράς, όπου
πράγματι οι ανάγκες πρόσβασης σε όγκο πληροφοριών,
δημοσιοποίησης νέων δεδομένων με ταχύ, έγκυρο και χωρίς
γεωγραφικά σύνορα τρόπο, εκ μέρους των ενδιαφερομένων
ωθεί στην ψηφιοποίησή τους, όλα τα άλλα είδη, όπως η
λογοτεχνία, μη μυθοπλαστικά έργα και οι ανθρωπιστικές
επιστήμες από την επιστημονική δεξαμενή, δεν φαίνεται να
ωθούν σε γρήγορα βήματα ψηφιοποίησης και διαδικτυακής
κυκλοφορίας. Κάλλον, οι ίδιες οι εκδοτικές εταιρείες
συνασπίζονται με επιχειρήσεις πληροφορικής και άλλων
ΚΚΓ (κινηματογραφικές, τηλεοπτικών πακέτων) για την
προσφορά στην αγορά μικτών πολιτιστικών προϊόντων (όπως
το νέο πολυμεσικό βιβλίο/τηλεοπτικό σήριαλ της Penguin)
σε μία τάση σύγκλισης των μέσων μέσω της προσέλκυσης και
‗δέσμευσης‘ της προσοχής χρηστών και άρα συγκέντρωσης
και αύξησης του κέρδους στις πολιτιστικές βιομηχανίες του
παρόντος και του μέλλοντος.

Προς εξέλιξη του σημερινού παραδείγματος ή εμφάνιση
νέου παραδείγματος στη βιομηχανία του βιβλίου
Πύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ρμήματος
Νικονομικών και Θοινωνικών ποθέσεων/Ξληθυσμού του
ΝΕΓ, ο παγκόσμιος πληθυσμός άγγιζε τα 6 δις, τον
Νκτώβριο του 1999, εμφανίζοντας διπλασιασμό του μεγέθους
του μέσα σε περίοδο 4ο ετών. Ν παγκόσμιος πληθυσμός
συνέχισε από το 1999 κι εξής να αναπτύσσεται με ρυθμό 1,3%
ετησίως, με μέση ετήσια πρόσθεση 78 εκατ. ατόμων κατά το
διάστημα 1995-2000. Ρο 1999 οι χώρες με πληθυσμό 100
εκατ. ανθρώπων και άνω ήταν οι Θίνα, Ηνδία, ΕΞΏ,
Ηνδονησία, ΐραζιλία, Ξακιστάν, Οωσική Νμοσπονδία,
Κπαγκλαντές, Ηαπωνία και Λιγηρία. Ν παγκόσμιος
πληθυσμός ανερχόταν σε 6,1 δις το 2000, ενώ αναμένεται να
αγγίξει τα 8,9 δις το 2050, σημειώνοντας δηλαδή αύξηση της
τάξης του 47%. Ν δείκτης μέσης ετήσιας αύξησης του
πληθυσμού για αυτή την 50ετία (2000-2050) υπολογίζεται να
κυμανθεί στο 0,77%, σημαντικά χαμηλότερος από τον
αντίστοιχο της περιόδου 1950-2000, που άγγιζε το 1,76%.
Άλλες δημογραφικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό στα 10
δις για τα μέσα του 21ου αιώνα. Νι μελετητές βέβαια
επισημαίνουν ότι παρόλο που ο δείκτης δημογραφικής
ανάπτυξης αναμένεται να μειωθεί και ένας μεγάλος αριθμός
χωρών θα εμφανίζει ελάχιστη ή μηδενική δημογραφική άνοδο
στις επόμενες δεκαετίες, η ετήσια αύξηση του παγκόσμιου
πληθυσμού θα παραμείνει υψηλή, κατά μέσο όρο θα
ανέρχεται στα 57 εκατ. το έτος στο διάστημα 2000-2050. Θαι
όχι μόνο. Ών το διάστημα ως το 2050 δεν μπορεί να
χαρακτηριστεί δημογραφικά στάσιμο, επιπλέον υπολογίζεται

Ε ψηφιοποίηση και η δικτύωση επηρεάζουν άμεσα τις
εκδόσεις που διατίθενται στο λιανικό εμπόριο. Νι εθνικές
ενώσεις και η Βιεθνής Ένωση Γκδοτών αναγνωρίζουν ότι η
διαδικασία παραγωγής των βιβλίων έχει ήδη ψηφιοποιηθεί σε
σημαντικό βαθμό, αν και το τελικό ‗προϊόν‘ παραμένει στο
συντριπτικό ποσοστό το έντυπο βιβλίο. Νι εκδότες όμως
ακολουθούν τις επιθυμίες των καταναλωτών, όπως
ισχυρίζονται. Έτσι, ήδη εκδίδουν τα έργα αναφοράς σε
ψηφιακή μορφή για το iPhone, το Kindle ή το iPad, ενώ σε
άλλα είδη παραμένει ισχυρή η χάρτινη μορφή. Ώκόμη και
περιοδικά για την πληροφορική και το διαδίκτυο
εξακολουθούν ως έντυπα να έχουν πιστή πελατεία, παρόλο
που σίγουρα το περιεχόμενό τους δημοσιοποιείται και στον
κυβερνοχώρο. Νι καταναλωτές είναι αυτοί που καθορίζουν
την ταχύτητα μετάβασης στην ψηφιακή εποχή των έντυπων
μέσων, ανάλογα με το είδος του περιεχομένου, σύμφωνα με
την επιχειρηματολογία εκππροσώπων της σύγχρονης
εκδοτικής βιομηχανίας. Γίναι αμφίβολο όμως αν ίδιοι οι
καταναλωτές και οι «ανάγκες» τους προκάλεσαν τη σύμπραξη
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και ΚΚΓ για την κυκλοφορία
569
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ότι οι μεγαλύτερες δημογραφικές μεταβολές θα συμβούν στις
λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές – Ώφρική, Ώσία, Ιατινική
Ώμερική και χώρες της Θαραϊβικής. Κάλιστα, σε αυτές τις
περιοχές θα οφείλεται το 99% της αναμενόμενης αύξησης του
παγκόσμιου πληθυσμού 570 . Ώκόμη δε, κι αν πετύχαιναν τα
προγράμματα συγκράτησης του αναπτυσσόμενου κόσμου να
φθάσουν στο στόχο του μέσου όρου των 2 παιδιών ανά
οικογένεια, και πάλι ο παγκόσμιος πληθυσμός θα συνέχιζε να
αναπτύσσεται και το 2100 μερικοί τολμούν να αναφέρουν τον
αριθμό των 15,3 δις ατόμων.

πολύπλοκα γραφειοκρατικά συστήματα. Πε κάθε εποχή μόνο
ένα μικρό έως μεσαίο τμήμα της συγκεκριμένης κοινότητας
είχε πρόσβαση σε αυτές τις ‗συσκευές‘ αλλαγής και
αποδείχθηκε πως τα πιο αποτελεσματικά βήματα εξέλιξης στη
γνώση ήταν αυτά που μπορούσαν να αναπαραχθούν. Έτσι,
συσκευές και μέσα που βοηθούσαν την εξωτερική
απομνημόνευση και επικοινωνία, όπως νομίσματα, γράμματα
και αριθμοί, ο πάπυρος, το έντυπο κείμενο, ο τηλέγραφος ή
το ραδιόφωνο, όλα προώθησαν κύματα καινοτομίας που
ενίσχυσαν τη θέση όσων βρίσκονταν στην εξουσία 573 . Θάθε
φορά, το ‗τέχνασμα‘ ήταν ότι οι κάτοχοι της γνώσης
μπορούσαν να δημιουργήσουν ‗μαγικά αντικείμενα‘ που μόνο
άλλοι κάτοχοι γνώσης μπορούσαν να δουν ή να
χρησιμοποιήσουν, όπως οι δεξιότητες της ανάγνωσης και
γραφής, η χρήση συλλογισμών, η χρήση τηλεσκοπίων ή
μικροσκοπίων, η διάσπαση ατόμων ή η εκπομπή
ραδιοφωνικών σημάτων. Κέχρι τον 20ό αιώνα, πολλά μέλη
της παγκόσμιας κοινότητας δεν ήξεραν καν την ύπαρξη αυτών
των όρων, πόσο μάλλον να καταπιαστούν να τους
κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τις εφευρέσεις.

Πημασία δεν έχει μόνο το μέγεθος του παγκόσμιου
πληθυσμού, αλλά και η σύνθεση και γεωγραφική του
κατανομή. Πύμφωνα με το Ηνστιτούτο Ξαγκόσμιων Ξόρων
(World Resources Institute), στα μέσα του 21ου αιώνα, το
84% της ανθρωπότητας θα ζει σε αυτό που σήμερα
αποκαλούμε αναπτυσσόμενο κόσμο, και οι μισοί από αυτούς
θα είναι συγκεντρωμένοι σε 5 χώρες. Ήδη κατά το 2025
προβλέπεται πως όλες οι σημερινές βιομηχανικές
δημοκρατίες θα έχουν γίνει έθνη μικρού πληθυσμού.
Ταρακτηριστικά, αναφέρεται ότι ο πληθυσμός των ΕΞΏ θα
είναι μικρότερος από αυτόν της Λιγηρίας, το Ηράν θα έχει
διπλάσιο πληθυσμό από τον αντίστοιχο της Ηαπωνίας και ο
πληθυσμός του Θαναδά θα είναι μικρότερος από αυτόν της
Καδαγασκάρης ή της Πυρίας571. Γίναι διαπιστωμένο από την
εξέταση της δημογραφικής εξέλιξης της ανθρωπότητας ότι
καθοριστικοί παράγοντες επηρεάζουν την επιτάχυνση ή
επιβράδυνση του ρυθμού της, όπως η αποτελεσματικότητα
προγραμμάτων ελέγχου των γεννήσεων στον αναπτυσσόμενο
κόσμο και καταπολέμησης της φτώχειας, και βελτιώσεις στην
παρεχόμενη εκπαίδευση, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
και την παροχή οικονομικών ευκαιριών. Ε εξέλιξη αυτών των
παραγόντων είναι που επηρεάζει σε εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για τη δημογραφική
ανάπτυξη και σύνθεση572.

πως χαρακτηριστικά επισημαίνουν οι Burke και
Ornstein σε μία διεπιστημονική θεώρηση του κόσμου, οι
κοινωνικές επιδράσεις των δώρων του σκαπανέα-συνεχή
εφευρέτη, του Ώνθρώπου, συχνά στο διάβα της ιστορίας ήταν
απρόβλεπτες, γιατί η καινοτομία καθιστούσε τη ζωή ολοένα
πιο περίπλοκη, με κορυφαίο το παράδειγμα της γραφής ή της
τυπογραφίας αργότερα. Ώπό τις μεσοποταμιακές πινακίδες
σφηνοειδούς γραφής, κατόπιν με το ελληνικό αλφάβητο, την
τυπογραφική τέχνη του Αουτεμβέργιου μέχρι την
αναπαράσταση του κόσμου μέσα στους σύγχρονους Ε/ και
τον κυβερνοχώρο, φαίνεται να πραγματώνεται το όραμα του
Αερμανού ορθολογιστή μαθημα-τικού και φιλόσοφου του
17ου αιώνα, Gottfried Leibniz, για έναν παγκόσμια κοινό τύπο
γραφής που θα είναι κατανοητό σε όλες τις γλώσσες και θα
μπορεί να εκμαθαίνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες, χάρη στην
πλήρη αντιστοιχία των χαρακτήρων του με την
αναπαριστάμενη πραγματικότητα. Ν καθένας καλείται να
οικειοποιηθεί δεξιότητες και γνώση, ώστε να κυριαρχήσει σε
έναν πολύ πιο πολύπλοκο και ετερογενή κόσμο από ό,τι ήταν
προορισμένος βιολογικά. Κε αφετηρία τη Κεσοποταμία και
την Γλλάδα, διδασκόμασταν να αναπαριστάνουμε συμβολικά
τον κόσμο μας μέσω ‗σειρών γραμμάτων‘ που διαβάζονται
προς μία μόνο κατεύθυνση, ενώ και τα μαθηματικά σύμβολα
κατέστησαν σταδιακά απαραίτητα τόσο για την καθημερινή
ζωή -ξεκινώντας από τη χρήση συσκευών και μηχανημάτων
μέχρι την πλοήγησή μας στον άυλο κυβερνοχώρο- όσο και
για μεγαλεπήβολες ανθρώπινες κατακτήσεις, όπως η
εξερεύνηση του διαστήματος.

Πτην πορεία των αιώνων, η γνώση εξαπλώθηκε και
έλαβε τόσο πολλές διαφορετικές μεταξύ τους μορφές στις
ανθρώπινες κοινωνίες, από τα οστέινα μπαστούνια, τα
συστήματα άρδευσης, τις αλφαβήτους, τη λογική, τους
αριθμούς, την εκπόνηση επιστημονικών πειραμάτων, τις
ατμομηχανές, τα μεταπτυχιακά διπλώματα μέχρι τα
570
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την προνομιακή ‗φύλαξη των πυλών‘ της γνώσης. Πε αυτό το
σενάριο η ανθρωπότητα δεν θα βιώσει μόνο το ψηφιακό
χάσμα μεταξύ ηπείρων, χωρών ή εθνικών και άλλων ομάδων
σε μία χώρα, αλλά πολύ τραγικότερες συνέπειες. Κία
παγκόσμια
‗ψηφιακή δικτατορία‘ που θα καθόριζε,
μονοπωλιακά, επιλεκτικά και επί πληρωμή την πρόσβαση
στην πνευματική κληρονομιά και την ειδησεογραφική
πληροφορία θα γυρνούσε σύντομα τον άνθρωπο σε προπολιτισμικές συνθήκες, πριν την εποχή των κατακτήσεων της
φωτιάς, του τροχού, της γραφής, του ελληνικού αλφαβήτου,
της φιλοσοφίας και όλων των άλλων μεγάλων ‗δώρων‘ του
ανθρώπου-σκαπανέα-εφευρέτη.

Πτις μέρες μας φαίνεται ότι πολλές μεταβολές σε
ποικίλα επίπεδα – δεξιότητες, γνώση, μέσα πρόσβασης στη
γνώση, μορφές πρόσβασης στη γνώση κ.ά. - βρίσκονται σε
εξέλιξη. ΐαθμιαία, βασικές νοητικές δεξιότητες, όπως ο
προσανατολισμός, η ακοή ή η ομιλία αποκτούν δευτερεύουσα
σημασία, όπως και η εκπαίδευση, που αποσκοπούσε απαράλλαχτη στην ουσία για αιώνες, από την εποχή των
μεσοποταμιακών αριθμών και του ελληνικού αλφαβήτου- στις
γλωσσικές και αριθμητικές ικανότητες. Ρο παιδί έπρεπε να
μάθει να μετρά, να διαβάζει και να γράφει, ώστε να έχει
πρόσβαση στην πληροφορία και στην κληρονομημένη
πνευματική παράδοση και να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό
της ενήλικης ζωής. Ε πληροφορία και η γνώση στον 21ο
αιώνα με τους Ε/ ίσως καταστεί πιο εύκολη για τους
περισσότερους ανθρώπους, αφού η ψηφιακή τεχνολογία και η
δικτύωση θα ανοίξει την οδό σε νέους, πιο ανοιχτούς τρόπους
έκφρασης, όπου θα αναδεικνύεται η ικανότητα συσχέτισης ή
κίνησης πραγμάτων στο χώρο από ό,τι μέχρι σήμερα οι
ικανότητες ανάγνωσης και γραφής. Ίσως, ο ψηφιακός,
δικτυωμένος κόσμος αναπαριστά ακριβέστερα το φυσικό
κόσμο σε σύγκριση με τους αφαιρετικούς αλφαβητικούς και
αριθμητικούς κώδικες. Ίσως η περίφημη εγγραμματοσύνη που
για αιώνες κυριαρχεί στην ανθρωπότητα δεν θα είναι πλέον
τόσο σημαντική. Ίσως, σύμφωνα με μελετητές από το χώρο
της κοινωνικής ανθρωπολογίας, ο παγκόσμιος ιστός αναβιώσει
την πρώτη στην ανθρωπότητα μορφή συνδεδεμένων
κοινοτήτων στα μέσα του 21ου αιώνα σε αντίθεση με το
γνωστό μέχρι τώρα κοινωνικό ιστό: Κικρές αριθμητικά
κοινότητες θα είναι βιώσιμες και αυτόνομες από άποψη
οργάνωσης και επάρκειας σε φυσικούς πόρους χάρη στη
συνετή αξιοποίηση της ηλιακής, γεωθερμικής ή αιολικής
ενέργειας, λειτουργώντας με τρόπο που θα τείνει να καταστεί
κοινός για όλο τον πλανήτη, σύμφωνα με το ρητό ‗Πκέψου
παγκόσμια, δράσε τοπικά‘ (‗Think globally, act locally‘)574. Πε
τέτοιας μορφής κοινότητες αναδεικνύονται οι ικανότητες της
γενίκευσης, παρά της εξειδίκευσης, της διασύνδεσης
δεδομένων, της ικανότητας αξιολόγησης μοντέλων στο πεδίο
της μηχανικά παραγόμενης καινοτομίας και της κατάλληλης
εφαρμογής της προς όφελος των μελών της κοινότητας.

Ένας ακόμη κίνδυνος από τη νέα αναγνωστική
συμπεριφορά που εισάγουν το διαδίκτυο, οι συσκευές
ηλεκτρονικής
ανάγνωσης
(και
στα
εξελισσόμενα
πολυχρηστικά μοντέλα) και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες,
εντοπίζεται στον κατακερματισμό, τον μη έλεγχο της
εγκυρότητας και τη διάσπαση της βαθιάς προσοχής που
συνδέεται με τη γραμμική ανάγνωση του εντύπου, έναντι στα
πλεονεκτήματα του όγκου της πληροφορίας, τη χωροχρονική
απελευθέρωση του χρήστη, την αμεσότητα στην εξεύρεση
πληροφορίας και την πολυεπίπεδη ανάγνωση ψηφιακού
κειμένου. Νι δεξιότητες που απαιτούνται και ταυτόχρονα
εξασκούνται και εξελίσσονται μέσω της μέχρι σήμερα
γουτεμβέργιας ανάγνωσης είναι αυτές που προάγουν την
κριτική σκέψη, τη φαντασία και τη δημιουργικότητα. Ε πτώση
της ανάγνωσης και ειδικά της έντυπης λογοτεχνικής
ανάγνωσης επηρεάζει, όπως φανερώνουν ήδη έρευνες στις
ΕΞΏ και την Γυρώπη, που προαναφέρθηκαν, πολλές
πνευματικές και κοινωνικές δεξιότητες.
Ν νέος, ανεξερεύνητος ακόμη, άυλος και δικτυωμένος
κόσμος με βασικά γνωρίσματα την υπηρεσία της πρόσβασης
σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόπειρα προσέλκυσης της
προσοχής και της αγοραστικής απόφασης των ενδιαφερομένων - χρηστών μέσα στο χάος του διαδικτύου, τι σημαίνει
άραγε για το μέλλον της αγοράς των έντυπων μέσων και
ειδικά του βιβλίου;
Πτο κεφάλαιο αυτό έγινε αναλυτική αναφορά στην
ανάδυση του ψηφιακού βιβλίου, ακριβώς γιατί καταλαμβάνει
όλο και περισσότερο χώρο στην εκδοτική αγορά και τείνει να
αλλάξει θεαματικά όλο το ‗κύκλωμα‘ της αγοράς του βιβλίου,
της καταναλωτικής συμπεριφοράς και της αναγνωστικής
συνήθειας, μέσα στο ευρύτερο, επίσης ραγδαία
μεταβαλλόμενο, κόσμο της οικονομίας της πρόσβασης, της
ψηφιακής γνώσης και των νέων τρόπων ψυχαγωγίαςκατανάλωσης ελεύθερου χρόνου-πολιτιστικών συνηθειών. Ρο
ψηφιακό βιβλίο, όπως παραδέχονται οι περισσότεροι
παρατηρητές των εξελίξεων, θα σημάνει αργά ή γρήγορα –

Ώυτό είναι το αισιόδοξο σενάριο που διανοίγει ο
ψηφιακός, εκδημοκρατισμένος, δικτυωμένος κόσμος.
φίσταται όμως –όπως ήδη περιγράφηκαν κάποιες τάσεις
στην αγορά του ψηφιακού περιεχομένου πληροφορίας και
γνώσης– ο κίνδυνος χρήσης των ‗πληροφοριακών μεγαλεωφόρων‘ του παγκόσμιου ιστού από μονοπωλιακά,
υπερσυγκεντρωτικά, υπερεθνικά σχήματα εταιρειών, που θα
αποκτήσουν πρωτόγνωρη στην ανθρώπινη ιστορία ισχύ από
574

.π., ζζ. 307-309.
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ανάλογα και με τις ειδικές συνθήκες σε κάθε χώρα- τη
μετάβαση σε ένα νέο ‗γαλαξία‘, όπου τα πάντα, συγγραφέας,
κείμενο, πνευματικά δικαιώματα, εκδοτικός οίκος,
βιβλιοπώλης, καταναλωτής-αναγνώστης, εισέρχονται σε μία
διαδικασία σαρωτικού μετασχηματισμού.
Ώπό τις 15
Καρτίου 2000, όταν ο Stephen King διέθεσε αποκλειστικά σε
ψηφιακή μορφή το έργο του Riding the Bullet στο διαδίκτυο, με
το αντίτιμο των $2,5 και οι πωλήσεις ανήλθαν σε πάνω από
400.000 αντίτυπα, ‗μπλοκάροντας‘ μάλιστα το σύστημα, μέσα
στο πρώτο 24ωρο, ξεκίνησε πιο έντονα ο δημόσιος
προβληματισμός για το μέλλον του ηλεκτρονικού βιβλίου. Ν
συγγραφέας τόλμησε να πειραματιστεί, διαθέτοντας ένα έργο
του αποκλειστικά μέσω διαδικτύου σε ψηφιακή μορφή,
απευθείας στους ενδιαφερόμενους χωρίς τη μεσολάβηση και
υποστήριξη εκδότη και βασισμένος μόνο στο όνομά του και
στις κρίσεις από στόμα σε στόμα για την προσέλκυση της
προσοχής αναγνωστών, χωρίς καμία άλλη διαφημιστική
προώθηση575. Θαι το πείραμα στέφθηκε με επιτυχία. Κπορεί
οι πρώτες απόπειρες κυκλοφορίας στην αγορά ηλεκτρονικών
συσκευών ανάγνωσης στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να
απέτυχαν, αλλά οφειλόταν στην υψηλή τιμή πώλησης και την
έλλειψη λειτουργικότητας, παρά στην τυφλή πίστη στο έντυπο
βιβλίο. Ρο πείραμα του King αποτέλεσε ένδειξη ότι το
ηλεκτρονικό βιβλίο είχε οπαδούς και μέλλον. Ε Google
βρίσκεται στην πορεία διαμόρφωσης μίας παγκόσμιας
ψηφιακής βιβλιοθήκης και η απάντηση της Γυρώπης με την
ψηφιοποιημένη πολιτιστική βάση Europeana υπολογίζεται
πως στα τέλη του 2011 θα διαθέτει περισσότερα από 20
εκατομμύρια τεκμήρια.

γεγονός και η συνεχής εξέλιξη του ψηφιακού βιβλίου φαίνεται
να αποτελεί μία πορεία χωρίς επιστροφή. χι το ίδιο το
κείμενο, όχι η ίδια η πληροφορία και η γνώση, όχι η ίδια η
ανάγνωση, αλλά η τυπογραφία – που άλλωστε εδώ και χρόνια
έχει περάσει από τη στοιχειοθεσία και τη φωτοσύνθεση στην
επεξεργασία στον Ε/ – θα παραχωρεί όλο και περισσότερο
τη θέση της στο ψηφιακό σύμπαν. Ώυτό διαθέτει ήδη και θα
αναπτύσσεται διαρκώς χάρη στις τεχνολογικές εφευρέσεις
ασύλληπτες ικανότητες για αποθήκευση, δικτύωση, πρόσβαση
στη γνώση, διακίνηση και ανάγνωση-χρήση.
Ξολλές είναι η ενδείξεις δρομολόγησης ενός νέου
παραδείγματος στη βιομηχανία του βιβλίου. Ώρχικά, σε
επίπεδο παραγωγής, παρατηρείται η μετάβαση που αφορά τη
βιβλιοεκδοτική επιχείρηση, από τη φυσική συσσώρευση
αντιτύπων που φυλάσσονται σε μία αποθήκη στη μορφή των
ψηφιακών αρχείων που ‗φυλάσσονται‘ στο θεωρητικά
απεριόριστο κυβερνοχώρο. Θατόπιν, σε επίπεδο διακίνησης
και διάθεσης, η μετάβαση που αφορά τη χονδρική διακίνηση
αντιτύπων και τη λιανική πώλησή τους σε ένα βιβλιοπωλείο (ή
άλλο σημείο λιανικής πώλησης, όπως τα σημεία πώλησης
Ρύπου, τα σούπερ-μάρκετς, τα καταστήματα ειδών δώρων
κλπ.), από τη χρονοβόρα και δαπανηρή μεταφορά και έκθεση
φυσικών τίτλων στην αγοραπωλησία και παράδοση (φυσικών
και ψηφιακών βιβλίων) σχεδόν παντού ανά την υφήλιο,
γρήγορα και σε προσιτή τιμή. Θαι οι δύο μεταβάσεις, όπως
και οι επιδράσεις σε όλη την αλυσίδα και τα επαγγέλματα του
βιβλίου, από τις δυνατότητες του συγγραφέα, το ρόλο των
πνευματικών δικαιωμάτων, την επιβίωση των τυπογράφων, τις
δυνατότητες της διαφήμισης μέχρι τις σχέσεις του βιβλίου με
τα άλλα ΚΚΓ, συνιστούν εξελισσόμενες και αναπότρεπτες
αλλαγές. Ε ιστορική στροφή της ψηφιοποίησης , όπως
σημειώνει και ο Epstein, θα μεταμορφώσει ριζικά την
παραγωγή και διακίνηση του βιβλίου διεθνώς, όπως και τους
πολιτισμούς που επηρεάζει και στους οποίους στηρίζεται 576.
Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί στην ιστορία του βιβλίου, οι
τεχνολογικές
αλλαγές
σηματοδότησαν
σημαντικές
αλληλεπιδράσεις στον εκάστοτε κοινωνικό περίγυρο. Νι
μεταβολές είναι συχνά δύσκολο να προβλεφθούν, πόσο
μάλλον τώρα στη ρευστή εποχή της απο-ϋλοποίησης και
δικτύωσης σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης σκέψης και
δράσης.

Ώκόμη κι αν η μετάβαση δεν αφορά σε έναν εντελώς
νέο κόσμο, το σίγουρο είναι ότι ο γουτεμβέργιος γαλαξίας
μετασχηματίζεται. Νι ανησυχίες και οι φόβοι για την
κατάργηση του έντυπου κώδικα που μας συντρόφεψε και μας
καθόρισε για πάνω από πέντε αιώνες, με όλες τις τεχνικές και
οικονομικές βάσεις της αγοράς του βιβλίου και με όλες τις
αισθητικές και αισθητηριακές ιδιότητες – όπως την αφή και τη
μυρωδιά του χαρτιού, το ξεφύλλισμα των σελίδων, τη χρήση
του σελιδοδείκτη και του σελιδοκόπτη, την αναζήτηση τίτλου
από τα ράφια του φυσικού βιβλιοπωλείου ή της βιβλιοθήκης –
που διαμορφώνουν την κουλτούρα της παραγωγής, διάθεσης
και ανάγνωσης του βιβλίου δεν είναι αβάσιμοι. Νύτε όμως και
οι εσχατολογίες για το έντυπο κείμενο και η εκ των προτέρων
απόρριψη του ψηφιακού κόσμου βοηθούν να κατανοήσουμε
και να προετοιμαστούμε για το μελλοντικό γαλαξία γνώσης
και πληροφορίας. Ε ψηφιακή πραγματικότητα αποτελεί

Νι εφευρέσεις της χρήσης του παπύρου, του κώδικα,
του χαρτιού ή της τυπογραφίας για την αποθήκευση και
κυκλοφορία της γνώσης δεν κατέστη από την αρχή συνειδητό
τι θα έφερναν. Νύτε ο ίδιος ο Αουτεμβέργιος δεν μπορούσε
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David D. Kirkpatrick, ―King E-Novel Short of Expected Demand‖, New
York Times, 25.7.2000. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
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Jason Epstein, ―Publishing: The revolutionary future‖, The New York
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πιθανότατα να φανταστεί την επιρροή της τυπογραφικής
πρέσας και των κινητών μεταλλικών στοιχείων στην
κυκλοφορία των ιδεών και στις κοινωνικές, πολιτικές,
οικονομικές-εμπορικές και πολιτιστικές μεταβλητές στη Βύση.
Νυσιαστικά, η τυπογραφία αποτέλεσε τη βάση της
Ώναγέννησης και του Βιαφωτισμού της Βύσης, δίνοντας
σήμερα την εντύπωση στους ερευνητές ότι η λογοτεχνική
παραγωγή, η επιστημονική μέθοδος και η συνταγματική
δημοκρατική διακυβέρνηση ανέμεναν σιωπηλά επί αιώνες την
τυπογραφική εφεύρεση για να αποκαλυφθούν δημόσια577! Βεν
είναι τυχαίο ότι μέσα σε πενήντα έτη λειτουργούσαν
τυπογραφικές πρέσες από το ένα άκρο της ευρωπαϊκής
ηπείρου ως το άλλο και ότι εξαίρεση αποτελούσαν τα
ΐαλκάνια, μία ‗σκοτεινή‘ γωνιά υπό τη σκιά της Νθωμανικής
Ώυτοκρατορίας που φοβόταν την έντυπη διακίνηση ιδεών,
ούτε ότι η διάδοση της τυπογραφίας σταματούσε στα σύνορα
του ισλαμικού-αραβικού κόσμου, που φοβόταν για την
επιρροή των νέων ιδεών και της λογοτεχνίας στο Ησλάμ, ούτε
είναι τυχαία η άρνηση της Θίνας να μεταγράψει φωνητικά τα
ιδεογράμματα – όπως είχε ήδη καταφέρει ένας Θορεάτης
αυτοκράτορας – και άρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα
κινητά τυπογραφικά στοιχεία, αλλά το απέφυγε για το φόβο
διατάραξης του κατεστημένου. Ώπό την αρχή, η εξουσία –
όπως άλλωστε και η πολιτική και θρησκευτική εξουσία στην
ίδια τη Βύση – στεκόταν δύσπιστη έναντι της νέας εφεύρεσης
και προσπάθησε να τη χειραγωγήσει και να λογοκρίνει την
πνευματική παραγωγή.

Πυγγραφείς, εκδότες, τυπογράφοι και βιβλιοπώλες
φοβούνται για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων
και την απώλεια κερδών στο ψηφιακό σύμπαν, φοβούνται για
την πολυπλοκότητα της ψηφιακής μεταβολής και τις τεχνικές
προσαρμογές στην άσκηση της επαγγελματικής τους
ειδίκευσης, φοβούνται για τον κίνδυνο να περιπέσουν σε
αχρηστία η μέχρι τώρα φυσική υποδομή (καταστήματα,
αποθήκες, μηχανήματα), το ανθρώπινο δυναμικό και η ίδια η
επαγγελματική τους ύπαρξη. Θαι όλες οι άλλες ειδικότητες
που εμπλέκονται στην παραγωγή και διακίνηση του βιβλίου –
επιμελητές, διορθωτές, μεταφραστές, διαφημιστές – όλοι
ανησυχούν για την ανάγκη προσαρμογής και τον κίνδυνο
‗εξαφάνισής‘ τους στο νέο, ψηφιακό κόσμο. Ξιθανότατα,
πολλοί θα είναι ‗περιττοί‘, αν δεν αναπροσαρμόσουν τη
λειτουργία τους στις νέες ανάγκες. πως το διατυπώνει
χαρακτηριστικά ο φιλόλογος και ποιητής Βημήτρης Ώρμάος,
είναι γνωστό ότι τρεις ομάδες επαγγελματιών θα
δεινοπαθήσουν από τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τις
πολιτιστικές βιομηχανίες, «οι βιβλιοπώλες παλαιού τύπου, οι
τεχνικοί παραγωγής των σημερινών εκδόσεων και οι κακοί
συγγραφείς»578 .
Ε
σημερινή
εκδοτική
βιομηχανία
που
χαρακτηριστικό παράδειγμα καπιταλιστικής υποδομής,
επένδυσης κεφαλαίου και απασχόλησης ανθρώπινου
δυναμικού, με υψηλό ρίσκο επένδυσης, βρίσκεται στο
μεταίχμιο δραστικών αλλαγών. Πίγουρα, το εκδοτικό τοπίο σε
Γυρώπη και ΕΞΏ δεν έχει πολλές ομοιότητες πλέον με τη
μεταπολεμική κατάσταση, 50-60 χρόνια πριν. Ρο εκδοτικό
όνομα αποτελούσε την ‗ταυτότητα‘ του έργου και συνυπήρχαν
πολλοί μικροί εκδοτικοί οίκοι με μεγάλους, που όλοι
χαρακτηρίζονταν κυρίως από θεματική εξειδίκευση
(λογοτεχνία, δοκίμιο, ποίηση, θέατρο κλπ.), πιστή πελατεία
και επιχειρηματική έμφαση στην αυστηρή επιλογή τίτλων και
συγγραφέων που ‗δένονταν‘ με το όνομα του οίκου.

Έτσι, κανείς σήμερα δεν μπορεί με ασφάλεια να
προβλέψει με αδρές ή λεπτομερείς γραμμές την επίδραση της
ψηφιοποίησης στο μέλλον της ανθρωπότητας. Ε
γουτεμβέργια τέχνη και τεχνική θα επιβιώσει άραγε
μακροπρόθεσμα μόνο για να υπηρετήσει τις επιθυμίες ενός
μικρού κύκλου βιβλιόφιλων-πιστών του έντυπου κώδικα; Θαι
ποιο το μέλλον της ανάγνωσης ως πρακτικής του ελεύθερου
χρόνου και των χώρων αποθήκευσης και διάθεσης του βιβλίου
(δημόσιων και ιδιωτικών βιβλιοθηκών, αναγνωστηρίων,
βιβλιοπωλείων); Ν δημόσιος προβληματισμός είναι
ευρύτερος, όπως έχουν ήδη καταγραφεί βασικά σημεία του:
διεύρυνση ψηφιακού χάσματος μεταξύ ηπείρων, χωρών και
κοινωνικών στρωμάτων, τάσεις συγκέντρωσης εκδοτικών και
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, τάσεις σύγκλισης μέσων και
αποκλειστικών συνεργασιών επιχειρήσεων εκδόσεων-ΚΚΓπληροφορικής, καθιέρωση αντιτίμου για πρόσβαση στη
γνώση, χάος και έλλειψη εγκυρότητας της πληροφορίας στον
κυβερνοχώρο. σον αφορά βέβαια τους εμπλεκόμενους
επαγγελματίες στην αγορά του βιβλίου, οι ανησυχίες είναι πιο
συγκεκριμένες και αρκετά βάσιμες, αν αυτοί δεν καταφέρουν
να προσαρμοστούν στις εξελίξεις.
577

Πήμερα, η εκδοτική αγορά διακρίνεται από τη
συγκέντρωση σε μεγάλους οίκους χωρίς διακριτό στίγμα, με
κορυφαίο –αν όχι μοναδικό- στόχο την ανάδειξη εποχιακών
ευπώλητων τίτλων (best sellers) που μπορεί και να μην
αποσβέσουν το κόστος παραγωγής τους, τη νοοτροπία
‗τζογαδόρου‘ και τη συνεχή παραμέληση των παλαιότερων
τίτλων (backlist), που παλαιότερα εξασφάλιζαν τη
σταθερότητα για έναν εκδότη, ακόμη και σε δύσκολες
εμπορικά εποχές. Ρόσο η διεθνής όσο και οι εθνικές –σε
578
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μικρότερο ή μεγαλύτερο ποσοστό- εκδοτικές αγορές
χαρακτηρίζονται από τη θεματική υπερ-εξειδίκευση οίκων, τις
τάσεις συγκέντρωσης, τους υψηλού ρίσκου, δυνητικούς
ευπώλητους τίτλους και τον πληθωρισμό– συχνά
αδικαιολόγητο λόγω μικρής αγοράς και αδύναμης
αναγνωστικής συμπεριφοράς, όπως λ.χ. στην Γλλάδα –
εκδιδόμενων τίτλων ετησίως. πως χαρακτηριστικά
παρατηρεί ο εκδότης της Άγρας, Πταύρος Ξετσόπουλος για
αυτό τον αδικαιολόγητο όγκο βιβλιοπαραγωγής στη χώρα
μας, κυκλοφορούν «διεστραμμένα πολλά» βιβλία σήμερα,
μέσα σε 15 χρόνια τριπλασιάστηκε ο όγκος των εκδιδόμενων
βιβλίων, ενώ τα βιβλιοπωλεία κλείνουν σιγά-σιγά. Ν ίδιος
αναγνωρίζει ότι το πρόβλημα ξεκινάει από μία λανθασμένη
εκδοτική επιλογή και επηρεάζει όλη την αλυσίδα παραγωγής
και κατανάλωσης του βιβλίου: «Για κάθε βιβλίο οφείλουμε να
ρωτάμε: Από πού αντλεί την ανάγκη να κυκλοφορήσει; υχνά δεν
υπάρχει κανένας λόγος. Θεωρώ πως είναι ένα λάθος της παραγωγής
και του καταναλωτισμού. […] Και δημιουργούνται τα εξής
προβλήματα: Κατ‘ αρχήν, δεν χωράνε στα βιβλιοπωλεία. Όστερα, ο
βιβλιοπώλης αποκόβεται από το βιβλίο, συνεπώς και τον πελάτη του.
Ο αναγνώστης χάνεται και δεν μπορεί να παρακολουθήσει την
παραγωγή. Ένα σπουδαίο δοκίμιο ή μια πολύ καλή ποιητική συλλογή
εξαφανίζονται από το βιβλιοπωλείο σε λίγες εβδομάδες. Μεγάλα
βιβλιοπωλεία και στη χώρα μας αρχίζουν και δουλεύουν με τη λογική
του εξωτερικού, όπου το βιβλίο πετιέται από το σύστημα
παραγγελιών του καταστήματος, όχι από τον υπάλληλο, αλλά από τον
υπολογιστή – αυτόματα, ανάλογα με τις πωλήσεις!» 579.

μεγάλων βιβλιοπωλείων για μεγάλες παραγγελίες ενισχύουν
τον εκδοτικό κλάδο, άρα και την περαιτέρω έκδοση μη
εμπορικών, αλλά ‗ποιοτικών‘ τίτλων, αλλά το αρνητικό
πρόσωπο του φαινομένου είναι πως τα μικρά βιβλιοπωλεία δεν
μπορούν να συμμετάσχουν στο ‗παιχνίδι‘, με αποτέλεσμα
πολλά να κλείνουν, και «κάθε βιβλιοπωλείο που κλείνει είναι μία
απώλεια και μία ήττα για όλους όσοι ασχολούνται με το βιβλίο»581.
Πτο σημείο αυτό αξίζει η παράθεση και πάλι των
απόψεων του έμπειρου επαγγελματία στη βορειοαμερικανική
και την ευρωπαϊκή βιομηχανία του βιβλίου, André Schiffrin.
Ξρεσβεύει ότι ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός για να τον
εμπιστευτούμε στους νόμους της αγοράς. Ν ίδιος, μέσω της
εκδοτικής δράσης και της κατάθεσης αποσταγμάτων της
βαθειάς γνώσης και της πολύχρονης εμπειρίας του ως
επαγγελματία στη βιομηχανία του βιβλίου, αντιστέκεται στις
τάσεις συγκέντρωσης – σε βαθμό μονοπωλίου – και
γιγαντισμού των εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων
σε διεθνές επίπεδο, υποστηρίζοντας την ελευθερία και τον
πλουραλισμό της σκέψης και της διακίνησης ιδεών. Ε κρίση
σε όλα τα έντυπα ΚΚΓ, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου,
λόγω της κυριαρχίας της επιδίωξης του μέγιστου εμπορικού
κέρδους, στο πλαίσιο της ελεύθερης οικονομίς της αγοράς,
των προκλήσεων της ψηφιοποίησης και της δικτύωσης,
επιδεινώθηκε αό το 2007 κι εξής με την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση.
Ν Schiffrin υποστηρίζει το 2010 πως οι εκδότες
βιβλίων σε ΕΞΏ και Γυρώπη αναγκάστηκαν να μειώσουν
πολύ την παραγωγή και το προσωπικό τους στη διάρκεια της
τρέχουσας αρνητικής οικονομικής συγκυρίας. Νι μεγάλες
εταιρείες, διαπνεόμενες από τη φιλοσοφία των υψηλών
προσδοκιών κερδοφορίας, κινήθηκαν με την επιθυμία να
διατηρήσουν τα κέρδη τους και όχι να ασκήσουν
ποιοτικότερο εκδοτικό πρόγραμμα. Νι εκδότες πλήττονται
επίσης από τη συγκέντρωση των βιβλιοπωλείων σε λίγα χέρια
στο δυτικό κόσμο, μία εξέλιξη στην οποία συνέβαλαν με
πολλούς τρόπους. Ρώρα που οι αλυσίδες έχουν καταστρέψει
τα περισσότερα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία στις ΕΞΏ – όπως
έχει επανειλημμένα αναφερθεί - κρατούν στα χέρια τους τη
μοίρα των περισσότερων βιβλίων. Κία δύσκολη μάλλον
μοίρα, δεδομένης της επιδίωξης του μέγιστου εμπορικού
κέρδους, για τη διαφορετική από την εύπεπτη, ευπώλητη
πνευματική παραγωγή. πως αβέβαιο είναι το μέλλον της
ποικιλίας της βιβλιοπαραγωγής, το ίδιο αβέβαιο φαίνεται να
είναι και το μέλλον των περισσότερων ανεξάρτητων
βιβλιοπωλείων στις ΕΞΏ και την Γυρώπη582. Αια τις μικρές

Ε συγκεκριμένη εκδοτική πολιτική επηρεάζει
καταλυτικά τις επιλογές του βιβλιοπώλη και του αγοραστήαναγνώστη. Φς προς τις στρατηγικές προώθησης του
βιβλιοπώλη, με στόχο τις επικερδείς συμφωνίες με τους
εκδοτικούς οίκους για την εξασφάλιση ευνοϊκών τιμών και την
αύξηση του κέρδους, ένα βιβλίο σήμερα δύσκολα βρίσκει
«χώρο στο ράφι ύστερα από 3-4 μήνες, αν δεν πουλάει», όπως
παρατηρεί ο Ξετσόπουλος. Ρο κατεξοχήν διαχρονικό αγαθό,
το βιβλίο, έχει μετατραπεί σε κοινό εμπορικό προϊόν με
σύντομη ημερομηνία λήξης. Γνώ παλαιότερα, όπως εξηγεί ο
Ώλέξανδρος Κπαρμπουνάκης, ένα βιβλίο έμενε στο
βιβλιοπωλείο για 3-4 χρόνια, αν όχι για πάντα, όπως στο
ιστορικό κατάστημα του πατέρα του580. Ν εκδότης της Άγρας
εξηγεί πώς η νεότερη πολιτική των βιβλιοπωλών δεν
σχετίζεται με την αξία του έργου, αλλά με το εμπορικό
παιχνίδι της διανομής, το τι προτείνει η τηλεόραση, κλπ. Ρο
θετικό στοιχείο μπορεί να είναι πως οι συμφωνίες εκδοτών579

Παλαγηψηεο η. Αλδξηαλέζεο, «ηαχξνο Πεηζφπνπινο: ‗Ο ιφγνο
πνιεκηέηαη κε ιφγν – απηφ είλαη απφιπην!», Ζ Ναπηεκπνξηθή (Σέρλε θαη
Εσή), 28.2.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.naftemporiki.gr/t+z/story.asp?id=1492907 (2.3.2010).
580
πλέληεπμε κε ηνλ Αιέμαλδξν Μπαξκπνπλάθε, Βηβιηνπσιείν «Σν θαηψτ
ηνπ βηβιίνπ», Θεζζαινλίθε, 30.5.2009.

581

Παλαγηψηεο η. Αλδξηαλέζεο, «ηαχξνο Πεηζφπνπινο: ‗Ο ιφγνο
πνιεκηέηαη κε ιφγν – απηφ είλαη απφιπην!», φ.π..
582
André Schiffrin, Οη ιέμεηο θαη ην ρξήκα, φ.π., ζ. 18.
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εθνικά αγορές, όπως η ελληνική, θα ήταν ορθότερη η
διαπίστωση για το αβέβαιο μέλλον των μικρών και μεσαίων
εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων. Τωρίς αυτό να
σημαίνει, όπως θα περιγραφεί στο Θεφάλαιο για την εικόνα
της ελληνικής βιβλιαγοράς από το 1999 έως σήμερα, ότι
μεγάλες αλυσίδες, όπως ο Γλευθερουδάκης ή ο Ηανός, δεν
αντιμετωπίζουν πρόβλημα να εξισορροπήσουν το υψηλό
λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων με τους κραδασμούς
της ύφεσης.

κτλ.). Ξολλές οι προκλήσεις για το σημερινό βιβλιοπώλη, που
καλείται να αναπροσαρμοστεί τόσο στον ανταγωνιστικό
φυσικό κόσμο όσο και στο ακόμα πιο ανταγωνιστικό ψηφιακό
σύμπαν για να επιζήσει εμπορικά και πολιτιστικά. Ν
βιβλιοπώλης του μέλλοντος θα αντιμετωπίσει και τον
ανταγωνισμό από τον ίδιο τον πνευματικό δημιουργό ή τον
εκδότη ενός νέου τίτλου, εάν αυτός θελήσει να το ‗φορτώσει‘
στον προσωπικό του ιστότοπο ή σε ειδικούς δικτυακούς
τόπους που θα παρέχουν πληροφορίες, συνδέσεις και
βιβλιοκριτικές, ώστε να μπορεί να το ‗παραγγείλει‘ και να το
‗κατεβάσει‘ – με αντίτιμο φυσικά- απευθείας από το
συγγραφέα ή τον εκδότη, δηλαδή προσπερνώντας τον
παραδοσιακό βιβλιοπώλη, φυσικό ή/και διαδικτυακό.

Ώκόμη, τους πρωτοπόρους στην ψηφιοποίηση
μεγάλους οίκους στην ευρωπαϊκή και βορειοαμερικανική
αγορά απασχολούν ο σωστός χρόνος κυκλοφορίας, η
τιμολόγηση και ο τελικός αντίκτυπος των ηλεκτρονικών
βιβλίων. Νι εκδότες προβληματίζονται για το βαθμό
επιρροής των ψηφιακών εκδόσεων – η μέση τιμή τους σήμερα
ανέρχεται στα $9-10 - στη ζήτηση των τυπωμένων βιβλίων,
ιδιαίτερα των πρώτων εκδόσεων με σκληρό εξώφυλλο – των
οποίων η μέση τιμή κυμαίνεται σήμερα στα $25 – και
συνεπώς στα περιθώρια κέρδους τους στην ψηφιακή αγορά583.
Γπισημαίνεται ότι αυτές οι μέσες τιμές, όπως και η σύγκριση
σκληρόδετων βιβλίων-ψηφιακών εκδόσεων, δεν ισχύουν για τη
μικρή σε μέγεθος και δυνατότητες ελληνική αγορά του
βιβλίου, όπου δεν γίνεται διάκριση μεταξύ της πρώτης
σκληρόδετης και της πιο προσιτής στην τιμή δεύτερης
έκδοσης με μαλακό εξώφυλλο.

πάρχει άραγε χώρος στο μέλλον για τον κοινωνικό‗εκπολιτιστικό‘ ρόλο του βιβλιοπώλη-γνώστη του βιβλίουβιβλιόφιλου, με δεδομένες όλες τις μεταβολές στο
οικονομικό-τεχνολογικό περιβάλλον και στον κοινωνικό ιστό;
Ώξίζει να μνημονεύσουμε –και στις μέρες
μας- το
βιβλιοπωλικό λειτούργημα μέσα από τα λόγια της βραβευμένης
με το βραβείο για το 2010 της Ένωσης Ώμερικανών
Ώνεξάρτητων
ΐιβλιοπωλών
(American
Booksellers
Association), Kate DiCamillo, καθώς διηγείται πώς εθίστηκε
στα παιδικά χρόνια της στη βιβλιοφιλία από ένα βιβλιοπώλη:
―[…] That year, for my eighth birthday, my mother gave me a
hardcover biography of Lincoln called Meet Abraham Lincoln by
Barbara Cary. It was written at my reading level. There were
wonderful illustrations, and I was smitten with the man anew. Where
had my mother found that book? At Porter‘s Stationery and Gifts in
Eustis, Florida. Eustis was the next town over from Clermont, thirty
miles away. At Porter‘s, they had looked for a book about Lincoln
that was at my reading level and they had special-ordered it for my
mother, for me. Also, they had told my mother that there was another
book I might like. It was called The Cricket in Times Square.[…]
Who was that bookseller who thought, ‗Here is an almost-eight-yearold girl who loves Abraham Lincoln. What other book will she love?
Oh, yes. This book about a cricket.‘? There was nothing logical about
that decision. It was a leap of faith. Those two books changed me.[…]
A bookseller put those books into my mother‘s hands, and my mother
put them into mine. Sometimes we forget that this simple, physical
gesture can change lives‖ 584.

Ρο κύμα της ψηφιοποίησης ανησυχεί όλους τους
εμπλεκόμενους στην αλυσίδα του βιβλίου, από την πνευματική
δημιουργία
(συγγραφείς-προστασία
πνευματικών
δικαιωμάτων-αμοιβή), τους τυπογράφους (από-ϋλοποίηση
βιβλίων, λειτουργία espresso book machines, εκτύπωση
ανάλογα με τη ζήτηση) μέχρι τους διακινητές χονδρικής, τους
κατόχους αποθηκών για το στοκ παλαιών τίτλων και βέβαια
τους ιδιοκτήτες όμως φυσικών βιβλιοπωλείων. Νι τελευταίοι
αναπτύσσουν έντονες ‗υπαρξιακές‘ ανησυχίες λόγω των
ραγδαίων αλλαγών στη λιανική διακίνηση και τη φύση του
προϊόντος που κυρίως ή αποκλειστικά εμπορεύονται. Βηλαδή
τόσο από την ίδια τη μετατροπή των έντυπων βιβλίων σε
ψηφιακά αρχεία που πρακτικά μπορούν να ‗φορτώνονται‘ ή
να μεταδίδονται στις συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης, κι
έτσι να διαβάζονται από τους ενδιαφερόμενους σε
οποιοδήποτε σημείο της γης, αρκεί να υπάρχει διαδικτυακή
σύνδεση, όσο και από την αγοραπωλησία φυσικών και
ψηφιακών κ.ά. βιβλίων μέσω των διαδικτυακών καταστημάτων
και τόσων άλλων φυσικών χώρων λιανικής διάθεσης
(υπεραγορές, χώροι διασκέδασης, τόποι διακίνησης Ρύπου

Ώκόμη, ο Αιώργος Μενάριος, πρώην γραμματέας της
ελληνικής Γταιρείας Πυγγραφέων, σημειώνει ότι «το ποτάμι
δεν γυρίζει πίσω», ζούμε μία επανάσταση, «έναν νέο
Αουτεμβέργιο», όπου ο χάρτης της δημόσιας διακίνησης του

583

584

Motoko Rich and Brad Stone, ―A new word: scheduling e-books‖, The
New York Times, 15.7.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.nytimes.com/2009/07/15/books/15ebooks.html (16.7.2009).

―Indies choice winner Kate DiCamillo: Booksellers make the difference‖,
Bookselling This Week-American Booksellers Association, 6.3.2010.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://news.bookweb.org/news/indies-choicewinner-kate-dicamillo-booksellers-make-difference (27.7.2010).
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βιβλίου αλλάζει οριστικά και το ζήτημα που τίθεται είναι το
πώς τα συμμετέχοντα μέρη θα αναδιατάξουν τις σχέσεις τους.
Γκτιμά πως εκείνοι που θα πληγούν περισσότερο είναι οι
βιβλιοπώλες, γιατί το αντικείμενό τους θα συρρικνωθεί.
Γπιστημονικά και τεχνικά βιβλία, όπως σχολικά βοηθήματα
διακινούνται ήδη και στο μέλλον θα διακινούνται περισσότερο
μέσω διαδικτύου. Νι παραδοσιακοί εκδότες θα χάσουν μέρος
της δραστηριότητάς τους, αλλά θα μειωθεί σημαντικό το
κόστος παραγωγής (εκτύπωση και βιβλιοδεσία), διακίνησης
και αποθήκευσης585, ενώ θα έχουν κέρδη όσοι τα καταφέρουν
να περάσουν παράλληλα ή αποκλειστικά στις ψηφιακές
εκδόσεις. Ε ψηφιακή επανάσταση θα φέρει πιθανότατα
δραστικές αλλαγές όχι μόνο στο διαμεσολαβητικό ρόλο του
βιβλιοπώλη μεταξύ δημιουργού και τελικού αποδέκτη, αλλά
και στην τελική τιμή λιανικής πώλησης του βιβλίου., προς
όφελος του καταναλωτή, αν βασιστεί κανείς στην ανάλυση του
κόστους παραγωγής και διακίνησης ενός έντυπου τίτλου. Ρα
μέχρι σήμερα τυπογραφικά έξοδα μεγάλων τιράζ δεδομένου
του υψηλού ρίσκου επιτυχίας ενός τίτλου στην αγορά, η
αποστολή καταλόγων, τα μεταφορικά έξοδα αντιτύπων, η
αποθηκευτική δαπάνη, όπως και οι παραδοσιακές δαπάνες της
διαφήμισης, της χονδρικής διακίνησης, της αποστολής
αντιπροσώπου εκδοτικών οίκων στα βιβλιοπωλεία ή της
μεγάλης πληγής της επιστροφής απώλητων τίτλων από το
βιβλιοπώλη στον εκδότη και της επακόλουθης πολτοποίησης η ιδανική λύση στο αδιέξοδο των απώλητων στοκ από τον
εκδότη ή το βιβλιοπώλη παραμένει η διάθεση σε άλλα
κανάλια βιβλιαγοράς, όπως τα παζάρια ή τα
παλαιοβιβλιοπωλεία σε εκπτωτική τιμή- θα απαλειφθούν από
το κόστος του βιβλίου, με προφανές όφελος στην τελική
λιανική τιμή για τον αγοραστή.

συλλογική πολιτιστική μνήμη της ανθρωπότητας. Ώντίθετα, η
διαμορφούμενη ψηφιακή φύση της γνώσης είναι ‗εύθραυστη‘,
αδύναμη, καθώς με ένα απλό ‗πάτημα‘ μπορεί να σβηστεί ανά
πάσα στιγμή στον προσωπικό Ε/, στη συσκευή ανάγνωσης,
ακόμη και σε μία παγκόσμια βάση δεδομένων, εάν ο χρήστης
ή ο παροχέας το επιθυμήσει.
Ε υποτίμηση της αξίας αυτού του αποθεματικού
ξεκίνησε στις ΕΞΏ στα μέσα της δεκαετίας του 1980 α) με
την αλλαγή στη φορολογική νομοθεσία που δεν επέτρεπε
πλέον τη διαγραφή του διαθέσιμου απώλητου στοκ αντιτύπων
από τις δαπάνες και β) με την εξαφάνιση των ανεξάρτητων,
αστικών, πλούσιων σε τίτλους βιβλιοπωλείων και την
αντικατάστασή τους από τα πολυκαταστήματα-αλυσίδες στα
εμπορικά κέντρα (malls) των προαστίων, που άνθιζαν χάρη
στο χαμηλό ενοίκιο και στη γρήγορη επιστροφή αδιάθετων
τίτλων στον εκδότη. Ώιτία ήταν η φυγή των Ώμερικανών από
τα αστικά κέντρα στα προάστια και την επαρχία. Ώυτή η
δημογραφική μεταβολή ανέτρεψε, σύμφωνα με αναλυτές της
αγοράς βιβλίου στις ΕΞΏ, όπως ο J. Epstein586 και η Laura
Miller 587 , όλα τα μέχρι τότε δεδομένα στην αλυσίδα του
βιβλίου,
σηματοδοτώντας
ανάλογες
μεταγενέ-στερες
μεταβολές και στην Γυρώπη. Νι βιβλιοπώλες και άλλοι
λιανικοί πωλητές του βιβλίου ανίκανοι πλέον λόγω
οικονομικής δαπάνης να αποθηκεύουν ένα πλούσιο απόθεμα
παλαιότερων εκδόσεων, αξίωναν γρήγορες επιστροφές τίτλων
στον εκδοτικό οίκο, ακόμη και νεοεμφανιζόμενων τίτλων.
Ξαράλληλα με την ανάδειξη του φαινόμενου της σύντομης
χρονικά επιστροφής αντιτύπων ενός τίτλου, το αποθεματικό
των βιβλιοπωλείων συνέχιζε να μειώνεται κατά μέσο όρο. Νι
μικρότεροι εκδοτικοί οίκοι λόγω του υψηλού ρίσκου
επένδυσης σε νέους τίτλους και τα μικρομεσαία, ανεξάρτητα
βιβλιοπωλεία, επίσης ανίκανα να ανταγωνιστούν τις τιμές και
το στοκ των μεγάλων αλυσίδων, συγχωνεύθηκαν με τους
μεγαλύτερους οίκους και βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις
αντίστοιχα και εν τέλει και αυτοί κατέληξαν συχνά στις
κολοσσιαίες επιχειρήσεις ΚΚΓ.

Νι ενδιαφερόμενοι αγοραστές/χρήστες/αναγνώστες
θα πλοηγούνται μέσα στο ανεξέλεγκτο ψηφιακό λογοτεχνικό
χάος με πυξίδα ένα διεθνή κατάλογο-βάση (όπως αυτόν που
προσπαθεί να δημιουργήσει η Google), με μελλοντικές
προϋποθέσεις τη σύνδεση με τις μεγάλες εθνικές και
πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες και τη νομική αναθεώρηση της
νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ν Jason Epstein
εξηγεί το ρόλο-κλειδί του αποθέματος (στοκ) των
παλαιότερων τίτλων για τον κόσμο του βιβλίου και ευρύτερα
για την πολιτιστική μνήμη, τον πνευματικό πλούτο και τη
διακίνησης των ιδεών, πέρα από το αρνητικό -σύμφωνα με τα
λογιστικά εκδοτών και βιβλιοπωλών- της δαπάνης
αποθήκευσης και επιστροφών. Ρο στοκ αντιτύπων έντυπων
βιβλίων στις αποθήκες και καταστήματα εκδοτών και
βιβλιοπωλών συνιστά ένα πολύτιμο πολιτιστικό ‗απόθεμα‘, τη

Πτις ΕΞΏ, την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα οι
βιβλιοπωλικές αλυσίδες κατέκτησαν ένα τεράστιο τμήμα της
αγοράς, πουλώντας το 1996 το 45,5% των βιβλίων που
διατίθενται στο εμπόριο και το 1999 το αντίστοιχο ποσοστό
είχε ανέλθει σε περισσότερο από το 50%! Ώπό την άλλη, τα
ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία δεν εκπροσωπούσαν το 1999 παρά
μόνο το 17% των πωλήσεων και το ποσοστό έκτοτε βαίνει
συνεχώς μειούμενο588. Νι βιβλιοπωλικές αλυσίδες στις ΕΞΏ
ελέγχοντας τόσο μεγάλο τμήμα της παραγωγής νέων
586

Jason Epstein, ―Publishing: The revolutionary future‖, φ.π.
Laura J. Miller, Reluctant capitalists: Bookselling and the Culture of
Consumption, Chicago, The University of Chicago Press, 2006.
588
Αληξέ ίθξηλ, Δθδόζεηο ρσξίο εθδόηεο, φ.π., ζ. 112.
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Μαλψιεο Πηκπιήο, «Σν κέιινλ ηνπ βηβιίνπ είλαη ειεθηξνληθφ», Σα Νέα
(Οξίδνληεο), 14.1.2009, ζ. 27/5.
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κυκλοφοριών είναι στην ισχυρή θέση να απαιτούν από τους
εκδότες ολοένα και ευνοϊκότερους όρους 589 , που τους
εξασφαλίζουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον αθέμιτο
ανταγωνισμό έναντι των μικρών/μεσαίων ανεξάρτητων
βιβλιοπωλείων. Πτις περισσότερες χώρες της Γυρώπης, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη Ααλλία, το ανεξάρτητο
βιβλιοπωλείο ανθίσταται ακόμη, πολύ περισσότερο από ό,τι
στις ΕΞΏ, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως οι αλυσίδες, τα
πολυκαταστήματα και άλλα σημεία διανομής του βιβλίου δεν
κερδίζουν συνεχώς μεγαλύτερο κομμάτι της ‗πίτας‘ του
βιβλιεμπορίου και πως δεν αξιώνουν χαμηλές τιμές διάθεσης
του στοκ, που δεν μπορεί να ανταγωνιστούν οι μικρομεσαίες
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις. Γπίσης, στην ευρωπαϊκή ήπειρο,
ακόμη ανθίσταται και ο μικρός εκδοτικός οίκος, που επιλέγει
να παράγει πιο απαιτητικά βιβλία (δοκίμια, ποίηση κοκ),
συμβάλλοντας ακόμη στον πλουραλισμό της έντυπης
έκφρασης και της διακίνησης των ιδεών. Ν ανταγωνισμός
καλά κρατεί και στο ηλεκτρονικό βιβλιεμπόριο.

υλικό που τον ενδιαφέρει άνετα από τον Ε/ στην οικία του
για αποθήκευση ή και εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε
υπερσύγχρονα μηχανήματα που θα λειτουργούν στο
πλησιέστερο ‗περίπτερο‘ στη γειτονιά του590.
Γπίσης, η Miller υπογραμμίζει στην ιστορική μελέτη
της για τη βορειοαμερικανική λιανική αγορά του βιβλίου πως
η διαδικτυακή αγοραπωλησία βιβλίων δεν διαφέρει από την
παραδοσιακή του φυσικού βιβλιοπωλείου, όπως προέβλεπαν
παρατηρητές όταν πρωτοξεκίνησε το 1997 το Amazon.com
και συνεχίσθηκε από μεγάλες βιβλιοπωλικές αλυσίδες, όπως οι
Barnes &Noble και Borders. Κάλιστα, οι μέθοδοι που
υιοθετήθηκαν για τη λειτουργία των διαδικτυακών πωλήσεων
ήταν παρόμοιες με αυτές του φυσικού βιβλιοπωλείου και ο
ανταγωνισμός μεταξύ των βιβλιοπωλών που δρουν στον άυλο
κόσμο τελικά οδηγεί εξίσου σε τάσεις συγκεντρωτισμού και
μονοπωλίου, όπως και στο φυσικό κόσμο του εμπορίου 591 ,
επιβεβαιώνοντας την ανάλυση του Rifkin για έναν
παγκοσμιοποιημένο, δικτυωμένο κόσμο με ολίγους και
προνομιακούς φύλακες των πυλών, είτε αυτοί είναι συγγραφείς,
είτε εκδότες, είτε βιβλιοπώλες. Πυγγραφείς όπως ο
βραβευμένος με Λόμπελ José Saramago (1922-2010) και ο
Pierre Assouline στις συνεντεύξεις τους αποδεικνύονται
ένθερμοι υποστηρικτές της τεχνολογίας στην αγορά του
βιβλίου. Ν Saramago σε ηλικία 87 ετών εγκαινίασε το
προσωπικό του διαδικτυακό ημερολόγιο592 και υποστήριζε το
ηλεκτρονικό βιβλίο, ενώ ο Assouline σημειώνει πως το
internet έχει καταργήσει τους μεσάζοντες, υπάρχει ταχύτητα
στην πρόσβαση και διαδραστικότητα, με αποτέλεσμα η
κατάσταση να έχει δυσκολέψει πολύ για τον παραδοσιακό
Ρύπο.
Ξροσθέτει
πως
το
διαδικτυακό
του
ημερολόγιο593δέχεται 200 σχόλια αναγνωστών καθημερινά, τα
οποία πολλές φορές είναι βίαια, αλλά αυτό δεν τον
αποθαρρύνει από την πίστη του στην τεχνολογία και στα ebooks594. Ν βιβλιοπώλης καλείται στις σημερινές συνθήκες
μεταβολής του τρόπου ψυχαγωγίας, της ψηφιοποίησης
βιβλίων, της δικτύωσης, της σύγκλισης των μέσων και της
διεθνούς οικονομικής κρίσης να ανασυγκροτήσει δυνάμεις, να
αναπροσδιορίσει το ‗χώρο‘ του – φυσικό και άυλο – και τις
στρατηγικές προώθησης του προιόντος που διαθέτει. Ώρκετοί
ισχυροί –στην εθνική ή την παγκόσμια – λιανική αγορά
διάθεσης βιβλίων έχουν κατανοήσει τη σημασία της
εξοικονόμησης δαπανών και εξασφάλισης κέρδους μέσω της

Νι περισσότεροι σύγχρονοι αναλυτές – συχνά βέβαια
είναι οι ίδιοι φανατικοί βιβλιόφιλοι και λάτρεις, αν όχι
συλλέκτες, του έντυπου ειδικά βιβλίου- όπως ο Jason Epstein,
ο Robert Darnton, ο Umberto Eco ή ο Jean-Claude
Carrière, υποστηρίζουν ότι ακόμη και σε ένα μελλοντικό
ιδανικό ψηφιακό κόσμο της γνώσης και διακίνησης ιδεών,
όπου το περιεχόμενο θα χαρακτηρίζεται από το αφάνταστο
μέγεθος, την ποικιλία και τις εκπλήξεις στη χρήση και όπου οι
επιδράσεις του στον πολιτισμό δεν μπορούν ακόμη να
σκιαγραφηθούν, ο έντυπος κώδικας, το βιβλίο με την
παραδοσιακή του μορφή σε χαρτί και μελάνι, θα συνυπάρχει.
Ν Epstein, ήδη το 2002, καταθέτοντας τις απόψεις του για το
μέλλον της αγοράς του βιβλίου, με δεδομένες τις προκλήσεις
της ψηφιοποίησης, νέων τεχνολογικών συσκευών εκτύπωσης
σύμφωνα με τη ζήτηση και του διαδικτύου, υπερασπίζεται τη
συνέχιση της υλικής μορφής του έντυπου κώδικα και του
φυσικού βιβλιοπωλείου. Ώλλά το υλικό βιβλίο και
βιβλιοπωλείο θα συνυπάρχουν στο μέλλον με ένα τεράστιο σε
μέγεθος, πολύγλωσσο κατάλογο ψηφιακών κειμένων,
προερχόμενων από πληθώρα πηγών, ίσως ‗ταξινομημένων‘
θεματικά ή με άλλες ‗ταμπέλες‘ για τις προτιμήσεις χρηστών,
και διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για ‗φόρτωση‘ ηλεκτρονικά.
Ν ενδιαφερόμενος θα επιλέγει και θα μεταφέρει το ψηφιακό
589

Σα βηβιία πνπ πξνσζνχληαη ζηελ ακεξηθαληθή θπξίσο αγνξά είλαη φζα
εθδίδνληαη ζε κεγάια ηηξάδ θαη νη εθδφηεο θαινχληαη λα θαηαβάινπλ κεγάια
πνζά γηα δηαθήκηζε ζηνπο ρψξνπο πψιεζεο (co-op advertising), γηα λα είλαη
ζίγνπξνη φηη ηα βηβιία ηνπο ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαιή ζέζε ζηα
θαηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά, ν Schiffrin απνθαιχπηεη πσο ε κεγαιχηεξε
βηβιηνπσιηθή αιπζίδα ζηηο ΖΠΑ, Barnes & Noble, δεηνχλ απφ ηνπο εθδφηεο
1 δνιάξην γηα θάζε αληίηππν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπνζεηήζνπλ ην βηβιίν ζε
πεξίνπηε ζέζε κέζα ζην θαηάζηεκα. Απηή ηελ ππεξεζία παξέρνπλ δσξεάλ
ηα αλεμάξηεηα βηβιηνπσιεία. Βι. ζρεηηθά Αληξέ ίθξηλ, Δθδόζεηο ρσξίο
εθδόηεο, φ.π., ζ. 114.

590

Jason Epstein, Book business: Publishing past, present, and future, φ.π.,
ζ. xviii.
591
Laura J. Miller, φ.π., ζ. 53.
592
Βι. http://blog.josesaramago.org.
593
Βι. http://passouline.blog.lemonde.fr.
594
Διεάλλα Βιαζηνχ, «Φσλή ζ‘ έλα πνξηξέην: Πξηλ ιίγν θαηξφ ν Γάιινο
ζπγγξαθέαο θαη δεκνζηνγξάθνο Πηεξ Αζνπιίλ βξέζεθε ζηελ Αζήλα. Ζ A.V.
ηνλ ζπλάληεζε», Book Voice (Athens Voice), ηεχρνο 254, 23-29.4.2009, 2371, ζ. 40.
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καθετοποίησης. Ώναλαμβάνουν πρωτοβουλίες δραστηριοποίησης και στο χώρο της έκδοσης, της εκτύπωσης, της
διαφήμισης και της χονδρικής πώλησης, όπως βέβαια
ανάλογες πρωτοβουλίες τολμούν να πάρουν και εκδότες. Ν
πρωτεϊκός ρόλος στην αγορά του βιβλίου που αναδεικνύεται
στα μέσα του 21ου αιώνα θυμίζει αυτόν κατά τους πρώτους
αιώνες της εφεύρεσης της τυπογραφίας, το 15ο και 16ο, τότε
που οι «παλαιοί βιβλιοπώλες» ήταν αναγκασμένοι να κάνουν
τα πάντα μόνοι τους, από την επιλογή έργων (έκδοση) και τη
συνεννόηση με τον πνευματικό δημιουργό, την κατασκευή
κινητών τυπογραφικών στοιχείων, τη λειτουργία των πρεσών,
τη βιβλιοδεσία, των εκτυπωμένων φύλλων, την προώθηση, τη
χονδρική διανομή και τη λιανική πώληση των έργων. Νι
βιβλιοπώλες ήταν και ιδιοκτήτες τυπογραφικών εργαστηρίων,
παράλληλα με τη λειτουργία
των καταστημάτων που
διατηρούσαν και διέθεταν βιβλία και παραπλήσια ύλη
(stationery). Πυχνά ήταν και οι ίδιοι βιβλιοδέτες. Ώργότερα,
μάλιστα, κατά το 19ο αιώνα με τη διάδοση του Ρύπου, οι
βιβλιοπώλες ήταν ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες εφημερίδων 595.
Νι ρόλοι συγχέονται και ‗διαπλέκονται‘. Ώυτή είναι άλλωστε
και η αιτία που δεν παρατηρείται στη διεθνή βιβλιογραφία
καμία ειδική μελέτη για την ιστορία των ‗παλαιών
βιβλιοπωλών‘, παρά μελέτες για τη συνολική αγορά της
παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου. Πυχνά ονομάζονται
μελέτες για την εκδοτική αγορά, όπου όμως ο εκδότης είναι
και τυπογράφος και βιβλιοδέτης και χονδρέμπορος και
βιβλιοπώλης, οπότε εξετάζεται η επιχειρηματική/εμπορική
και συνδικαλιστική δράση σε όλες αυτές τις μετέπειτα – από
το 18ο αιώνα και μετά – διαφοροποιημένες ειδικότητες. Ήταν
λογικό επακόλουθο πως το πρόσωπο που συγκέντρωνε αυτές
τις πολλαπλές ιδιότητες στο δρόμο από την παραγωγή προς
την κατανάλωση του βιβλίου από το κοινό συχνά διακρινόταν
για την πνευματική και κοινωνική ακτινοβολία του και
σταδιακά αποκτούσε οικονομική και πολιτική ισχύ στην
αστική ή τοπική/επαρχιακή κοινότητα.

είναι εξασφαλισμένο, αφού υπάρχει το επιχειρηματικό
μοντέλο596. Πίγουρα, το εκδοτικό οικοσύστημα δεν θα μείνει
ανέπαφο, αλλά η ανάγκη της γραφής, της ανάγνωσης και του
βιβλίου παραμένει σταθερή αξία για το μεταγουτεμβέργιο
άνθρωπο.
Ώκόμη, το βιβλίο αποτελεί μία μεγάλη δύναμη και με
οικονομικούς όρους. πως έχει ανακοινώσει επανειλημμένα η
Γυρωπαϊκή Νμοσπονδία Γκδοτών (FEP), το βιβλίο είναι η
πρώτη πολιτιστική βιομηχανία στην Ευρώπη. Ρο βιβλίο δεν
συνιστά μόνο ένα σημαντικό πολιτιστικό αγαθό, αποτελεί
επίσης μια οικονομική δύναμη ύψους γύρω στα €40δις (2006).
Νι άνθρωποι που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής και
διάθεσής του (συγγραφείς, μεταφραστές, επιμελητές, εκδότες,
διανινητές, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόμοι κ.ά.) συνδημιουργούν μία μεγάλη οικονομική δύναμη597. Πτην περίοδο
της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής και τραπεζικής κρίσης
που ξεκίνησε το 2007 και ακόμη διαρκεί 598 , ο χώρος του
βιβλίου καλείται να αντιμετωπίσει τη γενική ύφεση,
παράλληλα με τις προκλήσεις της τεχνολογίας και ιδιαίτερα
της ψηφιοποίησης και του διαδικτύου που αναδύθηκε στην
τελευταία δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Κόνο με τους
κανόνες της ελεύθερης αγοράς φαίνεται δύσκολη η επιβίωση
(και) του παραδοσιακού βιβλίου και του φυσικού
βιβλιοπωλείου, όπως διαπιστώνουν οι παρατηρητές και
κρατικοί υπεύθυνοι σε ευρωπαϊκές χώρες. Αι‘ αυτό πέρα από
την ενιαία τιμή βιβλίου και τη λειτουργία κέντρων/ιδρυμάτων
προώθησης του βιβλίου και της βιβλιοφιλίας σε πολλές
ευρωπαϊκές χώρες, καθίσταται όλο και πιο έντονο το ζήτημα
περαιτέρω πρωτοβουλιών της Ξολιτείας και των
περιφερειακών και διεθνών οργανισμών για την προστασία και
την προώθηση όλων των μορφών του βιβλίου, ως προς το
περιεχόμενο και την εξωτερική μορφή, χάρη της πολιτιστικής
‗βιοποικιλότητας‘.
Ν André Schiffrin σχολιάζει ότι στις σημερινές
συνθήκες κανένας καπιταλιστής που σέβεται τον εαυτό του δεν
θα επένδυε σε ένα βιβλιοπωλείο ή σε έναν εκδοτικό οίκο ή σε
μία εφημερίδα, καθώς τα κέρδη από ένα βιβλιοπωλείο είναι
συνήθως ελάχιστα, η επίτευξη του πολυπόθητου στόχου του

πως επισημαίνει ο Κπακουνάκης, στο πλαίσιο
σχολιασμού των ευρημάτων της έρευνας του 2010 της Bain &
Company για την εμβέλεια διάδοσης του ηλεκτρονικού
βιβλίου, το εντυπωσιακό εύρημα της προτίμησης του 42%
των συμμετεχόντων στο έντυπο βιβλίο, παράλληλα με την
προσωπική παραδοχή του συμπληρωματικού χαρακτήρα των
ηλεκτρονικών συσκευών ανάγνωσης και των πολυμεσικών
ταμπλετών στο χαρτί και με τον ισχυρισμό των αναγνωστών
ψηφιακού υλικού πως διαβάζουν με τα νέα μέσα
περισσότερους τίτλους, επιτρέπουν το συμπέρασμα ότι το
μέλλον του βιβλίου και στις δύο μορφές, φυσική και άυλη,

596

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Σν κέιινλ ηνπ βηβιίνπ», φ.π..
Καηξίλ Βειηζζάξε, «Γηα κηα δπλαηή πνιηηηθή βηβιίνπ», «ΒΖΜΑ Ηδεώλ»
(Σν Βήκα), 7.11.2008. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.vimaideon.gr/Article.aspx?d=20081107&nid=10279243&sn=ΚΤ
ΡΗΟ%20ΣΔΤΥΟ&spid=1478 (26.11.2008).
598
ηελ παξνχζα εξγαζία δίλεηαη έκθαζε ζηηο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο πνπ
αληηκεησπίδεη ην βηβιίν θαη φρη ζηελ παγθφζκηα θαη ηελ ειιεληθή
ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, γηαηί ε ‗ζησπειή επαλάζηαζε ηνπ δηαδηθηχνπ‘
επηθέξεη δνκηθέο κεηαβνιέο γηα ην βηβιίν θαη ην βηβιηνπσιείν, ελψ ε
δεχηεξε είλαη παξνδηθή θαη αθνξά ηελ χθεζε ζηελ παξαγσγή θαη
θαηαλάισζε ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ησλ πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ θαη
ππεξεζηψλ.
597
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Henry Curwen, A history of booksellers, the old and the new, ρ.η., General
Books (original publisher: Chatto and Windus), 2009 (original publication
date: 1873), ζ. 7.
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10% στα εταιρικά κέρδη για τους μεγάλους εκδοτικούς οίκους
είναι δύσκολη και η επίτευξη των μεγάλων κερδών από
εφημερίδες, στα οποία είχαν συνηθίσει παλαιότερα οι
επενδυτές, είναι επίσης ανέφικτη.
Ν ίδιος προτείνει εκδοτικές κυρίως, αλλά και
βιβλιοπωλικές πρωτοβουλίες, ως νέα επιχειρηματικά
μοντέλα απέναντι στην κρίση όλων των έντυπων μέσων
εξαιτίας της συγκέντρωσης, του γιγαντισμού, της κυριαρχίας
του εμπορικού κέρδους και της ψηφιοποίησης. Πτα νέα
μοντέλα που προτείνει ευρύτερα στον τομέα του πολιτισμού –
βιβλίο, Ρύπο, μουσική, θέατρο, χορό και κινηματογράφο –
αναδεικνύονται σημαντικοί πιλώνες η κρατική ενίσχυση και οι
μη κερδοσκοπικές δομές. Ίσως οι εναλλακτικές που καταθέτει
ο Schiffrin να κρίνονται ουτοπικές στις ΕΞΏ και τη Κ.
ΐρετανία, όμως ο ίδιος τις θεωρεί ως το αναγκαίο αντίδοτο
για την προστασία της ποικιλομορφίας, του πλουραλισμού
και της ανεξαρτησίας στον τομέα του πολιτισμού599. Ηδιαίτερα
επικίνδυνος, μπορεί να προστεθεί στο σημείο αυτό, φαίνεται ο
συγκεντρωτισμός και ο γιγαντισμός των ‗φυλάκων των πυλών‘
σε επίπεδο παραγωγής και λιανικής διακίνησης του βιβλίου,
ενός πολιτιστικού προϊόντος κατ‘ εξοχήν φορέα της
ανθρώπινης μνήμης, γνώσης και ιδεών. Νι μικροί/μεσαίοι
εκδότες και βιβλιοπώλες, όπως και οι ανεξάρτητοι
πνευματικοί δημιουργοί, θα πρέπει να επιβιώσουν σήμερα και
στο άμεσο μέλλον, για χάρη της ελεύθερης διακίνησης των
ιδεών και της δημοκρατίας, τονίζει ο Schffrin. Καζί του
φαίνεται να συμφωνούν αρκετοί παρατηρητές, πενυματικοί
δημιουργοί και μικροί/μεσαίοι εκδότες και βιβλιοπώλες.
Πτο διάγραμμα που ακολουθεί επιχειρείται με τη γνωστή στο μάρκετινγκ ανάλυση SWOT- απεικόνιση των
πλεονεκτημάτων και αδυναμιών της ευρωπαϊκής αγοράς
βιβλίου, όπως προέκυψαν από 12μηνη έρευνα για λογαριασμό
της Αενικής Βιεύθυνσης για τις Γπιχειρήσεις της Γυρωπαϊκής
Γπιτροπής, που διεξήγαγαν από κοινού το Turku School of
Economics and Business Administration (έδρα: Σιλανδία)
και την εταιρεία συμβούλων Rightscom Ltd (έδρα:
Ιονδίνο) 600 . Ε ενδεικτική για το παρόν και το μέλλον της
ευρωπαϊκής βιομηχανίας του βιβλίου ανάλυση δημοσιεύθηκε
το 2004.
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André Schiffrin, Οη ιέμεηο θαη ην ρξήκα, φ.π., ζζ. 19-20.
«Δπξσπατθή βηνκεραλία έθδνζεο βηβιίσλ: Αλάιπζε ζεηηθψλ θαη
αξλεηηθψλ ζηνηρείσλ (SWOT Analysis)», Γηαβάδσ, ηεχρνο 460,
Φεβξνπάξηνο 2006, 145-146.
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ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΈΚΓΟΗ ΒΙΒΛΙΧΝ: Ανάλςζη θεηικών και απνηηικών ζημείυν (SWOT Analysis)
ΗΜΔΙΑ ΤΠΔΡΟΥΗ

ΑΓΤΝΑΜΙΔ

ΔΤΚΑΙΡΙΔ

ΑΠΔΙΛΔ

-Η αγνξά βηβιίνπ είλαη βαζηά ζεκειησκέλε ζηελ
θνπιηνχξα επξσπατθψλ ρσξψλ. Τν βηβιίν είλαη
αθφκε ε πεγή πνιιψλ ζεκαληηθψλ ηδεψλ, πιεξνθφξεζεο θαη ςπραγσγίαο.
-Η Δπξψπε γεληθά έρεη πςειά επίπεδα ζηνηρεηψδνπο
εθπαί-δεπζεο θαη ν πιεζπζκφο ησλ πεξηζζφηεξσλ
θξαηψλ έρεη ιάβεη επαξθή εθπαίδεπζε ψζηε λα είλαη
ζε ζέζε λα δηαβάδεη κία επξεία γθάκα βηβιίσλ.
-Τα βηβιία παξακέλνπλ ζεκαληηθά γηα εξγαιεία γηα
ηελ εθπαίδεπζε θαη ηα παηδηθά εμνηθεηψλνληαη κε
απηά απφ πνιχ κηθξή ειηθία. Σε πνιιέο ρψξεο ε
ρξήζε βηβιίσλ αλαπηχζζεηαη πεξαηηέξσ κέζσ ελφο
ζπζηήκαηνο δεκφζησλ βηβιηνζεθψλ
-Η πψιεζε βηβιίσλ εμαθνινπζεί θαη αλαπηχζζεηαη,
ζε πείζκα ηεο ξαγδαίαο εμάπισζεο άιισλ κέζσλ.
-Η επξσπατθή βηνκεραλία ηνπ βηβιίνπ είλαη
εδξαησκέλε. Έρεη θαη παγθφζκηα δηάζηαζε. Η
Δπξψπε είλαη έδξα ελφο αξηζκνχ ζεκαληηθψλ
εθδνηηθψλ νίθσλ κε δηεζλή εκβέιεηα πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Αζία θαη ηε Βφξεηα
Ακεξηθή. Δπίζεο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πψιεζε
δηθαησκάησλ, ε νπνία αληηπξνζσπεχεη κία εδξαησκέλε αγνξά απφ κφλε ηεο.
-Σε φζα θξάηε-κέιε ηζρχεη, ε Δληαία Τηκή Βηβιίνπ
κεηψλεη ηελ πίεζε πξνο εθδφηεο γηα εθπηψζεηο πξνο
ηα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο.
-Δθδφηεο απφ ηηο κεγάιεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο έρνπλ
πξφζβαζε ζε ηνπηθέο αγνξέο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα
θάλνπλ εμαγσγέο γηα λα επηβηψζεηο.
-Οη εθδφηεο βηβιίσλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο
δηαζέηνπλ εκπεηξία θαη ζσζηή δηαρείξηζε, ψζηε λα
επηβηψλνπλ ζε πεξηφδνπο έληαζεο ηνπ
αληαγσληζκνχ.
-Οη εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα
πξνζειθχνπλ πςεινχ επηπέδνπ πξνζσπηθφ.
-Η ξνή δηαζέζηκνπ πεξηερνκέλνπ γηα έθδνζε είλαη
ζπλερήο θαη δηαθνξνπνηεκέλε θαη γεληθά δελ ππάξρεη
έιιεηςε ζπγγξαθέσλ
-Η εθδνηηθή βηνκεραλία είλαη δηαθνξνπνηεκέλε,
θαζψο πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ
εθδνηηθψλ νίθσλ πνπ δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε ησλ
επηκέξνπο αγνξψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη.
-Τν ρακειφ θφζηνο εηζφδνπ ζηνλ θιάδν ελζαξξχλεη
ηε δεκηνπξγία λέσλ εμεηδηθεπκέλσλ εηαηξεηψλ.
-Οη εθδνηηθέο εηαηξείεο δηαζέηνπλ ζεκαληηθή εκπεηξία
θαη έρνπλ ηζρπξή δηαπξαγκα-ηεπηηθή ηθαλφηεηα κε
ηνπο πξνκεζεπηέο. Τν κάλαηδκελη ηεο παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο είλαη θαιά ζρεδηαζκέλν θαη
αλεπηπγκέλν.
-Τα ηειεπηαία ρξφληα νη εθδνηηθέο εηαηξείεο έρνπλ
θαηνξζψζεη λα αμηνπνηήζνπλ ηηο λέεο ηερλνινγηθέο
εθεπξέζεηο θαη δηαδηθαζίεο δηνίθεζεο, κε απνηέιεζκα
ηε κείσζε θφζηνπο.
-Η αιπζίδα δηαλνκήο απφ ην ζπγγξαθέα ζηνλ
θαηαλαισηή είλαη ζρεδηαζκέλε θαη εχξσζηε. Δπίζεο,
ην Γηαδίθηπν έρεη γίλεη έλα απαξαίηεην ηκήκα ηνπ
δηθηχνπ δηαλνκήο.
-Τα νθέιε ηνπ θιάδνπ απφ έλα καθξνπξφζεζκα
εδξαησκέλν παγθφζκην ζχζηεκα ζπγθέ-ληξσζεο
πιεξνθνξηψλ θαη δηθηχσζεο είλαη ζεκαληηθά.
-Ο ξφινο ησλ εθδφζεσλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ
πνιηηηζκφ αλαγλσξίδεηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαη
γη’ απηφ πξνζειθχεη θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε απφ
ην θξάηνο
-Η εθδνηηθή βηνκεραλία έρεη αλαπηχμεη θαηλνηφκεο
κεζφδνπο ηφζν ζην κάξθεηηλγθ φζν θαη ζηελ
πξνψζεζε ζε νξηζκέλνπο ηνκείο.

-Η επξσπατθή βηνκεραλία έθδνζεο βηβιίσλ είλαη
ψξηκε θαη γη’ απηφ δελ δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε
παξεκβάζεσλ γηα (δηαξζξσηηθέο) αιιαγέο. Γελ
ππάξρνπλ γηα ηηο πεξηζζφηεξεο εζληθέο αγνξέο
αμηφπηζηεο απνδείμεηο φηη ν αξηζκφο ησλ
αλζξψπσλ πνπ αγνξάδεη βηβιία κεγαιψλεη.
-Σε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε δηαπίζησζε,
ηκήκαηα θαη θιάδνη εζηηάδνπλ ηηο πξνζπάζεηέο
ηνπο πεξηζζφηεξν ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη
ιηγφηεξν ζηελ πξσηνπνξηαθή αλαλέσζε ησλ
εθδνηηθψλ πξνζέζεσλ, γεγνλφο πνπ ζα
κπνξνχζε λα κεγαιψζεη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ηεο
αγνξάο.
-Υπάξρνπλ ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη νη
λένη άλζξσπνη δηαβάδνπλ ιηγφηεξν θαη πξνηηκνχλ
άιια κέζα, φπσο ηελ ηειεφξαζε, ηα ειεθηξνληθά
παηρλίδηα θαη ην δηαδίθηπν.
-Ο αλαιθαβεηηζκφο δελ είλαη ν ίδηνο ζε φιεο ηηο
ρψξεο-κέιε.
-Πνιινί άλζξσπνη ζηελ Δπξψπε δηαβάδνπλ κφλν
έλα ή δχν βηβιία ην ρξφλν.
-Η δηάζεζε γηα θαηλνηνκία είλαη πεξηνξηζκέλε
-Σπρλά νη αγνξαζηέο ησλ βηβιίσλ δελ είλαη νη
ηειηθνί θαηαλαισηέο, ι.ρ.. ζρνιεία, παλεπηζηήκηα
θαη ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο
- Λίγνη εθδφηεο γεληθψλ ή αθαδεκατθψλ βηβιίσλ
έρνπλ αλαγλσξίζηκε εκπνξηθή ηαπηφηεηα, νη
πεξηζζφηεξνη αλαγλψζηεο ζπγθξαηνχλ νλφκαηα
ζπγγξαθέσλ ή ηίηινπο βηβιίσλ.
- Πνιινί εθδφηεο πνπ δηαθηλνχλ ηα βηβιία ηνπο
κέζα απφ θαλάιηα δηαλνκήο έρνπλ κηθξή ή θακία
γλψζε γηα ην πνηνη είλαη νη ηειηθνί αγνξαζηέο
ησλ βηβιίσλ ηνπο.
-Υπάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο πνιχ κηθξψλ
εηαηξεηψλ. Απηφ απμάλεη ηηο επηινγέο ησλ
θαηαλαισηψλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ βηβιίσλ πνπ
εθδίδνληαη, αιιά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε
δπζθνιίεο γηα ηνπο δηαλνκείο θαη ηα θαηαζηήκαηα
ιηαληθήο ζηελ αλαδήηεζε ηίηισλ.
-Οη κηθξέο εηαηξείεο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο λα
δηαθηλήζνπλ ηα βηβιία ηνπο κέζα απφ ηα θαλάιηα
πσιήζεσλ.
-Πνιινί εθδφηεο έρνπλ κεγάιε εμάξηεζε ή
επηδήκηνπο πεξηνξηζκνχο λα ηνπνζεηήζνπλ ηα
βηβιία ηνπο ζηελ αγνξά κέζα απφ νξηζκέλα
θαλάιηα δηαλνκήο, ι.ρ. ζνχπεξ κάξθεηο,
πνιπθαηαζηήκαηα.
-Υπάξρεη αδπλακία πξφβιεςεο γηα ην πνηνη ηίηινη
ζα έρνπλ εκπνξηθή επηηπρία, ψζηε λα
αληηζηαζκίδεηαη ην ξίζθν ηεο έθδνζεο
- Μπνξεί λα ζεκεησζνχλ πςειέο απψιεηεο ησλ
εθδνηψλ ζηα θαλάιηα πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο
(αδπλακία πιεξσκήο)
-Αθφκε θαη κεγάιεο εηαηξείεο επελδχνπλ πνιχ
ζπληεξεηηθά πφξνπο ζην κάξθεηηλγθ. Γηα ηνπο
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο νη πξνυπνινγηζκνί
κάξθεηηλγθ παξακέλνπλ πνιχ ρακεινί.
-Ο θιάδνο εκθαλίδεη κηθξή αληαπφθξηζε ζηηο
επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγεί ε ςεθηαθή ηερλνινγία
θαη ηδηαίηεξα ην δηαδίθηπν.
-Οη επελδχζεηο ζηηο ηερλνινγίεο ηεο
πιεξνθνξίαο δελ έρνπλ αθφκε απνθέξεη ηα
νθέιε πνπ αλέκελαλ νη εθδφηεο.
-Η ρακειή ηαρχηεηα θαη ε έιιεηςε αλαιπηηθήο
ζηαηηζηηθήο πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ θιάδν
πξνθαιεί πξνβιήκαηα γηα ηηο εηαηξείεο, ηηο
επαγγεικαηηθέο ελψζεηο θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα.

-Ο ζπλδπαζκφο θαηλνηνκίαο θαη
δεκηνπξγηθφηεηαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ
επηλφεζε λέσλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ.
-Η αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλησλ ηκεκάησλ ζηηο
εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θαηλνηφκαο
‘θνπιηνχξαο’ ζην ζχλνιν ηνπ θιάδνπ.
-Γηεχξπλζε ηεο ζπλνιηθήο αγνξάο ηνπ
βηβιίνπ, κε ηελ έθδνζε, πξνβνιή θαη
πξνψζεζε λέσλ θαηεγνξηψλ βηβιίσλ, πνπ
ζα επηθεληξψλνληαη ζε αλζξψπνπο πνπ δελ
αγφξαδαλ βηβιία έσο ηψξα θαη ζα κπνξνχλ
λα δηαηίζεληαη κέζα απφ λέα, κε
παξαδνζηαθά θαλάιηα πσιήζεσλ.
-Μεγέζπλζε ηεο αγνξάο κέζσ ηεο
αλάπηπμεο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ
κάξθεηηλγθ.
-Φξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ κε ζηφρν ηε
δεκηνπξγία ελφο θαλαιηνχ απεπζείαο
πσιήζεσλ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαη
αλάπηπμεο κεζφδσλ εμαηνκηθεπκέλεο
πξνζέγγηζεο ησλ ρξεζηψλ-αλαγλσζηψλ.
-Αλάπηπμε ηεο αγνξάο, ελζαξξχλνληαο ηα
παηδηά λα ζπλεζίδνπλ ζηελ αλάγλσζε
βηβιίσλ.
-Αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ γηα πψιεζε
βηβιίσλ ζε ςεθηαθή κνξθή (e-books).
-Σχλδεζε κε άιια ΜΜΔ, ζπζηεκαηηθή
αλάπηπμε ηνπ –απφ ζηφκα ζε ζηφκακάξθεηηγλθ, πξνβνιή κέζα απφ ηειενπηηθά
πξνγξάκκαηα, εθεκεξίδεο θαη βξαβεία πνπ
πξνθαινχλ δεκνζηφηεηα.
-Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ βηβιίσλ πνπ
πσινχληαη κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ, εηδηθά ησλ
βηβιίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα
επηρεηξεκαηηθή, επαγγεικαηηθή θαη
αθαδεκατθή ρξήζε.
-Αλάπηπμε λένπ, δηαδξαζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ, αμηνπνηψληαο γλσζηά
ζπγγξαθηθά νλφκαηα ή εθδνηηθά εκπνξηθά
ζήκαηα.
- Βειηίσζε ηεο απφδνζεο απφ ηηο
ηερλνινγηθέο επελδχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα
απμεζεί ε θεξδνθνξία.
-Φξεζηκνπνίεζε ηεο κεζφδνπ «εθηχπσζε
αλάινγα κε ηε δήηεζε» γηα ηελ έθδνζε
βηβιίσλ, ψζηε λα αμηνπνηείηαη ζην κάμηκνπκ
ν θαηάινγνο ηίηισλ θαη ζηα βηβιηνπσιεία λα
ππάξρεη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο βηβιίσλ κε
ην ρακειφηεξν θφζηνο επέλδπζεο.
-Αμηνπνίεζε ησλ εμαγσγηθψλ επθαηξηψλ,
ηδηαίηεξα απφ ηνπο εθδφηεο αγγιηθήο θαη
ηζπαληθήο γιψζζαο.
-Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ζε δεηήκαηα
ππνδνκήο, φπσο ε αλάπηπμε
νινθιεξσκέλσλ βάζεσλ δεδνκέλσλ βηβιίσλ
θαη ε αλάπηπμε ηεο απνηειεζκα-ηηθφηεηαο
ηεο αιπζίδαο πξνζθνξάο θαη ε πξνψζεζε
ηεο ηππνπνίεζεο θαη ηεο απηνκαηνπνίεζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ.
-Σηα λέα θξάηε-κέιε ζα κπνξνχζαλ λα
ππνζηεξηρζνχλ πξαγκαηηθέο αλαπηπμηαθέο
επθαηξίεο, σο απνηέιεζκα ηεο αλάπηπμεο
ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο επεκεξίαο.

-Η απμαλφκελε επηξξνή – ζε νξηζκέλα
θξάηε-κέιε – ησλ ηζρπξφηεξσλ αιπζίδσλ,
ηφζν ησλ βηβιηνπσιηθψλ φζν θαη ησλ
γεληθψλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο,
νη νπνίεο δηεθδηθνχλ κεγάιεο εθπηψζεηο θαη
απαηηνχλ γξήγνξε θίλεζε θαη
αληηθαηάζηαζε ηνπ ζηνθ.
-Η απμαλφκελε δχλακε ησλ αιπζίδσλ
ιηαληθήο πψιεζεο, κε απνηέιεζκα ηνλ
πεξαηηέξσ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ
βηβιηνπσιείσλ, απνηειεί απεηιή γηα ηα
κηθξά βηβιηνπσιεία θαη πεξηνξίδεη ηε
δηαθνξνπνίεζε ησλ βηβιίσλ πνπ είλαη
δηαζέζηκα γηα ηνπο αγνξαζηέο.
-Μεγέζπλζε ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο δαπάλεο
ησλ θαηαλαισηψλ ζε άιια κέζα, ζε βάξνο
ησλ βηβιίσλ.
- Τν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα πνπ
παξαηεξείηαη ζε φιε ηελ ΔΔ ζα έρεη άκεζν
αληίθηππν ζηνπο εθδφηεο εθπαηδεπηηθψλ
βηβιίσλ θαη καθξνπξφζεζκα ζα επεξεάζεη
φιε ηελ εθδνηηθή βηνκεραλία.
-Οη ςεθηαθέο ηερλνινγίεο δίλνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζε πεξηζ-ζφηεξνπο λα
εκπιαθνχλ ζηηο εθδφζεηο, απεηιψληαο ηηο
ππάξρνπζεο εηαηξείεο θαη
αλαπξνζδηνξίδνληαο ηα φξηα πνπ
δηαρσξίδνπλ ηελ εθδνηηθή βηνκεραλία απφ
άιιεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.
-Τν πνζνζηφ αλαγλσζηκφηεηαο ζηελ ΔΔ
κπνξεί λα κεησζεί.
-Η απμαλφκελε ρξήζε ησλ βηβιίσλ σο εηδψλ
πξνζθνξάο κε ηελ αγνξά άιισλ κέζσλ
(εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ) κπνξεί λα
απνδπλακψζεη ηελ αληίιεςε γηα ηελ
πξαγκαηηθή αμία ηνπο.
- Η εμνηθνλφκεζε δεκφζησλ δαπαλψλ απφ
ηα θξάηε κπνξεί λα ζεκάλεη φηη ζα
δηαηίζεληαη ιηγφηεξα ρξήκαηα γηα ηελ
πξνκήζεηα εθπαηδεπηηθψλ θαη
παλεπηζηεκηαθψλ ζπγγξακκάησλ.
-Η κείσζε ηεο ρξήζεο βηβιίσλ ζε ζρνιεία
θαη παλεπηζηήκηα ιφγσ ηεο ρξήζεο
ζεκεηψζεσλ ησλ θαζεγεηψλ θαη ηνπ
δηαδηθηχνπ.
-Τν θξάηνο θαη ηα θξαηηθά ηδξχκαηα
εθδίδνπλ ην δηθφ ηνπο πιηθφ γηα ηηο
καζεηηθέο θαη αθαδεκατθέο θνηλφηεηεο, φπσο
θαη γηα νξηζκέλεο επαγγει-καηηθέο
θαηεγνξίεο.
-Η αγνξά είλαη επάισηε ζηελ ςεθηαθή
πεηξαηεία, κία εμαηξεηηθά δχζθνιε ζηελ
αληηκεηψπηζε ηαθηηθή.
-Η θαηάξγεζε ηεο ζπγθξάηεζεο ησλ ηηκψλ
θαη ε πηζαλφηεηα αιιαγήο ηνπ ππάξρνληνο
λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ κέρξη ζηηγκήο,
φπνπ ππάξρεη, πξνζηαηεχεη ηε
δηαθνξεηηθφηεηα (εθδφζεσλ, βηβιηνπσιείσλ,
βηβιίνπ)
- Η δηαηήξεζε ηνπ πςεινχ ΦΠΑ ζηα
ειεθηξνληθά εθδνηηθά πξντφληα επηδξά
αξλεηηθά ζην ελδηαθέξνλ ησλ θαηαλαισηψλ
γηα ηα e-books, θαζψο θαη γηα ηα άιια
ςεθηαθά πνιηηηζηηθά πξντφληα θαη
ππεξεζίεο.

196

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

◘ Σρίτο Κεφάλαιο
Σο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα μέχρι το 1974

ΤΝΟΧΗ
H ελληνική βιβλιοπαραγωγή, διακίνηση και ανάγνωση
συμπορεύτηκε, μετά την πτώση της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας και σε όλη τη διάρκεια της οθωμανικής
περιόδου, όπως και της προεπαναστατικής, επαναστατικής και
μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους περιόδου, με το
υπόλοιπο δυτικό παράδειγμα, εμφανίζοντας μικρή χρονική
υστέρηση ή απόλυτη συγχρονία, κατά περιόδους.
Κινήματα που εκδηλώθηκαν σε εξωελληνικά δυτικά κέντρα,
όπως ο Ουμανισμός, ο Υιλελληνισμός και ο Νεοελληνικός
Διαφωτισμός „γέννησαν‟ παράλληλα με το δυτικό παράδειγμα
την ελληνική περίπτωση αλυσίδας του βιβλίου.

Σο βιβλιοπωλείο της Εστίας στην οδό ταδίου 38
(μέχρι το 1978)

Ν Γλληνισμός, σε όλη την μακρά πορεία που
ακολουθεί μετά την πτώση της ΐυζαντινής αυτοκρατορίας
(1453) και μέχρι την ίδρυση του ελληνικού κράτους (1830),
παρά τις δυσχερείς πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, δεν
φαίνεται να απομονώθηκε, σε ιδεολογικό-πνευματικό επίπεδο
από το υπόλοιπο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, χάρη σε σημαντικά
πνευματικά κινήματα - όπως ο Νυμανισμός και ο
Βιαφωτισμός - και τη συμμετοχή σε αυτά δραστήριων
πυρήνων Γλλήνων και φιλελλήνων.

Αξιοσημείωτος είναι ο „πρωτεϊκός‟ (όπως και ο δυτικός), και
ταυτόχρονα „πρωτοποριακός‟ ρόλος των ελλήνων και
φιλελλήνων τυπογράφων/ εκδοτών/ βιβλιοπωλών, πριν την
Επανάσταση του 1821, στη διάρκειά της και στο νεοσύστατο
ελληνικό κράτος.
τη συνέχεια, σημειώθηκαν στο δυτικό κόσμο ευρύτερες
πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές
ανακατατάξεις, άλλοτε βίαιες και άλλοτε ειρηνικές, στις οποίες
πάντοτε συμμετείχε ενεργά η Ελλάδα.

Νι εξελίξεις σε ιδεολογικό-πνευματικό, κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτικό επίπεδο στο σύνολο του δυτικού
κόσμου, κατά τη νεωτερική εποχή, συνδέθηκαν άρρηκτα, με
την εξέλιξη του παραδείγματος του βιβλίου και ειδικά του
βιβλιοπωλείου. πως εκτέθηκε, καταλυτικές αλλαγές
παραδείγματος, στη μακρόχρονη αυτή πορεία, υπήρξαν η
εφεύρεση της τυπογραφικής πρέσας και των κινητών
τυπογραφικών στοιχείων (1450) και η ανάδειξη του βιβλίου
στο πρώτο ΚΚΓ (18ο αι.).

Βέβαια, υπήρξαν και ιδιαίτερες εθνικές „περιπέτειες‟, όπως ο
ατυχής πόλεμος του 1897, η Μικρασιατική Καταστροφή ή ο
Εμφύλιος Πόλεμος, αλλά και αυτές ουσιαστικά εντάσσονται
στις γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές ανακατατάξεις του
δυτικού κόσμου.
Η εγχώρια αγορά βιβλίου εμφανίζει κάποιες ιδιαιτερότητες σε
σύγκριση με το ευρύτερο δυτικό παράδειγμα, όπως το μικρό
μέγεθος πληθυσμού και γλώσσας, το μικρό-μεσαίο μέγεθος
επιχειρήσεων, τον επίμονα ατομικό/οικογενειακό χαρακτήρα
εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, την πίστη στην
„οικοτεχνική‟ λειτουργία εκδοτικών και βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων, την αποσπασματική πολιτιστική πολιτική του
κράτους και την αμετάβλητα αδύναμη αναγνωστική
συμπεριφορά του γενικού πληθυσμού.

Ε παραγωγή, η διακίνηση και η κατανάλωση του
ελληνικού βιβλίου κινήθηκε σε απόλυτη συγχρονία με το
υπόλοιπο δυτικό παράδειγμα, παρουσιάζοντας ωστόσο
κάποιες ιδιομορφίες εξαιτίας των ιδιαίτερων πολιτικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών, οι οποίες
παρατηρούνται τόσο πριν όσο και μετά την ίδρυση του
ελληνικού κράτους. Ν επονομαζόμενος Λεοελληνικός
Βιαφωτισμός στην προεπαναστική περίοδο, που συνδέθηκε
στενά με την ελληνική μαζική βιβλιοπαραγωγή και διακίνηση
σε εξω-ελληνικά κέντρα, όπως και ιδεολογικές αντιπαραθέσεις,
κινήματα και ιδεολογήματα που διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο
του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, που επίσης συνδέθηκαν
με την πλούσια έντυπη παραγωγή, αποτελούν, σύμφωνα με
ιστορικούς, κοινωνιολόγους και άλλους παρατηρητές έκφραση
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μίας βαθύτερης αναζήτησης ταυτότητας. Ν δημόσιος
προβληματισμός, ο οποίος διατυπώθηκε αρχικά μέσω της
εξω-ελληνικής έντυπης παραγωγής – εφημερίδες, περιοδικά και
βιβλία – και ο οποίος αργότερα αναπτύχθηκε μέσω του
ευάριθμου εγχώριου έντυπου λόγου, αποτυπώνει μία διαρκή
αναζήτηση εθνικής ταυτότητας του Γλληνισμού, ως ανάγκη
διάκρισης απέναντι στην πολιτισμικά κυρίαρχη Βύση και
ταυτόχρονα ως απόδειξη ενεργούς συμμετοχής στις δυτικές
εξελίξεις. Αια μεγάλο διάστημα, κυριάρχησε η
ερωτηματοθεσία για το πού ανήκει η Γλλάδα πολιτισμικά στην Ώνατολή ή στη Βύση-, η πιστή μίμηση δυτικών τάσεων,
η κατά περιόδους στροφή στο αρχαιοελληνικό παρελθόν, η
υποστήριξη της αδιάλειπτης ιστορικής συνέχειας του
Γλληνισμού και η διατύπωση της Κεγάλης Ηδέας601.

συνείδησης, την εθνική αφύπνιση και τις πρώτες δεκαετίες της
μετεπεναστατικής ελληνικής κοινωνίας. Πε αυτό το Θεφάλαιο
επιχειρείται μία ιστορική αναδρομή στην παραγωγή και
κυρίως στη λιανική διακίνηση και διάθεση του βιβλίου (ξένου
και ελληνόγλωσσου) στον ελληνικό κόσμο, ο οποίος στο
σύνολό του, πλην των κοινοτήτων της διασποράς, από τα
μέσα του 15ου αι., σχεδόν ταυτόχρονα με την ανακάλυψη της
τυπογραφίας από το Αουτεμβέργιο, υποδουλώνεται και γίνεται
τμήμα της πολυεθνικής Νθωμανικής Ώυτοκρατορίας. Πτο
δεύτερο Θεφάλαιο της εργασίας καταγράφηκαν βασικές
εξελίξεις στην αγορά του βιβλίου στο βυζαντινό κόσμο. Ε
συνέχιση του ενδιαφέροντος για το βυζαντινό βιβλίο μετά την
πτώση του ΐυζαντίου και η μεταφορά του στη Βύση, κυρίως
στην Ηταλία, κατά το 15ο και 16ο αιώνα, στηριζόταν σε δύο
βάσεις, εξηγεί ο Herbert Hunger. Ξρώτο, στη
συνειδητοποίηση εκ μέρους των λογίων Γλλήνων που
προσπάθησαν να σώσουν εκτός από τη ζωή και τις οικογένειες
και τα βιβλία τους ως φορείς πνευματικού πλούτου της
ανθρωπότητας, μεταφέροντάς τα μέσω ενδιάμεσων σταθμών,
κυρίως της Θρήτης, στην Ηταλία. Ταρακτηριστική περίπτωση
αποτελεί ο μητροπολίτης Λικαίας ΐησσαρίων, που μετά τη
Πύνοδο της Σερράρας-Σλωρεντίας ασπάσθηκε τον
Θαθολικισμό και έφθασε μέχρι το αξίωμα του καρδινάλιου.
Πτην οικία του στη Οώμη υποδεχόταν Έλληνες φυγάδες,
χάρη στους οποίους διεύρυνε τη συλλογή ελληνικών
χειρογράφων και προωθούσε τις μεταφράσεις στα λατινικά,
ενώ παράλληλα φρόντισε για την ίδρυση σχολείων, στα οποία
οι Έλληνες διδάσκονταν ιταλικά και οι Ηταλοί ελληνικά. σα
χειρόγραφα δεν μπορούσαν να αγορασθούν από τους
κατόχους, αντιγράφονταν με οικονομικό αντίτιμο, όπως
αποκαλύπτεται σε αλληλογραφία του ΐησσαρίωνα. Ε
προσπάθεια μεταλαμπάδευσης του πνευματικού πλούτου στη
Βύση και της εξασφάλισης της πνευματικής θέσης του
Γλληνισμού στο μέλλον αποδείχθηκε και από τη
κληροδότηση της ΐιβλιοθήκης του στη Βημοκρατία της
ΐενετίας. Ρο 1468 εντάχθηκαν στη βιβλιοθήκη της
Ααληνοτάτης συνολικά 746 κώδικες, από τους οποίους 482
ήταν ελληνικοί. 602 Ξαρόμοια δράση ανέπτυξε μερικές
δεκαετίες αργότερα ο Ιαυρέντιος Κέδικος, στέλνοντας τον
ουμανιστή Ηανό Ιάσκαρι στην Ώνατολή για την απόκτηση
ελληνικών χειρογράφων, προσπάθεια που έφερε σημαντικά
αποτελέσματα.

Ε ακμή της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής σε δυτικά
κέντρα διακίνησης ιδεών, τυπογραφίας και εμπορίου, εκτός
της τουρκοκρατούμενης επικράτειας, συνδέεται ως φαινόμενο
με την οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη των
Γλλήνων (εμπόρων κυρίως), ιδιαίτερα από το δεύτερο ήμισυ
του 17ου και το 18ο αιώνα μέχρι την Γπανάσταση του 1821.
Πυχνά, αυτή η ανάπτυξη των ελληνικών κοινοτήτων δεν
συμπίπτει με την πολιτική και οικονομική ακμή στην
Θεντρική και Ώνατολική Γυρώπη, γεγονός που σύμφωνα με
τους ιστορικούς αποδεικνύει το ειδικό πλαίσιο που ευνόησε
την παραγωγή και διακίνηση του ελληνικού βιβλίου στις
χώρες που τυπωνόταν – για ένα μικρό αριθμητικά λόγιο κοινό
– και στην τουρκοκρατούμενη επικράτεια – επίσης για ένα
μικρό αρχικά αριθμητικά λόγιο κοινό, κληρικό και κοσμικό.
Ε δραστηριότητα των Γλλήνων της Βιασποράς όλη αυτή την
περίοδο και η επιτυχία τους στους τομείς της οικονομίας, της
κοινωνίας και της πολιτικής ήταν αυτή που γέννησε και την
ανάγκη της πνευματικής καλλιέργειας και της αναγέννησης
των υπόδουλων ομοεθνών τους με κύριο μέσο το βιβλίο, αλλά
και τον ημερήσιο και περιοδικό Ρύπο. Ρο ελληνικό βιβλίο
γεννήθηκε και άνθισε σε δύο πόλους, τις ανάγκες της
ουμανιστικής-αναγεννησιακής Γυρώπης και τις ανάγκες των
Γλλήνων, ελεύθερων και υπόδουλων.
Ηδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η ανάπτυξη
της αγοράς του βιβλίου – από το στάδιο της συγγραφής και
εκτύπωσης μέχρι της διαφήμισης, της διακίνησης και της
λιανικής αγοραπωλησίας - για τη διαμόρφωση της εθνικής

Βεύτερο, η πνευματική παράδοση της ελληνικής
γραμματείας στη μεταβυζαντινή περίοδο βασίστηκε στη
συνεχή και πλούσια αντιγραφική δραστηριότητα ενός
σημαντικού αριθμού ΐυζαντινών ή επιγόνων τους, οι οποίοι
παρήγαγαν ένα μεγάλο αριθμό κωδίκων αρχικά στις μη

601

Δλδεηθηηθά, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ζρεηηθή αλάιπζε ηνπ λενιιεληζηή
Γεκήηξε Σδηφβα, ν νπνίνο, κε αθεηεξία ηελ έξεπλα γηα ην ξφιν ηεο
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«ειιεληθφηεηαο» θαη ηεο αλάδεημεο ηεο «παξάδνζεο», ζεκεηψλεη φηη ε
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θαη ην ηδενιόγεκα ηεο ειιεληθόηεηαο ζην Μεζνπόιεκν, Αζήλα, Οδπζζέαο,
1989.
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Herbert Hunger,, Ο θόζκνο ηνπ βπδαληηλνύ βηβιίνπ: Γξαθή θαη αλάγλσζε
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κατακτημένες περιοχές – Θρήτη, νησιά Ώιγαίου και Ηονίου –
και αργότερα σε Ηταλία, Ησπανία, Ααλλία και Αερμανία. Ώυτοί
οι έλληνες φυγάδες ήταν επαγγελματίες αντιγραφείς
χειρογράφων για την οικονομική τους επιβίωση. Νι
ικανότεροι από αυτούς δημιούργησαν μάλιστα μακρόβια
εργαστήρια αντιγραφής με την απασχόληση ενός ή
περισσότερων βοηθών. Ξαρά τις ατέλειες της μαζικής
παραγωγής, όπως λάθη και ατέλειες εξαιτίας της συχνά
απρόσεκτης αντιγραφής και κατασκευή κωδίκων, οι ιστορικοί
δεν μπορούν να μην αναγνωρίσουν ότι χάρη στους
επαγγελματίες αντιγραφείς του 15ου και του 16ου αιώνα
επιβίωσε και διατηρήθηκε για πολλές γενιές ακόμη η
καλλιέργεια του βυζαντινού βιβλίου603.

διακινούσαν τα αντίτυπα. Πυγκεκριμένα, η αλυσίδα, σύμφωνα
με τον Β. Υυχογιό, λειτουργούσε ως εξής: Νι βιβλιοπώλες
επένδυαν το αναγκαίο κεφάλαιο, οι λόγιοι φρόντιζαν για την
επιμέλεια των κειμένων, οι τυπογράφοι και κατασκευαστές
στοιχείων πρόσφεραν την αναγκαία τεχνογνωσία και
παρέδιδαν στους βιβλιοπώλες τα αντίτυπα, ώστε να τα
διαθέσουν στην αγορά. Πτην κατηγορία των κεφαλαιούχων
βιβλιοπωλών της ΐενετίας ανήκουν ο Ώνδρέας Θουνάδης με
πατρινή καταγωγή, ο πεθερός του Damiano di Santa Maria
και ο Ξέτρος Θουνάδης, όπως και ο Γμμανουήλ Αλυζούνης
από τη Τίο, η τυπογραφική-βιβλιεμπορική επιχείρηση του
Λικόλαου Αλυκή (ή Αλυκύ) από την Ήπειρο – που θα
αποδειχθεί η μακροβιότερη ελληνική εκδοτική-βιβλιοπωλική
απόπειρα (1670-1854) – η επιχείρηση του Λικόλαου Πάρου
και των αδελφών του, επίσης από την Ήπειρο. ΐέβαια,
υπήρχαν και οι εξαιρέσεις, όπως η περίπτωση του Κανούτιου,
που ήταν τυπογράφοι-εκδότες-βιβλιοπώλες605.

Ξαρατηρητές της ιστορίας του ελληνικού βιβλίου,
όπως ο Β. Υυχογιός, επισημαίνουν ότι στους πρωτεργάτες της
παγκόσμιας, αλλά και της «ελληνικής» τυπογραφίας εντάσεται
η μεγάλη μορφή της ελληνικής και λατινικής κλασικής
γραμματείας, ο Άλδος Κανούτιος (1450-1515). Φς
«Σιλέλλην και Οωμαίος» αυτοπροσδιοριζόταν ο εκδότης,
όπως αναφέρεται στον κολοφώνα ενός από τα πρώτα του
βιβλία. Ν Κανούτιος ίδρυσε το 1500 τη Νεακαδημία, έναν
όμιλο από επιφανείς έλληνες και ιταλούς λόγιους, που τον
βοηθούσαν στον εκδοτικό προγραμματισμό και επιμέλεια.
πως έχει αναφερθεί ήδη στην περιγραφή της εξέλιξης του
βιβλίου στο δυτικό κόσμο, ο εκδοτικός του οίκος έθεσε τα
πρότυπα για την έκδοση κειμένων της αρχαίας ελληνικής
γραμματείας και τα καλαίσθητα τυπογραφικά του στοιχεία
μιμήθηκαν πολλοί άλλοι εκδότες. Πτους πρώτους του
συνεργάτες ανήκουν οι λόγιοι Κάρκος Κουσούρος (14701517) και Ώρσένιος Ώποστόλης (1468-1535)604.

μύρνη, τυπογραφείο στα τέλη του 19ου αιώνα

Πτην Νθωμανική αυτοκρατορία η τυπογραφία ήταν
γενικά απαγορευμένη ως το 1727, αλλά χορηγούνταν άδειες
σε όποιον είχε γνωριμίες μέσα στον κύκλο της ψηλής Ξύλης
για να τυπώνει βιβλία σε άλλες γλώσσες πλην της αραβικής ή
της τουρκικής. Πε αυτό το πλαίσιο, οι Γβραίοι της
Θωνσταντινούπολης και της Ζεσσαλονίκης απέκτησαν
τυπογραφεία ήδη από το 1500 και οι Ώρμένιοι από το 1567.
Κάλιστα, στα σημαντικά εβραϊκά τυπογραφεία τυπώθηκε
ελληνική μετάφραση της Ξεντατεύχου – με εβραϊκά στοιχεία
– το 1547.

Ηδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζει η αγορά του
ελληνικού βιβλίου υπό τις δυσμενείς συνθήκες της
Ρουρκοκρατίας, δεδομένου μάλιστα ότι το βιβλίο λόγω του
περιεχομένου του εξαρτάται άμεσα – περισσότερο από άλλα
προϊόντα και υπηρεσίες προς κατανάλωση – από τις πολιτικές,
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες. Ρα
προβλήματα ήταν μεγάλα τόσο στο στάδιο της παραγωγής
του ελληνικού βιβλίου στους τυπογράφους-εκδότες στον εξωελλαδικό χώρο όσο και στη μεταφορά και διάθεσή του. Κετά
τις πρώτες, βραχύβιες προσπάθειες ελληνικής καταγωγής
επιχειρηματιών στην Ηταλία να δημιουργήσουν ελληνικά
τυπογραφεία στη ΐενετία για την έκδοση αρχαίων και
σύγχρονων της εποχής αμιγώς ελληνικών κειμένων,
ακολούθησαν επιτυχημένες πρωτοβουλίες ελλήνων με την
αρχική, κύρια ιδιότητα του βιβλιοπώλη και όχι του
τυπογράφου. Ώυτοί χρηματοδοτούσαν εκδόσεις και

πως παρατηρεί ο Αεώργιος Κπώκος για την
αλυσίδα παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης του
ελληνικού βιβλίου στην περίοδο της Ρουρκοκρατίας, «η
παραγωγή του εντύπου έξω από το κύριο σώμα του Ελληνισμού, η
σημαντική συμμετοχή στην παραγωγή μη οικονομικών-εμπορικών
φορέων καθώς και ιδιωτών, η απουσία οργανωμένων δικτύων

603

. π., ζ. 184.
Γεκήηξεο Κ. Φπρνγηφο, Σα έληππα κέζα επηθνηλσλίαο: Από ηνλ πειό ζην
Γίθηπν, β΄ έθδ., Αζήλα, Καζηαληψηεο, 2004, ζ. 238.
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διακίνησης και συστηματοποιημένων μορφών διάθεσης δυσχεραίνουν
σε μεγάλο βαθμό την ουσιαστική διάδοση του βιβλίου»606.

τον κύριο χώρο διάθεσης του βιβλίου κατά τη διάρκεια της
Ρουρκοκρατίας, ενώ μεμονωμένοι ενδιαφε-ρόμενοι, όπως
κληρικοί και λόγιοι επικοινωνούν με διάφορους τρόπους για
να προμηθευτούν ό,τι επιθυμούν μέσω παραγγελιών. Ε ροή
του βιβλίου που παράγεται στο εξωτερικό και διακινείται προς
τον ελλαδικό χώρο για να καταναλωθεί ρυθμιζόταν με βάση
παραγγελίες και ύστερα από εκτιμήσεις διαφόρων τοπικών
αντιπροσώπων των εκδοτών-τυπογράφων χωρίς καμία
προσωπική επαφή και σχέση παραγωγού-χρήστη 609 . Θαι η
Γλένη Θουρμαντζή συμφωνεί ότι βιβλιοπωλείο με την έννοια
ενός καταστήματος που εξειδικεύεται στην αγορά και
αποκλειστική πώληση του βιβλίου μάλλον δεν υπήρξε ποτέ
στην προεπαναστατική Γλλάδα. Κέσα από τη μαρτυρία του
περιηγητή Holland εξάγεται ότι στην πόλη των Ηωαννίνων το
1805 οι κάτοικοι καυχιόνταν για «το βιβλιοπωλείο τους στο
παζάρι και τα δυο τους σχολεία», ενώ αργότερα κατατίθεται η
αναφορά του περιηγητή Hughes ότι στην πόλη δεν υπάρχει
«ούτε ένας τυπογράφος ούτε ένας βιβλιοπώλης» 610 . Ρο
βιβλιεμπόριο εκτός από τα παζάρια διεξαγόταν και σε
καταστήματα που πωλούσαν διάφορα είδη, λ.χ. ο περιηγητής
Hughes αναφέρει πως αγόρασε ένα βιβλίο σε κατάστημα που
διακινούσε καπνά.

Ώκόμη και στην τελευταία περίοδο της
Ρουρκοκρατίας ο θεσμός του βιβλιοπωλείου ήταν
ουσιαστικά άγνωστος στον υπόδουλο Ελληνισμό, παρόλο
που σε μερικά αστικά κέντρα είχαν κάνει την εμφάνισή τους
βιβλιοπωλεία, όπως το βιβλιοπωλείο Οαζή στην
Θωνσταντινούπολη. Κε βάση πάντως τα διαθέσιμα ιστορικά
στοιχεία, δεν μπορεί να εξακριβωθεί αν πρόκειται για
πρόσωπο που διακινούσε βιβλία ή αν διέθετε πράγματι
κατάστημα αποκλειστικής πώλησης βιβλίων607.
Ρο πρώτο ελληνικό βιβλιοπωλείο φαίνεται πως
λειτουργεί στην Ρεργέστη, σύμφωνα με αναφορά σε επιστολή
του Ώδαμάντιου Θοραή608. Έτσι, ενώ, στα μέσα με τέλη του
18ου αιώνα, σε μεγάλα αστικά κέντρα της Θεντρικής και
ΐόρειας Γυρώπης (Ιονδίνο, Άμστερνταμ, Ξαρίσι κ.α.)
παρατηρούνται, μέσω λογοτεχνικών και εικαστικών μαρτυριών
που έχουν συγκεντρώσει οι ιστορικοί του βιβλίου, α) η
ανάπτυξη σταθερών βιβλιοπωλείων-πάγκων με ανοιχτή
διάταξη προς το δρόμο, β) η γεωγραφική συγκέντρωση
αυτών των βιβλιοκαταστημάτων σε συγκεκριμένες πλατείες και
γ) η συσπείρωση των βιβλιοπωλών σε επαγγελματικές ενώσεις,
στην τουρκο-κρατούμενη Γλλάδα αυτές οι εξελίξεις δεν
μπορούσαν να ευδοκιμήσουν μέσα στις ιδιαίτερες πολιτικές
και κοινωνικές συνθήκες που ζούσε ο Γλληνισμός.

Πημαντικός φορέας απορρόφησης και χρήσης του
ελληνικού βιβλίου αποτέλεσε από το 18ο αιώνα κι εξής η
δημόσια ή ιδιωτική βιβλιοθήκη στον τουρκοκρατούμενο
ελλαδικό χώρο. Ξροηγουμένως, από το μεγάλο κλυδωνισμό
που είχε επιφέρει η οθωμανική κατάκτηση πόλεων και
περιοχών της βυζαντινής αυτοκρατορίας, με φυσικό
επακόλουθο την καταστροφή των δημόσιων βιβλιοθηκών της
Θωνσταντινούπολης, της Λίκαιας και άλλων κέντρων,
ουσιαστικά μόνο τα μοναστικά κέντρα είχαν αποφύγει
περισσότερο ή λιγότερο την καταστροφή. Ε Ιουκία Βρούλια
υπογραμμίζει χαρακτηριστικά ότι η πτώση του ΐυζαντίου
αποτέλεσε ουσιαστική τομή στην ιστορία των βιβλιοθηκών
του ελληνικού χώρου611. Πυνεχή δε και αδιάσπαστο βίο στην
ιστορία των ελληνικών βιβλιοθηκών, σημειώνει ο Ξαναγιώτης
Λταβαρίνος, θα ήταν δυνατό να λεχθεί ότι διατήρησαν οι
βιβλιοθήκες ορισμένων μόνο μεγάλων μοναστηριών, όπως της
μονής Ώγίου Ηωάννη του Ζεολόγου στην Ξάτμο, της
Κεγίστης Ιαύρας στο Άγιο ρος και άλλων στη μοναστική
πολιτεία του Άθωνος. Γπίσης, η ανασύσταση του
Νικουμενικού Ξατριαρχείου αμέσως μετά την Άλωση
συντέλεσε στη γρήγορη ανασύνταξη της βιβλιοθήκης που
διέθετε, ενώ βιβλιοθήκες ιδρύθηκαν για να πλαισιώσουν τις

μύρνη, τυπογραφείο στα τέλη του 19ου αιώνα

Σαίνεται πως στην ελληνική περίπτωση της
διακίνησης της βιβλιοπαραγωγής, τα μεγάλα εμπορικά
πανηγύρια (Γλασσόνα, Κοσχολούρι, Δητούνι κ.ά.) αποτελούν
606

Γεψξγηνο Γ. Μπψθνο, «Ζ ‗δηαθεκηζηηθή‘ πξνβνιή ηνπ βηβιίνπ θαηά ηελ
Σνπξθνθξαηία» ζην Σν βηβιίν ζηηο πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο: Πξαθηηθά ηνπ
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Κέληξνλ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ θαη Δζληθφλ Ίδξπκα Δξεπλψλ, 1982, 113135, ζ. 114.
607
Διέλε Κνπξκαληδή, Σν βηβιίν ζηελ αθκή ηνπ Νενειιεληθνύ Γηαθσηηζκνύ
(1761-1820): Πνζόηεηεο, πνηόηεηεο, ηδέεο, Αζήλα, Αηξαπφο, 2002, ζ. 35.
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. π., ζ. 115. Αο ζεκεησζεί φηη ν Κνξαήο ήηαλ κεγάινο ππέξκαρνο ηεο
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διαδοχικές Ξατριαρχικές Πχολές κατά το 16ο αιώνα 612 .
Βιχασμένη ήταν η τάση των ίδιων των ελλήνων λογίων για τη
διάσωση των ελληνικών χειρογράφων και έντυπων βιβλίων από
τη βασιλική βιβλιοθήκη της Θωνσταντινούπολης και τα άλλα
αστικά και επαρχιακά κέντρα την οθωμανική περίοδο: Άλλοι
απέβλεπαν στην ελεύθερη Γυρώπη για τη σωτηρία του
Γλληνισμού και στράφηκαν σε μία συνειδητή, οργανωμένη
και αυτοχρηματοδούμενη προσπάθεια διοχέτευσης της
αποθησαυρισμένης γνώσης στη Βύση, ενώ άλλοι πίστευαν
στην έσωθεν προετοιμασία για την αναβίωση του Γλληνισμού
και εναντιώθηκαν στην αποψίλωση δημόσιων και ιδιωτικών
βιβλιοθηκών. Κέσα στη δίνη αυτών των αιώνων οι
μοναστηριακές
βιβλιοθήκες,
ιδιαίτερα
οι
πιο
απομακρυσμένες, θεωρήθηκαν οι πιο ασφαλείς για τη
διάσωση των ελληνικών χειρογράφων.

Ώθανάσιου Ξαρίου και με δαπάνες εύπορων μελών της
κοινότητας, ενώ ο εμπλουτισμός και η συντήρησή της
βασίσθηκε στις συνεχείς παραινέσεις μέσω αλληλογραφίας του
Ώδαμάντιου Θοραή προς τους Τιώτες της νήσου και της
διασποράς., καθώς και φιλέλληνες της ελεύθερης Γυρώπης,
για τη «μετακένωση της ευρωπαϊκής σοφίας στις πόλεις της
Γλλάδας» 615 . Γνδεικτικό της θέλησης για πνευματική
ακτινοβολία της βιβλιοθήκης είναι ότι οι έφοροι του
Αυμνασίου της Τίου φιλοδοξούσαν να «εξισωθεί η βιβλιοθήκη
τους με τας μεγάλας βιβλιοθήκας των φωτισμένων εθνών» και
από το 1813 διέθεταν ετησίως ένα οικονομικό κονδύλι για την
αγορά βιβλίων616, ώστε να διευρύνεται το απόθεμα τίτλων της
συλλογής.
Ρο 1668 ιδρύθηκε η Θοβεντάριος Πχολή της
Θοζάνης με τη δημοτική βιβλιοθήκη, ενώ το 1815 άρχισε να
λειτουργεί η Πχολή Κηλεών Ξηλίου με πρωτοβουλία των
λογίων Άνθιμου Ααζή, Αρηγορίου Θωνσταντά και Βημήτριου
Σιλιππίδου. Κάλιστα, το 1814 σύμφωνα με μαρτυρία του
Ααζή αριθμούσε ήδη πάνω από 8.000 τόμους. Νι δημόσιες
προεπαναστατικές βιβλιοθήκες στον ελλαδικό χώρο γνώρισαν
πολλές περιπέτειες και αρκετές είχαν βραχύβιο βίο,
καταστράφηκαν, ανασυστάθηκαν, αναδιοργανώθηκαν κλπ.
Αεγονός όμως είναι ότι η δημόσια βιβλιοθήκη αποτέλεσε
δυναμικό πυρήνα κατανάλωσης και ταυτόχρονα ανάδειξης του
ελληνικού βιβλίου στην προεπαναστατική περίοδο. Ππάνιες
είναι οι αναφορές στη λειτουργία ιδιωτικών βιβλιοθηκών στο
ελλαδικό χώρο. Ρα σχολεία ήταν αυτά που
χρηματοδοτούνταν από εύπορους έλληνες χορηγούς του
εξωτερικού ή από τις αστικές και ημιαστικές κοινότητας που
λειτουργούσαν. Πτο πλαίσιο αυτό εμπλουτίζονταν με
βιβλιοθήκες για να εξυπηρετήσουν το σκοπό τους. Πχολεία
που διέθεταν βιβλιοθήκες ήταν αυτά της Θωνσταντινούπολης,
των Ηωαννίνων, των Ώθηνών, της Κοσχόπολης, του Ξηλίου,
της Πμύρνης, της Τίου, της Ζεσσαλονίκης κ.α.. 617
Βιαπιστώνεται ότι σχολεία και βιβλιοθήκες λειτούργησαν και
άρχισαν από τα τέλη του 18ου αιώνα κι εξής να επιβάλλουν την
παρουσία τους στον ελληνικό χώρο διακίνησης ιδεών σε
αστικά κέντρα με έντονο το εμπορικό στοιχείο που
προωθούσε νέες ιδέες και την πνευματική αφύπνιση του
Γλληνισμού.

Θατά το 17ο αιώνα άρχισαν να διαμορφώνονται πιο
κατάλληλες συνθήκες για την πνευματική αναγέννηση του
Γλληνισμού, οπότε ιδρύονταν – από τα μέσα ιδιαίτερα του
17ου αιώνα- σχολεία που διέθεταν και βιβλιοθήκη, τα οποία
χρηματοδούνταν είτε από εύπορα μέλη της κοινότητας είτε
από εμπόρους της διασποράς. Ρο φαινόμενο εντάθηκε την
περίοδο του Λεοελληνικού Βιαφωτισμού στο δεύτερο ήμισυ
του 18ου και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα., με την
ίδρυση και ακμή σχολείων, τυπογραφείων και δημόσιων
ελληνικών βιβλιοθηκών 613 . Ρο 1762 ιδρύθηκε η βιβλιοθήκη
της Δαγοράς με πρωτοβουλία του έκπτωτου Ξατριάρχη
Θωνσταντινουπόλεως Θαλλίνικου Α΄ και χάρη στη δωρεά
800-1000 βιβλίων που απέστειλε μαζί με τον κατάλογό τους ο
ζαγοριανός έμπορος Ηωάννης Ξρίγκος, «ο εραστής των
βιβλίων» όπως αυτοαποκαλούνταν, από το Άμστερνταμ. Ρο
1764 ιδρύθηκε στη Βημητσάνα σχολή με βιβλιοθήκη που
καταστράφηκε το 1770 λόγω των Νρλωφικών και
ανασυγκροτήθηκε και εμπλουτίσθηκε με δωρεές καταγόμενων
από αυτήν στη διασπορά το 1780. Πημαντικό σταθμό
αποτέλεσε τη δεκαετία 1810-1820 ο σχηματισμός των
πρώτων ουσιαστικά προεπαναστατικών δημόσιων βιβλιοθηκών
Ηωαννίνων και Τίου, όπου οι εγγράμματοι ενδιαφερόμενοι
χωρίς κοινωνικές διακρίσεις –στα ευρωπαϊκά πρότυπα– είχαν
το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης. Ε Βρούλια επισημαίνει
ότι επρόκειτο αρχικά για σχολικές βιβλιοθήκες, οι οποίες
όμως με τη σημαντική ανάπτυξή και τη θεματική τους
ποικιλία ξεπέρασαν τα όρια των σχολικών αναγκών και
εξελίχθηκαν σε βιβλιοθήκες με ευρύτερη δημόσια χρήση614.

Ών τεθεί το ερώτημα σε ποιους απευθυνόταν προς
κατανάλωση η ελληνική βιβλιοπαραγωγή μπορούν να
εντοπισθούν οι εξής κατηγορίες από το 16ο αιώνα κι εξής:
Γλληνομαθείς λόγιοι Γυρώπης, έλληνες λόγιοι, κληρικοί,
δάσκαλοι και μαθητές και λαϊκοί αναγνώστες που διαβάζουν

Ε
ίδρυση
της
Κεγάλης
Πχολής
Τίου
πραγματοποιήθηκε το 1792 με εισήγηση του ιερομόναχου
612

Παλαγηψηεο Νηαβαξίλνο, Ηζηνξία Βηβιηνζεθώλ ηνπ Διιεληζκνύ, β΄ έθδ.,
Αζήλα, Έιιελ, 2003, ζ. 103.
613
.π., ζ. 105.
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Λνπθία Γξνχιηα, φ.π., ζ. 13.
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Παλαγηψηεο Νηαβαξίλνο, φ.π., ζ. 117.
Λνπθία Γξνχιηα, φ.π.
617
Διέλε Κνπξκαληδή, φ.π., ζ. 32.
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‗δια ψυχαγωγίαν και περιδιάβασιν‘618. Κάλιστα, η παραγωγή
του λαϊκού αναγνώσματος διατηρήθηκε σταθερή από την
εμφάνισή του στις αρχές του 16ου αιώνα έως και την περίοδο
του νεοελληνικού διαφωτισμού. Κε τον όρο λαϊκό ανάγνωσμα
νοούνται όλες οι εκδόσεις λαϊκής λογοτεχνίας – δυτικών και
ελλήνων συγγραφέων – και χρηστικού περιεχομένου
(λογαριασμοί, γεωπονία κλπ.). Φς λαϊκό κοινό – χωρίς να
υιοθετούνται απόλυτες διαχωριστικές γραμμές και
χαρακτηρισμοί – σε αντιδιαστολή με το λόγιο, νοούνται
εναλφάβητοι, σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό, που
αντιμετωπίζουν το βιβλίο ως πηγή απλής περιέργειας,
διασκέδασης ή απλοϊκής γνώσης.

μεγαλέμποροι προεστοί κοινοτήτων, ιερείς – που μέσω των
συνδρομών και παραγγελιών υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν
σταθερά την έκδοση λόγιων βιβλίων.
Γπιχειρώντας να απεικονίσει την ιστορική πορεία των
έντυπων μέσων επικοινωνίας, ο Β. Υυχογιός επισημαίνει κι
αυτός, αναφορικά με αναγνωστικό κοινό της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής, πως οι ανεπαρκείς πληροφορίες
προέρχονται από τους καταλόγους συνδρομητών που
δημοσιεύουν οι εκδότες στα βιβλία, συνήθεια που
καθιερώνεται στα ελληνικά αντίτυπα από το 1750. Πε 85
βιβλία της περιόδου 1801-1820 δημοσιεύονται κατάλογοι
συνδρομητών, από τους οποίους προκύπτει ότι οι τέσσερεις
πολυπληθέστερες
κοινωνικές
κατηγορίες
των
ενισχυτών/αναγνωστών της ελληνική εκδοτικής παραγωγής
είναι οι έμποροι, κληρικοί, παραδουνάβιοι φαναριώτες
υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί. Ε γεωγραφική δε, κατανομή
τους αναδεικνύει την Θωνσταντινούπολη, το ΐουκουρέστι, τη
ΐιέννη, το Ηάσιο και τη Πμύρνη στα σημαντικότερα κέντρα
απορρόφησης της ελληνικής παραγωγής621.

Πτις πρώτες δε δεκαετίες της τυπογραφίας, όπως ήδη
έγινε αναφορά στην ιστορική αναδρομή του βιβλίου και του
θεσμού του βιβλιοπωλείου στη Βύση, η παραγωγή ελληνικών
κειμένων, κυρίως στην Ηταλία, θα πρέπει να ειδωθεί στο
πλαίσιο του Νυμανισμού, με κύριους αποδέκτες τους ξένους
αναγνώστες – λογίους, φοιτητές, διδασκάλους και ευγενείς που
διέθεταν συλλογές χειρογράφων και συγκροτούσαν τις
ιδιωτικές βιβλιοθήκες τους, εμπλουτίζοντάς τες και με έντυπα
(αρχέτυπα). Έτσι, όπως σημειώνει η Τριστίνα Κπάνου, το
ελληνικό βιβλίο ήδη από τη γέννησή του είχε μεγαλύτερη
εμβέλεια. Ρο αρχικό αναγνωστικό κοινό, στο οποίο
στόχευσαν οι πρώτοι τυπογράφοι και εκδότες της Γυρώπης
για την απορρόφηση της παραγωγής τους, ήταν έτοιμο και
σίγουρο619. Κάλιστα, ο Αιώργος ΐελουδής παρατηρεί ότι το
μεγάλο ποσοστό γραμματικών και λεξικών της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής στο εξωτερικό κατά την Ρουρκοκρατία
μαρτυρεί πως κύριο αναγνωστικό κοινό ήταν λόγιοι και
ανθρωπιστές εκτός Γλλάδας που δεν άσκησαν καμία αξιόλογη
επίδραση στην πολιτισμική εξέλιξη των ελληνόφωνων
περιοχών620.

Ν Ώλέξης Ξολίτης παραδέχεται πως ακόμα και για
το 19ο αιώνα είναι πολύ ελλιπής η εικόνα της αγοράς και
χρήσης των ελληνόγλωσσων βιβλίων που παράγονταν στα
κέντρα του Γλληνισμού στο εξωτερικό. Ώπελπιστικά λίγα,
αναφέρει χαρακτηριστικά, όσα γνωρίζουμε για το
αναγνωστικό κοινό και τις προτιμήσεις του, πέρα από κάποια
ευπώλητα της εποχής, όπως τις πολλαπλές εκδόσεις του
ποιήματος Οδοιπόρος, και την προτίμηση για τα
μεταφρασμένα και όχι πρωτότυπα μυθιστορήματα. Ρο
ελληνικό αναγνωστικό κοινό διέθετε πολυμορφία στην
κοινωνική του διαστρωμάτωση, η οποία σε μορφωτικό
επίπεδο κάλυπτε την κλίμακα από τους εκλεκτούς λόγιους ως
τους απλά εγγράμματους622.

Ώπό την άλλη, οι λόγιοι έλληνες χρήστες της
ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, κοσμικοί και κληρικοί, που
συνεχώς αυξάνονταν από το 16ο αιώνα κι εξής, είναι αυτοί που
διαθέτουν μία μικρή ή μεγαλύτερη ιδιωτική βιβλιοθήκη και
συχνά έχουν εγγραφεί συνδρομητές σε βιβλία που εκδόθηκαν
με το σύστημα των συνδρομητών, ενώ είναι επώνυμοι, γνωστοί
δηλαδή για τη μόρφωση, την ευρύτερη πνευματική δράση και
τη βιβλιοφιλία τους. πάρχει βέβαια και μία πιο πολυάριθμη
ομάδα μέσων λογίων αναγνωστών – δάσκαλοι, έμποροι και

Γνδιαφέρον παρουσιάζει η διάσταση κατά πόσο ο
εκδότης-τυπογράφος-βιβλιοπώλης αυτή την εκτεταμένη
χρονικά περίοδο μπορεί να οργανώσει την ελληνική
βιβλιοπαραγωγή με στόχο ένα συγκεκριμένο κοινό – λόγιο
αλλοδαπό, λόγιο ελληνικό και λαϊκό ελληνικό, και να
καθορίσει ορθολογικά και συνειδητά την παραγωγή και
διακίνηση, ή μάλλον υποκειμενικά και με βούληση να
προσεγγίσει το ποικίλο ελληνόφωνο κοινό. Θατά την
Ρουρκοκρατία, ήταν φυσικό η γέννηση και η εξέλιξη της
ελληνικής τυπογραφίας, βιβλιοπαραγωγής και βιβλιεμπορίας

618

.π., ζ. 36.
Υξηζηίλα Μπάλνπ, «‛Αληηιήςεηο‘ ησλ Ηηαιψλ ηππνγξάθσλ γηα ηε
δηαθφζκεζε ηνπ βηβιίνπ ειιεληθήο γιψζζαο, 16νο-17νο αηψλαο» ζην
Σξηαληάθπιινο Δ. θιαβελίηεο θαη Κσλζηαληίλνο π. ηάηθνο, (εθδ. επηκ.),
Σν έληππν ειιεληθό βηβιίν 15νο-19νο αηψλαο: Πξαθηηθά Γηεζλνχο πλεδξίνπ,
Γειθνί, 16-20 Μαΐνπ 2001, Αζήλα, Κφηηλνο, 2004, 97-116, ζ. 101.
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να συνδεθούν άρρηκτα με την πορεία του Γλληνισμού της
διασποράς. Πτις ανθούσες -οικονομικά και πνευματικάελληνικές παροικίες της Ηταλίας και της Ώυστρίας θα
τυπωθούν τα πρώτα ελληνικά βιβλία και εφημερίδες. Πτο
πλαίσιο του Νυμανισμού και της ζήτησης για κλασικά έργα,
τα πρώτα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία μάλλον χυτεύθηκαν
και χρησιμοποιήθηκαν το 1465 από τυπογράφους, όπως τους
Peter Schöffer, Konrad Sweynheym και Arnold Pannartz,
για να ενσωματώνουν ελληνικές λέξεις σε λατινικά έργα, λ.χ.
στην αλληλογραφία του Θικέρωνα. Πυνήθως χρησιμοποιούσαν τους λατινικούς χαρακτήρες για όσα ψηφία του
αλφαβήτου ήταν όμοια στην εμφάνιση στα λατινικά και τα
ελληνικά, - A, B, E, H, O, P, C, T, X, Y - και είχαν
δημιουργήσει ειδικά στοιχεία μόνο για ορισμένα ελληνικά
ψηφία, όπως Β, Ζ, Σ623.

Κάρκος Κούσουρος, Ώρσένιος Κονεμβασίας, Βημήτρης
Ταλκοκονδύλης, Ηανός Ιάσκαρης και ο καρδινάλιος
ΐησσαρίων. Ρο 1499 οι τυπογράφοι Λικόλαος ΐλαστός και
Δαχαρίας Θαλλιέργης από την Θρήτη τύπωσαν το
Ετυμολογικόν Μέγα, ένα έργο-σταθμό για την ελληνική
τυπογραφία, η εκδοτική τους επιχείρηση όμως θα κλείσει
λόγω της οικονομικής κρίσης στη ΐενετία στις αρχές του 16ου
αι. Αύρω στο 1545 ο κερκυραίος Λικόλαος Ποφιανός θα
ανοίξει ελληνικό τυπογραφείο στη ΐενετία (βιβλία Περί
κατασκευής και χρήσεως του κρικωτού αστρολάβου και
Παιδαγωγός), το επίσης δεν θα διατηρηθεί για πολύ, οπότε τα
επόμενα έτη ενετικά τυπογραφεία θα εκδίδουν ελληνικά
βιβλία, με χρηματοδότηση Γλλήνων τα περισσότερα. Ρον
επόμενο αιώνα πλέον, το 1670, ο γιαννιώτης έμπορος
Λικόλαος Αλυκής θα ιδρύσει την πρώτη ελληνική
τυπογραφική-βιβλιεμπορική επιχείρηση στη ΐενετία,
παράγοντας βιβλία για τους «ελληνόφωνους από την
Ώλεξάνδρεια ως τον Βούναβη, τη ΐιέννη και την Νδυσσό και
από την Ρραπεζούντα ως το Ιιβόρνο και τη Κασσαλία»625, η
οποία αναδείχθηκε στη μακροβιότερη ίσως ελληνική
επιχείρηση (θα επιβιώσει ως το 1854). πως σημειώνει ο
Αιώργος ΐελουδής, η ίδρυση του πρώτου και σημαντικότερου
ελληνικού τυπογραφείου στη ΐενετία, αποτέλεσε κατά πολύ
συνέπεια μίας πολύχρονης εξέλιξης και τη συνισταμένη
πολλών και ποικίλων ευνοϊκών προϋποθέσεων, όπως της
ουμανιστικής βάσης και της ύπαρξης ελληνικών τυπογραφικών
χαρακτήρων από την εποχή της Ώναγέννησης κι εξής στην
Ηταλία. Γπίσης, προσθέτει ο ίδιος, εμπορική ιδιότητα του
Αλυκή συνδέεται άρρηκτα με την εκδοτική-τυπογραφική του
δράση. Ε επιβίωση της επιχείρησής του οφειλόταν ακριβώς
στην ύπαρξη και την αξιοποίηση ενός πυκνού δικτύου
ανταποκριτών του Αλυκή στην τουρκική επικράτεια και σε
άλλα μέρη που διαβιούσαν Έλληνες, έτσι ώστε οι οικονομικές
του διασυνδέσεις και τα μεταφορικά μέσα άνοιξαν το δρόμο
για τη διακίνηση του βιβλίου, ενός ανάμεσα στα άλλα
προϊόντα που εμπορευόταν 626 . Ξράγματι, η ελληνική
βιβλιοπαραγωγή στην Ηταλία – κυρίως τη ΐενετία – δεν ήταν
μία ξαφνική γέννηση, αλλά η φυσική εξέλιξη της
μεταλαμπάδευσης της γερμανικής τυπογραφικής τέχνης σε
ιταλικό έδαφος και της εγχώριας ιταλικής ουμανιστικής και
αναγεννησιακής πνευματικής παράδοσης. Ρο σημαντικότερο
ελληνικό τυπογραφείο στο εξωτερικό, των Αλυκήδων, ήταν
ταυτόχρονα
εκδοτικός
οίκος,
βιβλιο-πωλείο
και
παλαιοβιβλιοπωλείο. Γίναι αξιοσημείωτο ότι το τυπογραφείο
ως τμήμα του εμπορικού οίκου που βρισκόταν επί 180
περίπου έτη στην ιδιοκτησία της ίδιας οικογένειας
αναδείχθηκε στη μακροβιότερη ελληνική επιχείρηση.

Φς προς το πρώτο πλήρες ελληνικό έντυπο κείμενο,
οι γνώμες διΎστανται: τα Ερωτήματα της ελληνικής γλώσσης) του
Κανουήλ Τρυσολωρά (1471-1475, ΐενετία) ή η
Βατραχομυομαχία (1474, Κπρέσια), και τα δύο δίγλωσσα,
ελληνολατινικά. Κάλιστα, ο γερμανός Adam von Ambergau
ήταν αυτός που τύπωσε σε ιταλικό έδαφος τα Ερωτήματα.
Πταθμό στην ελληνική βιβλιογραφία θα αποτελέσει η τύπωση
στο Κιλάνο το 1476 του πρώτου αμιγώς ελληνικού βιβλίου,
της Γραμματικής του Θωνσταντίνου Ιάσκαρη, με εκδότη,
επιμελητή και χαράκτη τυπογραφικών στοιχείων τον
Βημήτριο Βαμιλά από την Θρήτη και τυπογράφο τον ιταλό
D. Paravisini. ταν περίπου το 1490 ο Άλδος Κανούτιος (το
πραγματικό όνομά του ήταν Teobaldo Manucci,1449-1515)
αποφάσισε να αναδείξει την έκδοση ελλήνων συγγραφέων στο
κύριο ρεύμα της τυπογραφικής του επιχείρησης, βασικό
πρόβλημα αποτέλεσε η δημιουργία ελληνικών στοιχείων.
Έτσι, στο τυπογραφείο του ουμανιστή και φιλέλληνα
Άλδου Κανούτιου, έναν από τους πρωτεργάτες της
παγκόσμιας τυπογραφίας, θα τεθούν τα πρότυπα για την
έκδοση κειμένων αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με τη
χρήση μίας πλήρους σειράς ελληνικών, καλαίσθητων
τυπογραφικών χαρακτήρων.
Ρα πρώτα ελληνικά βιβλία (αρχέτυπα/ incunabula)624
που έχουν διασωθεί ανέρχονται σε 67 και ως προς το είδος
είναι αρχαία κείμενα (50%) και γραμματικές-λεξικά.
Ώπευθύνονταν σε λόγιους ουμανιστές και στους φοιτητές τους.
Σλωρεντία, Οώμη, Κιλάνο και κυρίως ΐενετία είναι οι
ιταλικές πόλεις συγκέντρωσης των ελλήνων λογίων που
επιμελούνται εκδόσεις ή ενισχύουν την εκτύπωση ελληνικών
βιβλίων: Θωνσταντίνος Ιάσκαρης, Κανουήλ Τρυσολωράς,
623
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Φς τα μέσα του 18ου αι. οι έλληνες επιχειρηματίες
εκδότες-τυπογράφοι της ΐενετίας καθορίζουν και ελέγχουν όλη
την αλυσίδα παραγωγής του βιβλίου: προγραμματισμό,
χρηματοδότηση
εκδόσεων,
τυπογραφική
εργασία,
βιβλιεμπόριο, διακίνηση του βιβλίου και διάθεσή στου στις
έξω αγορές627. Κεταξύ 1740-1820 η ελληνική βιβλιοπαραγωγή
παρουσιάζει αλματώδη άνοδο. Πτα πιεστήρια της Ιειψίας
στη Αερμανία, ιδίως από το 1750 και μετά, όταν θα
εγκατασταθεί εκεί ο λόγιος Γυγένιος ΐούλγαρης, οι έμποροι
και βιβλιοπώλες που κινούνταν σε όλο το χώρο μεταξύ
ΐιέννης και λοιπών παραδουνάβιων περιοχών παρήγγειλαν
ελληνικά βιβλία, μία προσπάθεια που θα συνεχισθεί από το
1780 κι εξής στη ΐιέννη.
Ε πρωτεύουσα της αυστρο-ουγγρικής μοναρχίας
αναδεικνύεται, κατά τους τελευταίους αιώνες της
Ρουρκοκρατίας, στο δεύτερο, μετά τη ΐενετία, παραγωγικό
τυπογραφικό κέντρο ελληνικών βιβλίων και εντύπων, μέσα στη
γόνιμη ατμόσφαιρα του Λεοελληνικού Βιαφωτισμού. Πτόχος
της βιβλιοπαραγωγής μέσα στο πλαίσιο αυτό είναι πλέον
συνειδητά η πνευματική αφύπνιση του Γλληνισμού και
αποδέκτες της οι λόγιοι Έλληνες της διασποράς και της
οθωμανικής επικράτειας. Ρις τυπογραφικές ανάγκες
επιχείρησαν στην αρχή να καλύψουν οι αυστριακοί
τυπογράφοι Ζ. Ρράτνερ και Η. Θούρτσβεκ, αργότερα όμως
ανέλαβαν τις εκδόσεις έλληνες τυπογράφοι, όπως ο Αεώργιος
ΐεντότης, οι αδελφοί Ξούλιοι (που αγόρασαν το τυπογραφείο
του Ηωσήφ Κπάουμαϊστερ) και ο Βημήτριος Βαβιδοβίκης628.
Πτη ΐιέννη, γενέθλια πόλη της ελληνικής δημοσιογραφίας και
ελευθεροτυπίας, τυπώθηκαν πολλά ελληνικά βιβλία, του
Βημητρίου Βάρβαρη, του Άνθιμου Ααζή, του Ώθανάσιου
Πταγειρίτη, του Πτέφανου Θομμητά, του Θωνσταντίνου
Θούμα, του Κιχαήλ Ξαπαγεωργίου κ.ά.

«Εφημερίς», No 1, 31.12.1790 (Ξηγή: http://anno.onb.ac.at)

Γκτός από τη ΐενετία και τη ΐιέννη, ελληνικά
τυπογραφεία θα λειτουργήσουν στο ΐουκουρέστι, στο Αιάσι
και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, διαδραματίζοντας σημαντικό
ρόλο στην πνευματική αναγέννηση των υπόδουλων Γλλήνων.
Νι αδυναμίες και ελλείψεις σε όλη την αλυσίδα
παραγωγής του ελληνικού βιβλίου αυτή την περίοδο είναι
εμφανείς. Φς προς τους αγοραστές της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής αυτής της περιόδου, μεμονωμένα άτομα,
έμποροι, λόγιοι, κληρικοί κ.ά. που επιθυμούν να αποκτήσουν
συγκεκριμένους τίτλους φροντίζουν να επικοινωνήσουν με
διάφορους τρόπους (αλληλογραφία, ταξίδια, αγγελιαφόροι)
και να τα προμηθευτούν οι ίδιοι, παρατηρεί ο Κπώκος.
Θαθώς, όπως αναφέρθηκε, η ροή του βιβλίου προς τον
ελλαδικό χώρο ρυθμίζεται με βάση τις παραγγελίες κι ύστερα
από υποκειμενικές εκτιμήσεις τοπικών αντιπροσώπων των
εκδοτών-τυπογράφων ελληνικών κειμένων και καθώς το
βιβλιοπωλείο παραμένει σταθερά άγνωστος θεσμός στον
τουρκοκρατούμενο Γλληνισμό, οι διάφοροι μη οικονομικοί
φορείς και ιδιώτες που παράγουν βιβλία δρουν υποκειμενικά
και ‗ερασιτεχνικά‘, αγνοώντας βασικούς τρόπους διαφήμισης
και διακίνησής τους630.

Πτη ΐιέννη κυκλοφόρησε το 1784 η πρώτη ελληνική
εφημερίδα του δημοσιογράφου, εκδότη και τυπογράφου
Αεώργιου ΐενδότη (ή ΐεντότη), από την οποία δεν σώζεται
δυστυχώς κανένα φύλλο και δεν είναι γνωστός ούτε ο τίτλος
της. Νπότε, την πρωτιά κατέχουν οι τυπογράφοι-εκδότες
Αεώργιος και Ξούπλιος Ξούλιος. Ρην Ρρίτη 31 Βεκεμβρίου
1790 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της πρώτης ελληνικής
εφημερίδας με τίτλο «Εφημερίς».629

πως επισημαίνουν οι Θουμαριανού, Βρούλια και
Layton στο έργο αναφοράς για την ιστορία του ελληνικού
βιβλίου σχετικά με τις υλικοτεχνικές συνθήκες διακίνησης και
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κυκλοφορίας, η ελληνική βιβλιοπαραγωγή ως εμπορεύσιμο
αλλά και ως πολιτισμικό αγαθό παραγόμενο έξω από το
φυσικό του χώρο έπρεπε να διακινηθεί προς διάφορες
κατευθύνσεις, στους τόπους παραγωγής του, στα κέντρα της
ελληνικής διασποράς και στην τουρκοκρατούμενη Γλλάδα.
Ρο διαμετακομιστικό εμπόριο κατά τη διάρκεια του
μεγαλύτερου μέρους της Ρουρκοκρατίας χρησιμοποιούσε
τους χερσαίους δρόμους, καθώς όμως δεν ήταν διαθέσιμοι οι
κατάλληλοι οργανισμοί για αυτή τη συγκοινωνία, η τελευταία
προσαρμόστηκε στις ανάγκες του εμπορίου, δηλαδή οι
έμποροι ήταν αναγκασμένοι, προκειμένου να διακινήσουν τα
προϊόντα τους, να οργανώνουν μόνοι τους ή από κοινού με
άλλους εμπόρους και ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων
εμπορικές αποστολές. Έκαναν χρήση διαφόρων μέσων
μεταφοράς – ζώων, αμαξιών και αραμπάδων – που είτε τους
ανήκαν είτε τα ενοικίαζαν από ‗κιρατζήδες‘. Νι ίδιοι οι
έμποροι σχεδίαζαν και οργάνωναν την πορεία των
καραβανιών και όφειλαν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα άμυνας
σε κινδύνους που καραδοκούσαν (δυσμενείς καιρικές
συνθήκες, επικίνδυνα περάσματα, ληστείες, τοπικές επιδημίες,
πολέμους και αναταραχές).

διέπλεαν το Βούναβη. Έτσι διακινήθηκε και ο
προεπαναστατικός Ρύπος της ΐιέννης προς τους έλληνες
αποδέκτες631.
Νι ιδιομορφίες στην παραγωγή και διακίνηση του
ελληνικού βιβλίου προς τους Έλληνες χρήστες του
τουρκοκρατούμενου χώρου αφορούν και τις δυσκολίες του
εκδότη-τυπογράφου στην Γυρώπη να διαφημίσει και να
προωθήσει τους τίτλους του.
Ν Κπώκος παραθέτει αγγελία του βιβλιοπώλη
Schallbacher της ΐιέννης, δημοσιευμένη στο περιοδικό
«Θαλλιόπη» (1819, σ.160), ο οποίος περιγράφει τον
ανορθολογικό τρόπο παραγωγής και διάθεσης των ελληνικών
κειμένων ως εξής: «η έλλειψις […] των ουκ ευαρίθμων πονημάτων
των νυν εν Ελλάδι τε και αλλαχού διατριβόντων Ελλήνων
υγγραφέων, προέρχεται εκ της κακής φευ! υνηθείας των
περισσοτέρων πεπαιδευμένων, οίτινες αφ‘ ου παραδώσουν τοις εις
τας εκδόσεις των υνδρομηταίς τα διωρισμένα των πονημάτων των
Αντίτυπα, τα λοιπά, αγνοούντες πωλήσεως τρόπον άλλον, ρίπτουσιν
εις τινα γωνίαν της Ελλάδος, ένθα μένουσι τεθαμμένα, και συν
αυτοίς ή,τε φήμη του υγγραφέως και η κοινή ωφέλεια»632.

Ε
μεταφορά
όλων
των
εμπορευμάτων,
συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου, που εξαρτιόταν από το
γενικό εμπόριο, απέβαινε μία μεγάλη πρόκληση που
απαιτούσε ιδιαίτερη οργάνωση και προετοιμασία. Ε
διακίνηση του βιβλίου, εκτός από την επικίνδυνη χερσαία
μεταφορά, γινόταν ευκολότερα διά της θαλάσσιας οδού,
παρά την ύπαρξη της πειρατείας και του ρίσκου των καιρικών
συνθηκών: Ρα καράβια ξεκινώντας από τη ΐενετία και με
πρώτο σταθμό την Θέρκυρα και τις ακτές της Επείρου
μετέφεραν ταχύτερα και ασφαλέστερα τα εμπορεύματα.
Θατόπιν, από τις ηπειρωτικές ακτές τα αγαθά διοχετεύονταν
προς Αιάννενα και από σε πόλεις της Κακεδονίας, τη
Ζεσσαλονίκη, στις Πέρρες ή προς νότο, Ζεσσαλία, Πτερεά
Γλλάδα και Ξελοπόννησο. Κάλιστα, η Ξελοπόννησος διέθετε
τα δικά της λιμάνια υπό τον έλεγχο των ΐενετών τουλάχιστον
ως το 1715, οπότε διακινούνταν και από αυτά τα
εμπορεύματα και μετά προωθούνταν σε περιοχές του
εσωτερικού. Κε τις θαλάσσιες συγκοινωνίες τροφοδοτήθηκαν
επίσης με βιβλία η Πμύρνη και η Θωνσταντινούπολη, η οποία
αναδείχθηκε στο μεγαλύτερο κέντρο βιβλιεμπορίου στο χώρο
της ελληνικής Ώνατολής. Κάλλον δε από την Ξόλη
προωθούνταν βιβλία και προς τις Ξαραδουνάβιες Εγεμονίες,
κατά μήκος των παράκτιων οδών που παρείχαν μεγαλύτερη
ασφάλεια και ευκολία σε σύγκριση με τις δυσπρόσιτες
περιοχές προς Οουμανία.

Ταρακτηριστική του ανορθολογικού συστήματος
προβολής και διακίνησης στο ευρύ κοινό των ελληνικών
βιβλίων είναι και η παρότρυνση που απευθύνεται μέσω του
περιοδικού «Γρμής ο Ιόγιος» (1.12.1816, σ. 410) προς όσους
έχουν βιβλία για πώληση να στέλνουν διακηρύξεις στο έντυπο,
οι οποίες θα δημοσιεύονται δωρεάν, ενώ γίνεται αναφορά και
στη σημασία ίδρυσης ενός βιβλιοπωλείου σύμφωνα με το
ευρωπαϊκό πρότυπο για τη διάθεση της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής σε ομογενείς και αλλογενείς ενδιαφερόμενους.
Ώναφέρεται μεταξύ άλλων με τη μορφή «Βήλωσις» των
εκδοτών του περιοδικού ότι «Σα περισσότερα βιβλία της νέας ημών
φιλολογίας εξεδόθησαν και εκδίδονται εν Βιέννη, και όμως εις την πόλιν
αυτήν παντελώς σχεδόν δεν ευρίσκονται, διότι εν ω εκβαίνουν από τα
πιεστήρια του τύπου, στέλλονται ευθύς όλα εις την Ελλάδα και εις άλλα
μέρη, οίον, εις την Βλαχίαν, Μολδαυίαν κτλ. Επειδή δε πολλάκις
εζήτησαν και καθημέραν ζητούσι και ομογενείς και αλλογενείς τοιαύτα
βιβλία εις την Βιένναν και δεν ευρίσκουσι να αγοράσωσιν, εκρίναμεν
εύογον, παρακινήσει πολλών ομογενών και αλλογενών, να κηρύξωμεν διά
του Λογίου Ερμού, ότι όσοι έχουσι βιβλία εις την καθομιλουμένην ημών
γλώσσαν γραμμένα, και εν Βιέννη ή άλλα μέρα τυπωμένα, πολλά
κειτόμενα που, να φανερώσωσι δι‘ αυτού του Λογίου Ερμού τον τόπον,
εις τον οποίον ευρίσκονται τα τοιαύτα βιβλία, την τιμήν αυτών, και τον
τρόπον καθ‘ ον δύναται τις ευκλώττερον να λάβη το ζητούμενον βιβλίον.
[…] Πόσον ήθελε συνεισφέρει εις την ταχείαν διάδοσιν των

Ώπό τα τέλη του 18ου αιώνα κι εξής η επικοινωνία
αυτών βαλκανικών περιοχών με την Θεντρική Γυρώπη
πραγματοποιούνταν όλο και συχνότερα με πλοία που

631

Αηθαηεξίλε Κνπκαξηαλνχ, Λνπθία Γξνχιηα θαη Evro Layton, Σν ειιεληθό
βηβιίν 1476-1830, φ.π., ζζ.217-218.
632
.π., ζ. 114.
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φώτων εις την Ελλάδα η σύστασις ενός τουλάχιστον τακτικού
κατά τον ευρωπαϊκόν τρόπον βιβλιοπωλείου, καθείς φρόνιμος
το εννοεί· είθε λοιπόν το τοιούτον να λάβη ταχύτερον
σύστασιν. Παρακαλούνται όσοι έχουσι βιβλία εις πώλησιν και θέλουσι να

Κέσα από τη μελέτη των καταλόγων των συνδρομητών
βιβλίων εξάγονται μοναδικά στοιχεία για τους τίτλους και τους
αναγνώστες, όπως και για την ευρύτερη κοινωνική ιστορία της
ελληνικής ζωής από τα μέσα του 18ου ως τέλη περίπου του
19ου αιώνα. Κία ενδιαφέρουσα διαπίστωση, όπως παρατηρεί ο
Ελιού, αποτελεί ότι από τον όγκο των βιβλίων που
κυκλοφόρησαν με συνδρομητές στα χρόνια 1800-1820 μόνο
το 7% των αγοραστών τους κατοικούσαν στις περιοχές που
μετά την Γπανάσταση του 1821 θα αποτελέσουν το ελεύθερο
ελληνικό κράτος634.

κηρύξωσι διά του Λογίου Ερμού περί αυτών, να στέλλωσι τα προς τους
Εκδότας του Λογίου Ερμού γράμματά των ανεξόδως».

Ε Ιουκία Βρούλια, μάλιστα, σχολιάζοντας την
τιτάνια προσπάθεια του Σ. Ελιού να επεξεργαστεί και να
παρουσιάσει την ελληνική βιβλιοπαραγωγή ολόκληρου του
19ου αιώνα, υπό το πρίσμα μίας νέας αντίληψης των
βιβλιογραφικών αρχών, στο βιβλίο αναφοράς για τους έλληνες
ερευνητές - Ελληνική βιβλιογραφία του 19ου αιώνα (1997) υπογραμμίζει ότι το συνολικό έργο του, πέρα από το φωτισμό
της ιστορίας και των επιμέρους στοιχείων κάθε βιβλίου,
αναδεικνύει τη συμβολή της εκδοτικής παρα-γωγής στη
μετακένωση των νέων ιδεών και γνώσεων και στη διαμόρφωση
της νέας ελληνικής κοινωνίας στις κρίσιμες δύο
προεπαναστατικές δεκαετίες, λόγω του επιταχυνόμενου
μετασχηματισμού της 635.
πως καταγράφει τώρα ο Κπώκος, σε όλη τη
διάρκεια της Ρουρκοκρατίας χρησιμοποιήθηκαν εξελικτικά τα
ακόλουθα κανάλια για τη διοχέτευση της «διαφημιστικής
εκστρατείας» του εκδότη/ή και τυπογράφου προς το
αναγνωστικό κοινό: α) το ίδιο το βιβλίο ως φορέας
αυτοδιαφήμισης και διαφήμισης άλλων τίτλων, β) ειδικές
«διαφημιστικές» εκδόσεις από τις ειδικές εκδοτικές
επιχειρήσεις, γ) ειδικά φυλλάδια, τυπωμένα και προορισμένα
για αυτόνομη κυκλοφορία και δ) τα περιοδικά 636 . Ρα
«προκαταρκτικά» δε του εντύπου (σελίδα τίτλου, πρόλογος,
αφιερωτική επιστολή, επιστολή ή σημείωμα τρίτων προσώπων
με καθαρά διαφημιστικό σκοπό, ποίημα, επίγραμμα ή ειδικά
διαμορφωμένος διάλογος), που αποτελούσαν μόνιμα στοιχεία
του
ελληνικού
βιβλίου
αυτής
της
περιόδου,
χρησιμοποιήθηκαν από τον εκδότη/τυπογράφο για την
κατάθεση ευχαριστιών σε φίλους και υποστηρικτές, την
εξύμνηση προστατών και την έκφραση ευγνωμοσύνης προς
χορηγούς, ενώ ταυτόχρονα λειτούργησαν ως μέσο διαφήμισης
και προβολής του εντύπου στο εν δυνάμει αναγνωστικό κοινό.

ΕΡΜΗ Ο ΛΟΓΙΟ, 1.12.1816, σ..410
(Ξηγή: http://anno.onb.ac.at)

σον αφορά συνολικά την ελληνική βιβλιοπαραγωγή,
σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές μελέτες του Σίλιππου Ελιού,
στη διάρκεια της Ρουρκοκρατίας υπολογίζεται ότι
κυκλοφόρησαν 5.000 τίτλοι βιβλίων για το ελληνικό
αναγνωστικό κοινό, μέσω των εμπορικών πανηγυριών, των
εμπόρων, των καραβοκύρηδων που περνούν από τη ΐενετία
και των παραγγελιών 633 . Φς προς το περιεχόμενο,
κυριαρχούσαν τα εκκλησιαστικά βιβλία (σε ποσοστό 73-80%),
όμως μία πενταετία πριν την έναρξη της Γπανάστασης τα
κοσμικά βιβλία ανέρχονταν πλέον στο 66,5% της παραγωγής.
633

Φίιηππνο Ζιηνχ, Ηζηνξίεο ηνπ ειιεληθνύ
Παλεπηζηεκηαθέο εθδφζεηο Κξήηεο, 2005, ζ. 355.

βηβιίνπ,

634

_, Πξνζζήθεο ζηελ Διιεληθή Βηβιηνγξαθία, Αζήλα, Δθδφζεηο Γηνγέλεο,
1973, ζ. 39.
635
Λνπθία Γξνχιηα, Ζ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ βηβιίνπ: Πξνζεγγίζεηο θαη
ζύγρξνλεο θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο, Αζήλα, Κφηηλνο, 2001, ζ. 23.
636
Γεψξγηνο Γ. Μπψθνο, φ.π., ζ. 116.

Ζξάθιεην,
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ελληνικού βιβλίου στη ΐενετία, ο Αλυκής και ο οίκος
Βημητρίου και Ξάνου Ζεοδοσίου. Ώυτοί οι κατάλογοι
κυκλοφορούσαν μέσα από τα ήδη διαμορφωμένα κανάλια
διακίνησης του βιβλίου και χρησίμευσαν τόσο στην προβολή
της παραγωγής του εκδότη-τυπογράφου όσο και στο έργο των
τοπικών αντιπροσώπων στα διάφορα σημεία του ελλαδικού
χώρου637.
Γπίσης, ειδήσεις, αγγελίες, δηλώσεις, κατάλογοι κ.ά.
που παρατίθενται ως πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία στα
ελληνικά βιβλία, για να κυκλοφορήσουν μέσα από το δικό
τους κύκλωμα, διακινούνταν με τη μορφή του απλού (συνήθως
μονόφυλλου) διαφημιστικού φυλλαδίου, που είχε ήδη
χρησιμοποιηθεί από τους πρώτους ευρωπαίους τυπογράφους
για την προβολή της παραγωγής τους. Ξράκτορες και
αντιπρόσωποι των τυπογράφων γυρνούσαν σε αστικά κέντρα
και την επαρχία για να τοιχοκολλήσουν ή να μοιράσουν στο
κοινό τα φυλλάδια, που είχαν ως περιεχόμενο
βιβλιοκαταλόγους, αγγελία νέων τίτλων, εκκλήσεις εγγραφής
συνδρομητών και διαφήμιση του τυπογραφείου και του έργου
του. Γκ μέρους των μεγάλων, οργανωμένων τυπογραφικών/
εκδοτικών επιχειρήσεων η διανομή των φυλλαδίων γίνεται
μέσα από τα ίδια κανάλια με το βιβλίο καθαυτό, ενώ εκ
μέρους αυτοχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από
τρίτους ιδιωτών συγγραφέων η κυκλοφορία τους γινόταν στη
βάση προσωπικών επαφών στο φιλικό κύκλο τους.
Ρέλος, τα περιοδικά, κατά την τελευταία περίοδο της
Ρουρκοκρατίας, αποτέλεσαν ένα ακόμη μέσο διαφημιστικής
προβολής της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, κάτι που ήδη
ίσχυε για τον ευρωπαϊκό χώρο από τα τέλη του 17ου αιώνα.
Κε τίτλους όπως «είδησις», «δήλωσις», «αγγελία»,
«προκήρυξις»
κλπ.
δημοσιεύονται
στα
ελληνικά
προεπαναστατικά
περιοδικά
του
εξωτερικού
από
επιχειρηματίες εκδότες, βιβλιοπώλες, ιδιώτες συγγραφείς,
συλλέκτες βιβλίων προς πώληση.

ΥΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΛΕΓΡΑΥΟ, 27.2.1817:
Αγγελία «νεοφανών βιβλίων»
(Ξηγή: http://anno.onb.ac.at)

Νι οργανωμένες τυπογραφικές επιχειρήσεις (κυρίως
της ΐενετίας) έκαναν συχνά χρήση ειδικών εκδόσεων, των
βιβλιοπωλικών καταλόγων, για τη γνωστοποίηση και τη
διαφήμιση της ελληνικής παραγωγής τους και ταυτόχρονα τη
διευκόλυνση των εμπορικών συζητήσεων και συναλλαγών.

Ξαρατίθενται ενδεικτικά δύο σελίδες από τεύχος του
περιοδικού «Γρμής ο Ιόγιος» (1.5.1811, σσ. 151-152) με τη
δημοσιευμένη αγγελία του εκδότη Θ. Κ. Θούμα του
Ηστορικού Ιεξικού (1806), όπου παρακινεί τους αναγνώστες
να εγγραφούν συνδρομητές προκαταβάλλοντας το δεμένο
αντίτυπο που θα παραλάβουν, για να ενισχυθεί το έργο του,
ενώ δεν παραλείπει να απευθυνθεί στην επιθυμία
υστεροφημίας των πιθανών συνδρομητών με τη διαβεβαίωση
ότι τα ονόματά τους θα εγγραφούν στον τελευταίο τόμο του
Ιεξικού, ώστε να μακαρίζονται για την υποστήριξη του
«φωτισμού του Αένους».

Πτον ελληνικό χώρο ο βιβλιοπωλικός κατάλογος ως
αυτόνομη έκδοση και μέσο προβολής του βιβλίου φαίνεται να
ξεκινάει νωρίς, ήδη το 1713 (ΐενετία), σύμφωνα με έμμεση
γραπτή μαρτυρία, ενώ ο πρώτος άμεσα γνωστός κατάλογος
που κυκλοφόρησε αυτόνομα είναι μία έκδοση του
τυπογράφου Ώντωνίου ΐόρτολι το 1720 (ΐενετία). Ε
παρουσία των βιβλιοπωλικών καταλόγων θα γίνει πιο
συστηματική από το 1798 κι εξής με την οργανωμένη
προσπάθεια που κατέβαλλαν τα δύο μεγάλα τυπογραφεία

637
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Πτόχος όλων αυτών των διαφημιστικών τεχνικών της
ελληνικής βιβλιοπαραγωγής ήταν βέβαια η όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη προσέλκυση αγοραστικού κοινού, με δέλεαρ τη
συναισθηματική εμπλοκή -με κύριο επιχείρημα τη συμβολή
τους στην πνευματική ανάταση του Γλληνισμού-, αλλά και την
επίκληση οικονομικών και πρακτικών επιχειρημάτων. Πε
αντίθεση με τη λειτουργία της αλυσίδας παραγωγής και
διακίνησης του βιβλίου στην υπόλοιπη Γυρώπη, οι παραγωγοί
(συγγραφείς, εκδότες, τυπογράφοι) του ελληνικού βιβλίου
είχαν να αντιμετωπίσουν τόσο αντίξοες γεωγραφικές,
πολιτικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες για την
προβολή και διάθεση των τίτλων τους, ώστε αξιοποίησαν
ανάλογα με τις δυνάμεις τους τα διαφημιστικά κανάλια για να
επιτύχουν έστω τη μερική απορρόφηση της παραγωγής από
ομογενείς και αλλογενείς αναγνώστες.
Ώξίζει να επισημανθεί ότι η μέθοδος της συνδρομής
αποδείχθηκε καθοριστική για την παραγωγή και τη διακίνηση
της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής μέχρι το ξέσπασμα του
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Ν Σ. Ελιού, επιχειρώντας να
φωτίσει την περίοδο που εκπροσωπεί το Λεοελληνικό
Βιαφωτισμό και την Γλληνική Γπανάσταση, 1749-1832, μέσα
από τη μελέτη των καταλόγων συνδρομητών των ελληνικών
βιβλίων, σημειώνει πως περίπου 200 τίτλοι εκδόθηκαν με τη
μέθοδο της συνδρομής. Γίναι ενδεικτικό ότι από αυτά, τα 150
περίπου δημοσιεύουν τον πλήρη κατάλογο των συνδρομητών,
οι οποίοι υπερβαίνουν συνολικά τις 30.000 και εγγράφονται
για πάνω από 58.000 αντίτυπα αυτών των τίτλων. Ώυτοί οι
τίτλοι που παράγονταν – στην ουσία χρηματοδοτούνταν- και
κυκλοφορούσαν χάρη στην εξασφάλιση εκ των προτέρων
συνδρομητών ανήκουν όλοι στην κατηγορία του
επονομαζόμενου λόγιου βιβλίου. Ρο λαϊκό και το
παραδοσιακό βιβλίο, το οποίο προορίζεται για την
εκπαίδευση ή για την εκκλησιαστική λειτουργία, διέπονταν
από άλλες τεχνικές έκδοσης και διακίνησης, όπως επισημαίνει
ο Α. Ελιού638. Κέσα στις δυσχερείς συνθήκες παραγωγής και
διανομής του ελληνικού βιβλίου στους ενδιαφερόμενους, η
δημοσίευση τίτλων με συνδρομή αναδείχθηκε στην πιο
αποτελεσματική και ενδεδειγμένη τεχνική και καθιερώθηκε
στην Γλλάδα από την τελευταία περίοδο της Ρουρκοκρατίας.
Βιατηρήθηκε μάλιστα ως μέθοδος παραγωγής και
κυκλοφορίας μέχρι αργά μέσα στο 19ο αιώνα.
Ν ίδιος μελετητής αναλύει τους λόγους καθιέρωσης
της μεθόδου της συνδρομής: Ε απουσία οργανωμένων δομών
στην αγορά του ελληνικού βιβλίου και ιδιαίτερα η απουσία σε
μεγάλη κλίμακα επιχειρηματιών και εκδοτικών οίκων
ειδικευμένων στην παραγωγή και τη διανομή του λόγιου
βιβλίου δημιουργούσε συγκεκριμένες οικονομικές και τεχνικές
ΕΡΜΗ Ο ΛΟΓΙΟ, 1.5.1811, σσ. 151-152
(Ξηγή: http://anno.onb.ac.at)
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ανάγκες, στις οποίες προστίθεντο και οι αρνητικές πολιτικές
συνθήκες. Ε απουσία επαγγελματιών μεσολαβητών μεταξύ
του πνευματικού δημιουργού και του εν δυνάμει κοινού του,
δηλαδή εκδοτών, χονδρέμπορων, αντιπροσώπων και
βιβλιοπωλών, σε συνδυασμό με τη μεγάλη γεωγραφική
διασπορά και την ασυνέχεια της αγοράς της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής, καθώς και την έκκεντρη θέση των πόλεων
που συγκροτούσαν τα μεγάλα τυπογραφικά κέντρα, ανάγκασε
τους συγγραφείς να αναλαμβάνουν μόνοι τους το σύνολο των
διαδικασιών για την εκτύπωση και τη διακίνηση των έργων
του. Ώπό το να εξασφαλίσουν το αρχικό κεφάλαιο για την
εκτύπωση και την οργάνωση της «διαφήμισης» του εκδοθέντος
ή υπό έκδοση τίτλου, μέχρι την επίβλεψη της αποστολής των
κασονιών με τα αντίτυπα από το τυπογραφικό αστικό κέντρο
– συχνά μακριά και από τον τόπο κατοικίας του ίδιου του
συγγραφέα - σε διάφορες διάσπαρτες πόλεις που υπέθετε ότι
διέθεταν ενδιαφερόμενο αγοραστικό κοινό. Ρέλος, λόγω της
απουσίας βιβλιοπωλών στα διάφορα διάσπαρτα κέντρα ο
συγγραφέας έπρεπε να εντοπίσει αξιόπιστα άτομα για να
πωλούν λιανικά τα αντίτυπα. Ν δημιουργός βρισκόταν σε μία
διαρκή αλληλογραφία για να παρακινεί αυτούς τους λιανικούς
αντιπροσώπους να μην ξεχνούν να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους 639 . Κε τη μέθοδο της συνδρομής ο
συγγραφέας ή εκδότης ή τυπογράφος έλυσε αρκετά
προβλήματα της ένδειας μέσων και πόρων της τότε ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής. Ανώριζε ποσοτικά – συχνά εκ των
προτέρων- τον αριθμό των συνδρομητών και εξασφάλιζε το
αναγκαίο κεφάλαιο για την παραγωγή και τη στοχευμένη
κυκλοφορία των τίτλων. Ε χρήση της πρακτικής των
συνδρομών γενικεύθηκε και σταθεροποιήθηκε σε τέτοιο
βαθμό, ώστε η καμπύλη των βιβλίων που εκδόθηκαν με
συνδρομή συμπορεύεται με τις διακυμάνσεις της συνολικής
παραγωγής του ελληνικού λόγιου βιβλίου.

αναδείχθηκε σε μία μορφή ‗χορηγίας‘, ευεργεσίας, στο
πλαίσιο συμβολής όσων δυνατόν περισσότερων στο «φωτισμό
του Αένους»640.
Θατά την περίοδο 1801-1820 λειτουργούσαν
τυπογραφεία με ελληνική παραγωγή σε 33 πόλεις και
τυπώθηκαν 1.434 τίτλοι που κυκλοφόρησαν σε 2 εκατομμύρια
αντίτυπα. Ρις παραμονές της Γλληνικής Γπανάστασης
τυπώνονταν 80-100 τίτλοι ετησίως.
Ρο έργο με τις
περισσότερες πωλήσεις κατά τη διάρκεια της Ρουρκοκρατίας
ήταν το αλφαβητάριο Η χρήσιμος παιδαγωγία, το οποίο μόνο
το 1823 τυπώθηκε σε 150.000 αντίτυπα. Ε ζήτηση του
κοινού για τα λόγια βιβλία (με εκδοτικό κέντρο τη ΐιέννη)
παρέμενε χαμηλή, όπως αποδεικνύεται από το τιράζ (8001.500 αντίτυπα) σε σύγκριση με τα δημοφιλή εκκλησιαστικά
βιβλία, τα σχολικά εγχειρίδια ή τα λαϊκά αναγνώσματα641.
λοι οι ιστορικοί του ελληνικού βιβλίου τονίζουν πως
δεν πρέπει να λησμονείται πως η παραγωγή και ιδίως η
διακίνηση του ελληνικού βιβλίου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε
υπό ιδιάζουσες και πολύ δυσχερείς συνθήκες 642 (κίνδυνοι
ληστειών, πόλεμοι και αναταραχές στις χερσαίες οδούς,
φυσικές αντιξοότητες και πειρατεία στις θαλάσσιες και
ποτάμιες οδούς, οθωμανικός ζυγός, αναλφαβητισμός και
ένδεια γενικού πληθυσμού), ένα πολιτιστικό προϊόν
εξαρτώμενο από τις τύχες του γενικού εμπορίου στην
ευρύτερη περιοχή και διαφοροποιούμενου έτσι από την
αγορά της Βυτικής Γυρώπης και των ΕΞΏ. Θατά τη
διάρκεια της Γπανάστασης, λειτούργησαν διάσπαρτα
τυπογραφεία - που ταυτόχρονα εξέδιδαν, διακινούσαν και
πωλούσαν έντυπα - στο μαχόμενο ελλαδικό χώρο, αλλά
χωρίς διάρκεια και επιτυχία.
~~~~

Ξέρα από την ανάπτυξη της μεθόδου λόγω
τεχνικοϋλικών αδυναμιών στη λειτουργία της αλυσίδας
παραγωγής και κατανάλωσης του ελληνόγλωσσου λόγιου
βιβλίου, υπήρχαν και άλλα αίτια. Βεν είναι καθόλου τυχαίο,
όπως υπογραμμίζει ο Α. Ελιού ως προς την
κοινωνικοψυχολογική σημασία της συνδρομής, ότι η μέθοδος
αυτή αναπτύχθηκε ακριβώς με τις πρώτες εκδηλώσεις του
Βιαφωτισμού στις ελληνικές παροικίες στα μέσα του 18ου
αιώνα και την ανάγκη έκδοσης λόγιων βιβλίων και αποτέλεσε
μέσο έκφρασης μίας έντονης
επιθυμίας ενεργητικής
συμμετοχής όσων διέθεταν τα κοινωνικά, οικονομικά και
μορφωτικά μέσα να συμβάλλουν στην πνευματική αναγέννηση
των ομοεθνών τους και εν τέλει στην πολιτική επανάσταση.
Κε άλλα λόγια, η συνδρομή δεν αποτέλεσε για το ελληνικό
βιβλίο της εποχής μόνο μία βολική εμπορική μέθοδο
παραγωγής και διακίνησης μέσα σε αντίξοες συνθήκες, αλλά
639

Πτο νεοϊδρυθέν πλέον ΐασίλειον της Γλλάδος το
ενδιαφέρον ήταν επικεντρωμένο στην παραγωγή εφημερίδων
και περιοδικών, ενώ η βιβλιοπαραγωγή περιοριζόταν σε
διδακτικά και εκκλησιαστικά βιβλία. Ε Ι. Βρούλια και άλλοι
ιστορικοί του ελληνικού βιβλίου υπογραμμίζουν για την
περίοδο αυτή πως ακόμη δεν έχουν διεξαχθεί πολλές
ενδελεχείς μελέτες για τα τυπογραφεία, τους εκδοτικούς
οίκους, τα πρώτα βιβλιοπωλεία - που με τα βιβλιοπωλικά ή
βιβλιογραφικά δελτία τους έπαιξαν πρωτεύοντα ρόλο στη
γνωριμία του κοινού με το έντυπο και στη διάδοσή του –,
τη λογοκρισία της εποχής ή και για αρκετά είδη πεζογραφίας

640

.π., ζ. 114.
Μηθέια Υαξηνπιάξε, «Πνηα ήηαλ ηα κπεζη ζέιεξ ηεο Σνπξθνθξαηίαο;»,
Σα Νέα (Βηβιηνδξόκην–Ηδέεο), 3-4.12.2005, ζζ. 10-11.
642
Αηθαηεξίλε Κνπκαξηαλνχ, Λνπθία Γξνχιηα θαη Evro Layton, φ. π., ζ. 217.
641

.π., ζ. 112.
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ιδεών 645 . Ρο 95% του πληθυσμού παρέμενε αγροτικός και
αναλφάβητος, παρόμοιος με αυτόν των περισσότερων χωρών
της ευρωπαϊκής περιφέρειας646. Ε ελληνική ‗ιδιαιτερότητα‘ σε
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο εκφράσθηκε όμως και στην
παιδεία. Ώπό τη μια, η επέκταση του σχολικού δικτύου στην
επαρχία έγινε ταχύτατα και ομοιόμορφα τις δεκαετίες που
ακολούθησαν τη σύσταση του κράτους, οπότε το ποσοστό
φοίτησης γρήγορα έφθασε στα «ευρωπαϊκά» επίπεδα. Ώπό την
άλλη, η εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική, παρεχόταν δωρεάν και
η διάρθρωσή της επέτρεπε μια σχετική εξίσωση των
δυνατοτήτων πρόσβασης σ‘ αυτήν. Γίναι εντυπωσιακό ότι στο
νεοσύστατο κράτος γρήγορα – ήδη από το 1880- το ποσοστό
φοίτησης στη μέση και την ανώτατη εκπαίδευση αναδείχθηκε
στο υψηλότερο στην Γυρώπη647.

(λ.χ. την ελληνική λαϊκή λογοτεχνία, το αντίστοιχο του roman
feuilleton, από το 1840 κι εξής)643.
Πτην Ώθήνα των 20.000 κατοίκων, στα πρώτα έτη της
βασιλείας του θωνα, εμφανίσθηκαν, κατά τη δεκαετία 18341843, 36 τυπογραφεία, για τα οποία τα διασωθέντα στοιχεία
είναι αποσπασματικά. Ιόγω διώξεων από την Ώντιβασιλεία
άλλαζαν συχνά οι διευθυντές και η επωνυμία των
τυπογραφείων. Νι ελλιπείς συγκοινωνιακές συνδέσεις και κατά
συνέπεια η αδυναμία δημιουργίας αποτελεσματικού
συστήματος διανομής και το μικρό δυνητικό αναγνωστικό
κοινό, λόγω αναλφαβητισμού σε εξω-ακαδημαϊκούς κύκλους,
είναι οι δύο κύριοι ανασχετικοί παράγοντες της
βιβλιαγοράς644.
πως δε, παρατηρεί ο Θ. Ρσουκαλάς, σε κοινωνικό
επίπεδο, η καθυστέρηση της ανάπτυξης των παραγωγικών
δυνάμεων και ένταξης του νεοσύστατου κράτους στην
παγκόσμια καπιταλιστική αγορά δεν εμπόδισε την εμφάνιση
και την επέκταση μιας συμπαγούς και αριθμητικά
υπολογίσιμης μικρής αστικής τάξης στις πόλεις. Γξέλιξη που
δεν συμπορεύθηκε ούτε με τη διαμόρφωση αξιόλογου
‗προλεταριάτου‘ ούτε με την υπέρμετρη αύξηση των
εξαθλιωμένων, περιθωριακών και μετέωρων στρωμάτων. Έτσι,
ο κορμός του ελληνικού αστικού πληθυσμού δεν παρουσιάζει
αναλογία με τις πόλεις που δημιουργήθηκαν στις μεγάλες
ευρωπαϊκές χώρες κατά το 19ο αιώνα ούτε με τα υδροκέφαλα,
περιθωριοποιημένα σύνολα των μεγαλουπόλεων σε
περιφερειακές χώρες της Γυρώπης, τα οποία σχηματίστηκαν
κατά το 19ο και κυρίως κατά τον 20ό αιώνα. Κε άλλα λόγια, η
Γλλάδα, αν και παρέμενε μια χώρα όπου η ανάπτυξη των
παραγωγικών δυνάμεων προσέκρουε σε διαρθρωτικά εμπόδια,
παρουσίαζε ταυτόχρονα και την εικόνα μιας κοινωνίας με
επιταχυνόμενη διαδικασία αστικής συγκέντρωσης, με το
σχηματισμό αστικών κέντρων που κυριαρχούνται από μια
πολυάριθμη μικροαστική τάξη, συγκεντρωμένη κυρίως στην
περιφέρεια της πρωτεύουσας και σχεδόν στο σύνολό της
αντιπαραγωγική. Ε Ώθήνα, χωρίς να αναδειχθεί ποτέ σε
ισχυρό εμπορικό ή βιομηχανικό κέντρο, χαρακτηρίζεται ως
το τέλος του 19ου αιώνα από λειτουργίες με άξονα το
διοικητικό και εκπολιτιστικό της ρόλο, ενώ η θεαματική
ανάπτυξή της έρχεται σε αντίθεση με την εντυπωσιακή
βραδυπορία των παραγωγικών δραστηριοτήτων του
υπόλοιπου τμήματος της χώρας. Ώυτή η ευρεία μικρή και
μεσαία αστική τάξη δικηγόρων, εμπόρων, υπαλλήλων και
διανοουμένων που συγκεντρώθηκε στην πρωτεύουσα
αποτέλεσε το γόνιμο κόλπο για τη γέννηση και κυκλοφορία

Ρο πρώτο ‗αυτόνομο‘, αμιγές, χωρίς παράλληλη
τυπογραφική ή άλλη εμπορική δραστηριότητα βιβλιοπωλείο
ιδρύθηκε στην Ώθήνα από το γερμανό ΐίλχελμ ή μάλλον
ΐικέντιο Οιτς (ή Οιτσίου, γερμ.Ritz)648 γύρω στο 1836, στην
οδό Ώιόλου 106 – όπως φαίνεται από μία αγγελία στην
εφημερίδα «ΣΕΚΕ»/29.4.1837 για την προβολή των προς
πώληση τίτλων και τη λιανική τιμή τους -, μία πρωτοποριακή
σκέψη για εκείνη την εποχή, όπου το βιβλίο διακινούνταν
μέσω παντοπωλείων και συνδρομών στο μικρό αναγνωστικό
κοινό (μερικών εκατοντάδων ατόμων) σε όλη την ελεύθερη
επικράτεια649. Πύμφωνα πάντα με τον Θ. Τατζιώτη, η πρώτη
σκέψη ίδρυσης βιβλιοπωλείου στην Γλλάδα οφειλόταν λίγα
χρόνια πριν τη λειτουργία αυτού του βιβλιοπωλείου στο
φιλέλληνα Firmin Didot (Σιρμίνο Βιδώτο), τον οποίο όμως
απέτρεψε ο Θυβερνήτης Ηωάννης Θαποδίστριας γιατί ο
κίνδυνος αποτυχίας ήταν μεγάλος, με την αιτιολογία πως δεν
υπήρχαν πολίτες ικανοί για αγορά βιβλίων και η κυβέρνηση
ήταν πολύ φτωχή
(επιστολή/22.10.1829) 650 .
Ρο
βιβλιοπωλείο του Οιτς μάλλον θα πρόσφερε και είδη
χαρτοπωλείου, γεγονός που δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα
του ως προς το κύριο προϊόν που διακινούσε. Πτόχοςπελατεία αρχικά του βιβλιοπώλη πρέπει να ήταν οι
εκατοντάδες ΐαυαροί και άλλοι ξένοι υπήκοοι που διαβιούσαν
στην Ώθήνα, καθώς σύμφωνα με τους ιστορικούς, πιθανότατα
τα περισσότερα από τα βιβλία που διατέθηκαν στο πρώτο
αθηναϊκό βιβλιοπωλείο ήταν ξενόγλωσσα. Αύρω στο 1840
υπάρχουν μαρτυρίες ότι η επιχείρηση περιήλθε σε έναν άλλο
645

Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη Αλαπαξαγσγή: Ο θνηλσληθφο
ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ Διιάδα (1830-1922), Αζήλα,
Θεκέιην, 1985, ζζ. 16-17.
646
.π., ζ. 18.
647
.π., ζ. 25.
648
Κψζηαο Υαηδηψηεο, Βηβιηνπσιεία & Δθδνηηθνί Οίθνη ηεο Αζήλαο (18311900), ηφκνο Α‘, Αζήλα, Αζελατθή Βηβιηνζήθε, 2000, ζζ. 33-35.
649
_, «Σα πξψηα αζελατθά ηππνγξαθεία θαη βηβιηνπσιεία», Δπίινγνο ΄93,
Ννέκβξηνο 1993, 398-409, ζ. 407.
650
_, Βηβιηνπσιεία & Δθδνηηθνί Οίθνη ηεο Αζήλαο (1831-1900), ηφκνο Α‘,
φ.π., ζζ. 19-20.
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Λνπθία Γξνχιηα, Ζ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνύ βηβιίνπ: Πξνζεγγίζεηο θαη
ζύγρξνλεο θαηεπζύλζεηο ηεο έξεπλαο, φ.π., ζζ. 29-30.
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Elmar Winters-Ohle, Buchproduktion und Buchdistribution in
Griechenland: Probleme und Eigentümlichkeiten des griechischen Buch- und
Verlagswesens, Amsterdam, Hakkert, 1979, ζ. 36.
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Αερμανό, τον Ώδόλφο Λαστ, ο οποίος ανέπτυξε αξιόλογη
βιβλιοπωλική δράση, μάλλον μέχρι το διάστημα πριν την
έξωση του θωνα, συγκεκριμένα ως το 1852, σύμφωνα με
έρευνα του Τατζιώτη651.

την παράλληλη συγγραφική ή/και δημοσιο-γραφική δράση
τους, γνωρίσματα που σήμαιναν ότι ήταν πνευματικοί
άνθρωποι με κοινωνική ή/και πολιτική εμπλοκή, υφίσταντο
προσωπικές διώξεις και κινδύνευαν μόνιμα από την
οικονομική καταστροφή 655 λόγω του υψηλού ρίσκου που
ενείχε τότε η εκδοτική-συγγραφική-δημοσιογραφική
δραστηριότητα.

Ε προσπάθεια δε, του Ώλέξανδρου Οίζου-Οαγκαβή να
ιδρύσει «Σιλόβιβλο Γταιρεία|, της οποίας τα μέλη θα
υποχρεούνταν να αγοράσουν ορισμένα βιβλία από όσα αυτή
θα εξέδιδε, ώστε να δημιουργηθεί ένας σταθερός
αναγνωστικός πυρήνας στο νεοσύστατο κράτος, δεν
τελεσφόρησε652.

Ε Ώθήνα, ιδίως από τη δεκαετία του 1850 κι εξής,
αναδεικνύεται σε κέντρο του ελληνικού βιβλίου. Ν Ώνδρέας
Θορομηλάς ανήκει στους πρωτοπόρους, καθώς ήδη το 1833
ιδρύει τυπογραφική επιχείρηση στην Ώίγινα και λίγο
αργότερα (περ. 1836) το βιωσιμότερο εκδοτικό οίκο στην
Ώθήνα. Ν τυπογράφος-εκδότης Θορομηλάς, μαθητής του
γνωστού γάλλου τυπογράφου και φιλέλληνα Σιρμίνου
Βιδότου, εισήγαγε μάλιστα γύρω στο 1840 στην Γλλάδα τη
στερεοτυπία, τεχνική εκτύπωσης όπου τα γράμματα
αποτυπώνονται σε χαρτόμαζα, που λειτουργεί ως μήτρα για
τη μεταλλική πλάκα του πιεστηρίου656. Ν Θορομηλάς ίδρυσε
το δεύτερο βιβλιοπωλείο -στην Ώθήνα, παράλληλα με την
τυπογραφική και εκδοτική δραστηριοποίηση. Σαίνεται ότι
όπως και στην περίπτωση του Οιτς, τα πρώτα βιβλία που
διαθέτει είναι εισαγωγές από το εξωτερικό και ειδικά από το
Ξαρίσι, τη Ιειψία,, την Θέρκυρα και τη Πμύρνη, ταυτόχρονα
βέβαια με τις δικές του εκδόσεις.

Φς προς τη συγκέντρωση της μέχρι τότε ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής και τη διάθεση στους ενδιαφερόμενους
μελετητές, η Ι. Βρούλια παρατηρεί πως η έλλειψη ενός
κεντρικού φορέα ελληνικού βιβλίου ως το 1829, ή καλύτερα
το 1832, όταν ιδρύθηκε η Γθνική ΐιβλιοθήκη στην Ώθήνα,
είχε ως αποτέλεσμα τη γεωγραφική ‗διασπορά‘ των ελληνικών
βιβλίων σε βιβλιοθήκες σχεδόν σε παγκόσμια κλίμακα 653 .
Κάλιστα, ο Θ. Τατζιώτης παραθέτει μία ενδιαφέρουσα πτυχή
της ιστορίας του ελληνικού βιβλίου. Ε ίδρυση της πρώτης
Γθνικής ΐιβλιοθήκης το 1832 και του Κουσείου οφειλόταν
στο «Κέγα του Αένους Βιδάσκαλο» Αεώργιο Αεννάδιο, τον
οποίο αναίτια κατηγορεί ο Αρηγόριος Θωνσταντάς σε
επιστολή του στις 28.6.1832 προς το πουργείο Ξαιδείας ότι
σκοπεύει να δημιουργήσει βιβλιοπωλείο με τα βιβλία της
Γλληνικής Θυβέρνησης. Ν Αεννάδιος, γνωστός διανοούμενος
της εποχής και ενεργητικός υποστηρικτής των γραμμάτων και
της ίδρυσης πνευματικών ιδρυμάτων, δεν αποκλείεται να
σχεδίαζε πράγματι τη δημιουργία βιβλιοπωλείου στην Ώίγινα
ή το Λαύπλιο, πρόθεση που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε654.

Ν τυπογράφος, χύτης και βιβλιοπώλης Θωνσταντίνος
Ακαρμπολάς, μία μεγάλη αλλά παραμελημένη ακόμη
προσωπικότητα στην ιστορία του ελληνικού βιβλίου,
προσπάθησε να δημιουργήσει μία πρωτοποριακή τυποεκδοτική επιχείρηση το 1838 στην Ώθήνα, σύμφωνα με τα
τότε ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά τελικά χρεοκόπησε ύστερα
από πέντε χρόνια σκληρής προσπάθειας, το 1842 657 ,
χαρακτηριστικό παράδειγμα του πρωτοποριακού πνεύματος
και του υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου σε μία μικρή και
ανοργάνωτη αγορά που διέκριναν τους τότε τυπογράφουςεκδότες.
Ρο 1860 στην Ώθήνα λειτουργούσαν 21
τυπογραφεία και 15 λιθογραφεία, ενώ το 1876 αυξήθηκαν σε
πάνω από 80.
Ώξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του
Γμμανουήλ Αεωργίου από τη Πάμο που έφθασε στην Ώθήνα
με πνευματικές αναζητήσεις, χωρίς να καταφέρει μάλλον να
ολοκληρώσει συγκεκριμένο κύκλο σπουδών, και αναμειγνύεται
στην εκδοτική παραγωγή από το 1855 – ίσως και νωρίτερα –

Ε άνθιση της τυπογραφίας στην Ώθήνα σημειώνεται
κυρίως από τα τέλη του 1834, όταν η πόλη γίνεται
πρωτεύουσα
του
βασιλείου.
Ρα
τυπογραφεία
πολλαπλασιάζονται, παρά τις προσπάθειες της Ώντιβασιλείας
για τον περιορισμό της ελευθεροτυπίας και την επιβολή
λογοκρισίας και ελέγχου σε όλα τα έντυπα, και είτε ιδρύονται
είτε μεταφέρονται από άλλα μέρη, όπως την Ώίγινα ή το
Λαύπλιο. Κόνο μέσα σε μία δεκαετία, από το 1834 μέχρι το
1843, εμφανίστηκαν στην πρωτεύουσα των 20.000 κατοίκων
36 τυπογραφεία. Ώυτοί οι πρώτοι τυπογράφοι-εκδότεςβιβλιοπώλες διακρίνονταν συχνά, όπως παρατηρεί ο ιστορικός
του βιβλίου Θώστας Τατζιώτης, για τη μεγάλη μόρφωση και

655

Κψζηαο Υαηδηψηεο, «Σα πξψηα αζελατθά ηππνγξαθεία θαη
βηβιηνπσιεία», φ. π., ζ. 399.
656
Γεκήηξεο Παπιφπνπινο, «Δθδνηηθνί νίθνη ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηψλα»
ζην Σξηαληάθπιινο Δ. θιαβελίηεο θαη Κσλζηαληίλνο π. ηάηθνο, (εθδ.
επηκ.), Σν έληππν ειιεληθό βηβιίν 15νο-19νο αηψλαο: Πξαθηηθά Γηεζλνχο
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με δύο βιβλία που χρηματοδότησε ο ίδιος, τη μετάφραση
ενός μελοδράματος με πηγή έμπνευσης τη Λουίζα Μίλλερ του
Πίλλερ και μία ανθολογία τραγουδιών σύγχρονων ποιητών και
γνωστών αριών της όπερας με τίτλο Μάιος, το οποίο θα
γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία, γνωρίζοντας 6 δικές του
επανεκδόσεις ως το 1864, και θα συμβάλλει στην ενίσχυση της
περαιτέρω δράσης του. Ρο 1857 ιδρύει δικό του βιβλιοπωλείο
στην οδό Οόμβης, πάροδο της Γρμού, και το 1858 αποκτά
δικό του τυπογραφείο. Γνώ το τυπογραφείο δεν φαίνεται να
άκμασε, η λειτουργία του βιβλιοπωλείου ευδοκίμησε, όπως
και η εκδοτική παραγωγή του658. Νι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι
που εκδίδουν τα βιβλιοπωλεία της εποχής για την προβολή
της ‗εικόνας‘ τους και τη διαφήμιση των νέων τίτλων που
διαθέτουν στο κοινό παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την
ελληνική βιβλιοπαραγωγή, την ιστορία του βιβλίου, και όχι
μόνο. Ταρακτηριστικό παράδειγμα ο πρώτος κατάλογος – ή
ορθότερα ‗απόσπασμα καταλόγου‘- του Αεωργίου που
κυκλοφόρησε το 1857, μέσω του οποίου επιχειρείται η
παρουσίαση ενός ‗σοβαρού‘, λόγιου βιβλιοπωλείου με λεξικά,
γραμματικές μεθόδους και διαλόγους για τις τέσσερεις κύριες
ευρωπαϊκές γλώσσες, γαλλόγλωσσα βιβλία κυρίως νομικού
περιεχομένου, εκδόσεις Ρόυμπνερ, θρησκευτικά βιβλία και
άλλα ακριβά και ογκώδη – ακόμη και προεπαναστατικά –
βιβλία, ενώ ελάχιστες φθηνές εκδόσεις αναγράφονται. Ρο
1858 μάλιστα το βιβλιοπωλείο μετονομάστηκε σε «Θοραής»,
ενδεικτικό του ‗προφίλ‘ της επιχείρησης που ήθελε να
προβάλει ο ιδιοκτήτης. Φστόσο, όπως επισημαίνει ο Ώλέξης
Ξολίτης που παρουσιάζει το παράδειγμα της δράσης του
Αεωργίου και της πελατείας που απευθυνόταν, οι
βιβλιοπωλικοί κατάλογοι αποτύπωναν μόνο μέρος του στοκ
προς διάθεση 659 και σίγουρα η ζωή των βιβλιοπωλείων
εξαρτιόταν από φθηνότερες και όχι τόσο ‗λόγιες‘ εκδόσεις για
το ευρύ κοινό (λαϊκά μυθιστορήματα, αλμανάκ, ονειροκρίτες,
σχολικά, εκλαϊκευμένα θρησκευτικά και χρηστικά βιβλία). Ε
επιτυχία του Γμμανουήλ Αεωργίου στις εκδόσεις και τη
λιανική διάθεση βασίστηκε στην επιτυχία του χονδρεμπορίου
που ασκούσε ο ίδιος, καθώς είχε υφάνει ένα πυκνό δίκτυο
αντιπροσώπων του στις επαρχιακές πόλεις – ελεύθερης και
οθωμανικής επικράτειας – τροφοδοτώντας τόσο τα άλλα μέρη
με τα βιβλία που διακινούσε (δικές του εκδόσεις και ξένες)
όσο και το δικό του βιβλιοπωλείο με εκδόσεις άλλων κέντρων
ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, της Θωνσταντινούπολης, της
Πμύρνης και της Γρμούπολης. Κάλιστα, το 1860 ήταν ο
πρώτος στον ελληνικό χώρο που προχώρησε στην έκδοση
ενός πληροφοριακού περιοδικού, με την επωνυμία «Βελτίον
προσθέτων του ΐιβλιοπωλείου ο Θοραής,», για την
ανακοίνωση νέων τίτλων – συχνά με σχόλια, μάλλον

658
659

διαφημιστικά – και την προβολή παλαιών βιβλίων από το
στοκ που διέθετε προς πώληση660.
πως επισημαίνει ο Θώστας Τατζιώτης, ανεκτίμητη
είναι η συμβολή των πρώτων τυπογράφων-εκδοτών και
βιβλιοπωλών στη διακίνηση των ιδεών, στην ελευθερία της
έκφρασης και ευρύτερα στην πνευματική και κοινωνική ζωή
του νεοσύστατου ΐασιλείου. Ώς μην ξεχνάμε ότι συχνά
διώκονταν, φυλακίζονταν, τα έντυπά τους (βιβλία, εφημερίδες
και περιοδικά) κατάσχονταν και συχνά οδηγούνταν στη
χρεοκοπία και την πλήρη οικονομική καταστροφή661.
Ν Αεώργιος Σουσάρας το 1961 κατέγραψε 119
αυτοτελείς βιβλιοπωλικούς καταλόγους κατά το δεύτερο
ήμισυ του 19ου αιώνα, από τους οποίους οι 26 αφορούν τα έτη
1851-1875 και οι 93 την περίοδο 1876-1900. Ώπό αυτούς οι
101 κατάλογοι έχουν εκδοθεί από καταστήματα της Ώθήνας
και μόνο οι 18 – δηλαδή λιγότεροι από το 1/6 του συνόλου –
από
βιβλιοπωλεία
άλλων
πόλεων,
ΐενετίας,
Θωνσταντινούπολης, Ιειψίας, Κυτιλίνης, Ξάτρας, Λαυπλίου
και Γρμούπολης 662 . Νι κατάλογοι εκδίδονταν από μεγάλες
εκδοτικές και βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις και διανέμονταν
δωρεάν στους ανταποκριτές και άλλους ενδιαφερόμενους
βιβλιεμπόρους, ώστε να παρέχουν ενημέρωση για το στοκ των
βιβλίων προς πώληση, τις τιμές, τους όρους παραγγελίας και
αποστολής τους. Νι εκδότες και βιβλιοπώλες που εξέδιδαν και
απέστειλαν τους βιβλιοπωλικούς καταλόγους στόχευαν σε
μεγάλες παραγγελίες βιβλίων, όπως παρατηρεί η Καρία
Καθιουδάκη 663 . Ώπό τη μελέτη του συνόλου των γνωστών
βιβλιοπωλικών καταλόγων συμπεραίνεται ότι ένας μεγάλος
αριθμός αθηναϊκών και άλλων εκδόσεων εμφανίζεται
αποκλειστικά στους καταλόγους των ελληνικών βιβλιοπωλείων
της οθωμανικής επικράτειας, ενώ απουσιάζει από τα ίδια τα
αθηναϊκά βιβλιοπωλεία, ενώ η αντίστροφη συναλλαγή – από
τους εκδότες της Θωνσταντινούπολης ή της Πμύρνης προς τα
βιβλιοπωλεία της Ώθήνας και άλλων ελεύθερων αστικών
κέντρων – ήταν πολύ ασθενέστερη. Βηλαδή, οι Ώθηναίοι
εκδότες και βιβλιοπώλες διοχέτευαν το κύριο μέρος του
εμπορεύματός τους στον εξωελλαδικό ελληνισμό. Ν Καρίνος
Ξαπαδόπουλος-ΐρετός αναφέρει χαρακτηριστικά το 1864
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.π., ζ. 536.
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πως «η Ώνατολή είναι η μεγίστη αγορά των Γλλήνων
βιβλιοπωλών»664.

βιβλία, κανονισμοί λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών κ.ά.). Ν
ίδιος υποστηρίζει ότι «μέχρι το τέλος σχεδόν του 19ου αιώνα δεν
υπάρχουν στο ελληνικό κράτος οργανωμένα βιβλιοπωλεία αναγκάζει
τόσο τους εκδότες όσο και τους τυπογράφους εκδότες και τους
συγγραφείς εκδότες να εκτελούν και χρέη βιβλιοπώλη»669. Ν μεν
τυπογράφος διαθέτει τα βιβλία του στο κοινό σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο μέσα στο τυπογραφείο του, ο εκδότης
στο εκδοτικό του γραφείο ή κατάστημα (συχνά και κατοικία
του) και ο συγγραφέας-εκδότης αποκλειστικά στην οικία του.
Θαι οι τρεις καταφεύγουν τακτικά στο σύστημα προεγγραφής
συνδρομητών για ορισμένες εκδόσεις, ενώ κοινοποιούν στο
βιβλιόφιλο κοινό τους νέους τίτλους μέσω σχετικών αγγελιών
στις εφημερίδες.

Κετά την εκθρόνιση του θωνα το 1862 και κυρίως
μετά το 1880 σημειώθηκαν σημαντικά βήματα προόδου σε
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, τα οποία ακολούθησε και
η βιβλιαγορά665. Ν εκδοτικός οίκος Ρζάκα-Βελαγραμμάτικα
(1874-1990) και το ΐιβλιοπωλείο της Γστίας (1876-)
αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της ελληνικής βιβλιαγοράς.
Πύμφωνα με υπολογισμούς του Σίλιππου Ελιού, καθ‘ όλη τη
διάρκεια του 19ου αι., το ύψος της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής
υπερβαίνει τις 35.000 βιβλιογραφικές μονάδες, ενώ οι έρευνες
δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί666. Ε πληθώρα εκδοτών και
εκδόσεων αφορούσε το σύνολο της έντυπης παραγωγής. Ν
υψηλός όγκος παραγωγής βιβλίου και Ρύπου, όπως και η
πληθώρα εκδοτών έντυπου λόγου, ήταν μέχρι ένα σημείο
έκφραση μιας αντικειμενικής πραγματικότητας. Πέρα από αυτήν, δεν
έκφραζε παρά ένα ιδιόμορφο υποκειμενισμό και ατομικισμό, που
χαρακτήριζε την ελληνική βιβλιαγορά από την αρχή της
λειτουργίας της, επισημαίνει ο εκδότης και μελετητής του
βιβλίου, Ιουκάς Ώξελός. Γξήντα πέντε μόλις χρόνια μετά την
ίδρυση του σύγχρονου ελληνικού κράτους (1886), είχε το
παγκόσμιο προνόμιο να εκδίδονται στην επικράτειά του 1000
περίπου εφημερίδες και 195 περιοδικά, που όλα μαζί
απευθύνονταν σε λιγότερο από 100000 εγγράμματους667.

Πτα τέλη του 19ου–αρχές 20ουαι. ιδρύθηκαν οι
εκδοτικοί οίκοι-βιβλιοπωλεία Αεωργίου Σέξη -που αγόρασε
το «Σοίνικα», τον τελευταίο ελληνικό εκδοτικό οίκο της
ΐενετίας-, Βράκου Ξαπαδημητρίου, Ηωάννη Πιδέρη,
Βημητρίου
Βημητράκου,
Κιχαήλ Παλιβέρου
και
Θωνσταντίνου Γλευθερουδάκη. Πτο δεύτερο ήμισυ του 19ου
αιώνα η Ώθήνα θα αναδειχθεί στο σημαντικότερο ελληνικό
εκδοτικό κέντρο, σηματοδοτώντας την στροφή από τα
εξωελλαδικά εκδοτικά σημεία (Ηταλία, Ώυστρία, Αερμανία
κ.ά.) στο ελεύθερο ΐασίλειο της Γλλάδος. Ε τάση
συνδυασμού της τυπογραφικής, εκδοτικής και βιβλιοπωλικής
δραστηριότητας από μία μικρή σε μέγεθος οικογενειακή
επιχείρηση παρέμεινε σταθερό γνώρισμα όλης της περιόδου.
Γνδιαφέρον στοιχείο είναι, όπως σημειώνει ο Ξαπαδόπουλος,
ότι μετά το 1850 θα εμφανιστούν και ‗αμιγέστεροι‘ κάπως
εκδότες, στην Ώθήνα πάντα, που προέρχονται από τη
βιβλιοπωλικό επιχειρείν και ήδη προαναφέρθηκαν: ο
«αρχαίος»
παλαιο-βιβλιοπώλης
Λικόλαος
Ρζάκας
εμφανίστηκε ως εκδότης το 1876, ο αρχικά πλανόδιος
πωλητής φυλλαδίων Αεώργιος Σέξης εμπλέκεται στις εκδόσεις
το 1888, ο υπάλληλος διεκπεραίωσης βιβλιοπωλείου Ηωάννης
Β. Θολλάρος καταπιάνεται με τις εκδόσεις από το 1882, ο
βιβλιοπώλης Βράκος (Βημήτριος) Ξαπαδημητρίου θα γίνει
και εκδότης το 1896, ο Βημήτριος ΐ. Βημητράκος το 1895
και ο Ηωάννης Λ. Πιδέρης το 1897. Πτην εκδοτική
δραστηριότητα θα εμπλακούν προς τα τέλη του 19ου αιώνα και
πνευματικοί άνθρωποι, όπως ήταν ο καθηγητής φιλολογίας
Ώθανάσιος Ώ. Πακελλάριος από το 1857, ο επίσης φιλόλογος
Ηωάννης Ζ. Οώσσης από το 1895 και ο δάσκαλος Αεώργιος
Θασδόνης από το 1880. Νι ‗παλαιοί‘ βιβλιοπώλες-‗νέοι‘
εκδότες κατάγονται κυρίως από άγονες περιοχές της
Ξελοποννήσου, της Επείρου, την Θωνσταντινούπολη και
νησιά670. Ρο εκδοτικό τους πρόγραμμα περιλάμβανε αρχικά
σχολικά βιβλία (εγχειρίδια, τετράδια, χάρτες, ελληνική και

Ώκόμη, ο ιστορικός Βημήτρης Ξαυλόπουλος
παρατηρεί ότι ολόκληρο το 19ο αιώνα οι τυπογράφοι ήταν
συνήθως και εκδότες: Ώνδρέας Θορομηλάς, Ηωάννης
Σιλήμων, Θωνσταντίνος Ακαρμπολάς, Τρίστος ΛικολαΎδηςΣιλαδελφεύς, Ώνέστης Θωνστα-ντινίδης, Πτέφανος Λ.
Ραρουσόπουλος, Πέργιος Τ. Οαφτάνης, Τρήστος και Κιχαήλ
Παλίβερος 668 ή ήδη εκδότες-βιβλιοπώλες στρέφονταν στην
αγορά τυπογραφικών καταστημάτων για την καθετοποίηση
της επιχειρηματικής τους δράσης. Πυνήθως δε και η
βιβλιοπωλική δραστηριότητα ασκούνταν από τους εκδότεςτυπογράφους.
πως σημειώνει και ο έμπειρος μελετητής της
ελληνικής βιβλιαγοράς Θώστας ΐουκελάτος, ο εκδότης, ο
τυπογράφος-εκδότης και ο συγγραφέας-εκδότης είναι «οι
τρεις συντελεστές της βιβλιοπαραγωγής στο ανεξάρτητο ελληνικό
κράτος του 19ου αιώνα», χωρίς να υπολογίζεται και το ίδιο το
ελληνικό κράτος που αναπτύσσει κι αυτό εκδοτική
δραστηριότητα μέσω του εθνικού τυπογραφείου (διδακτικά
664

Παξαηίζεηαη ζην Μαξία Μαζηνπδάθε, φ.π., ζ. 543.
Elmar Winters-Ohle, φ. π.
666
Φίιηππνο Ζιηνχ, φ. π., ζ. 50.
667
Λνπθάο Αμειφο, Δθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θίλεζε ησλ ηδεώλ ζηελ
Διιάδα, Αζήλα, ηνραζηήο, 1984, ζ. 66. Γηα ηα ζηνηρεία επηθαιείηαη θαη
ζρεηηθά έξγα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Σζνπθαιά.
668
Γεκήηξεο Παπιφπνπινο, φ.π., ζ. 612.
665

669

Κψζηαο Βνπθειάηνο, Σν ειιεληθφ βηβιίν ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80»,
Ηρλεπηήο, ηεχρνο 49-50 (δηπιφ), Γεθέκβξηνο 1989, 9-35, ζζ. 14-15.
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λατινική γραμματολογία) και στη συνέχεια λογοτεχνικά
(μυθιστορήματα, διηγήματα, δράματα, κωμωδίες), βιβλία
βάσης (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, επιστημονικά), θρησκευτικά
(βίους αγίων, ευχολόγια, ακολουθίες, πηδάλια, μηναία,
αποστόλους), εκλαϊκευμένες εκδόσεις (καζαμίες, ημερολόγια),
φιλολογικούς και ιστορικούς τίτλους.

Ώκόμη και στις φθηνές εκδόσεις του οίκου Σέξη,
επισυνάπτεται μετά το κύριο σώμα του βιβλίου ένα 32σέλιδο με
τιμοκατάλογο βιβλίων, όπου διαφημίζει το σύστημα των δόσεων
που πρώτος εισήγαγε, καταγράφει όλους τους τίτλους που
διακινεί, τα ονόματα των συγγραφέων και μία μικρή περίληψη
διαφόρων έργων673.

Ώνάμεσά τους ο Αεώργιος Σέξης επέδειξε ιδιαίτερα
τολμηρό επιχειρηματικό πνεύμα στον εκδοτικό χώρο,
καθιερώνοντας από το 1888 σειρές βιβλίων («ΐιβλιοθήκες»):
«Σιλολογική», «Ιαϊκή», «Ιογοτεχνική», «Κελοδραματική»,
«Θωμική», «Γικονογραφημένη Ραξειδίων», «Ιαϊκή Ηατρική»,
«Ξατριωτική», «Ξρακτική Ανώσεων», «Ξαιδική» και
προχωρώντας σε νέες εμπορικές πρακτικές. Ν γνωστός
ιστορικός που έχει ασχοληθεί με την ιστορία των ελληνικών
εκδοτικών οίκων και έχει επιμεληθεί σχετικές εκθέσεις 671 ,
ΐάσιας Ρσοκόπουλος, παρατηρεί σχετικά ότι οι σειρές
βιβλίων ήταν μέχρι τότε ένα στοιχείο της εκδοτικής πολιτικής
που απουσίαζε το 19ο αιώνα, όπως και ο καταμερισμός
εργασίας μέσα στην εκδοτική αλυσίδα και κυρίως οι
εμπορικές πολιτικές, δηλαδή οι πολιτικές στον τομέα της
διακίνησης, πώλησης και διαφήμισης. Πημαντική είναι η
επισήμανση Ρσοκόπουλου για τη λειτουργία των ελληνικών
βιβλιοπωλείων του 19ου αιώνα. Ν ίδιος εξαίρει τον
πρωτοποριακό ρόλο του Σέξη, καθώς αυτός ήταν που
εφάρμοσε ολοκληρωμένα για πρώτη φορά στοιχεία
εξορθολογισμένης εμπορικής πολιτικής στις αρχές του 20ού
αιώνα. Ξέρα από την εγκαινίαση των σειρών (βιβλιοθηκών)
βιβλίων, προσέλαβε «φιλολογικό διευθυντή» και εισήγαγε μία
νέα εμπορική πολιτική, προσφέροντας τα βιβλία του με
δόσεις.

Ώπό το παράδειγμα του Σέξη, μετά την αναγκαστική
διακοπή της εποχής των πολέμων, εμπνεύστηκαν οι άλλοι
εκδότες, προσχωρώντας σταδιακά σε συστήματα εκδοτικών
πολιτικών. Ν Ρσοκόπολος επισημαίνει ότι μέσα στη δεκαετία
του 1920 ολοκληρώνεται το πέρασμα από τον τυπογράφοεκδότη στον τύπο εκδότη που εκείνη την εποχή ονομαζόταν
«συστηματικός εκδότης» και αρχίζουν να δημιουργούνται οι
συνθήκες της πλήρους επαγγελματοποίησης674. Βύο ιστορικοί
εκδοτικοί οίκοι, το «ΐιβλιοπωλείον της Γστίας» και οι
εκδόσεις «Η. Πιδέρη» προσχωρούν και αυτοί σταδιακά στην
έννοια της εκδοτικής πολιτικής. Ν Η. Οώσσης από τα τέλη του
19ου αιώνα αρχίζει τη δραστηριότητά του με την έκδοση
σχολικών βοηθημάτων. Ρο περίφημο Λεξικό των Ανωμάλων
Ρημάτων αναδεικνύεται σε διαχρονικό ευπώλητο τίτλο για
πολλές γενιές ελλήνων μαθητών. Πτις αρχές του 20ού αιώνα
άρχισε την εκδοτική του δραστηριότητα ο Θ.
Γλευθερουδάκης, ο οποίος μαζί με τον Beck και τον Barth
είχαν το «Βιεθνές ΐιβλιοπωλείο» στην Ξλατεία Πυντάγματος,
που αποτελούσε σημείο αναφοράς για την πνευματική Ώθήνα.
Ρο 1913 ιδρύθηκαν τα βιβλιοπωλεία/εκδοτικοί οίκοι του Α.
ΐασιλείου – που έκδωσε την πλούσια λογοτεχνική σειρά
«Γκλεκτά έργα» - και οι εκδόσεις των Ρζάκα-Βελαγραμμάτικα
με ειδίκευση στο επιστημονικό βιβλίο. Ρο 1919 ιδρύθηκε το
βιβλιοπωλείο του Α. Δηκάκη, ο οποίος προηγούμενα είχε
απασχοληθεί ως βιβλιοϋπάλληλος επί 18 χρόνια στο
«ΐιβλιοπωλείον της Γστίας». Πράγματι, το βιβλιοπωλείο
φαίνεται να αποτέλεσε συχνά αφετηρία παράλληλης
εκδοτικής δραστηριότητας675.

Ν Σέξης, στο πλαίσιο της εφαρμογής της «πολιτικής
εμπορικής πλέον προώθησης του βιβλίου», γνωστοποιεί στους
αναγνώστες μέσω τιμολογίου βιβλίων τα εξής: «Ο ημέτερος
Οίκος, θέλων να συντελέσει εις την ευκολοτέραν και ευρυτέραν
διάδοσιν των εκδόσεών του, εφήρμοσε εις την πώλησιν αυτών
καινοτομίας η οποία και έγινεν με ενθουσιασμόν αποδεκτή υπό
πάντων. Παραχωρούμεν επί πιστώση και παραδίδομεν αμέσως εις
πάντα ζητούντα βιβλία κατ‘ εκλογήν του αξίας δρχ. 100 εξοφλητέων
εις 20 μηνιαίας δόσεις εκ δρχ. 5 εκάστην προκαταβαλομένης μόνον
της πρώτης δόσεως, δηλ. δρχ. 5. Ούτω με δαπάνην εντελώς
ανεπαίσθητον δρχ. 5 κατά μήνα δύναται πας οπουδήποτε διαμένων
να προμηθευθεί βιβλία εκ του ημετέρου οίκου. […]»672.

Κετά την πρωτοποριακή πολιτική Σέξη, μέσω
διαφημιστικών καταχωρήσεων στον ημερήσιο Ρύπο και
κυκλοφορίας βιβλιοπωλικών καταλόγων ως πρώιμα εργαλεία
μάρκετινγκ αρκετοί
επιχειρηματίες προσπαθούν να
προσελκύσουν αναγνωστικό κοινό. Ε Καθιου-δάκη μέσα από
την εξέταση των βιβλιοπωλικών καταλόγων του 19ου αιώνα
συμπεραίνει πως τα λογοτεχνικά είδη που υπερέχουν
ποσοτικά στο σύνολο των τίτλων που αναγράφονται στους
καταλόγους είναι η πρωτότυπη ελληνική ποίηση και το
μεταφρασμένο μυθιστόρημα. Ε ποιητική παραγωγή παρόλο

671

Βι. ι.ρ. ηελ έθζεζε «Ζ ηζηνξία ησλ εθδνηηθψλ νίθσλ ζηελ Διιάδα, 19001940» ζηελ αίζνπζα Λφγνπ θαη Σέρλεο ηεο ηνάο ηνπ Βηβιίνπ, 1629.3.1998.
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Υξηζηφθνξνο Σαθέθαο, Γεκήηξηνο Καξδνχηζνο θαη Γεψξγηνο
Ρνδφπνπινο, Δθδνηηθνί νίθνη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν 1900-1940 (πηπρηαθή
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που είναι αυξημένη σε ποσότητα δεν εμφανίζεται ολόκληρη
στους καταλόγους, ενδεικτικό της σχετικής αδιαφορίας του
τότε αναγνωστικού κοινού. Ε πεζογραφία ήταν αυτή που
υπερείχε στις προτιμήσεις των αναγνωστών και μάλιστα είχε
αυξητικές τάσεις παραγωγής676.

μαχόμενος στο Κεσολόγγι, Ηωάννη-Ηάκωβο
οφείλεται η ιδέα ίδρυσης Γθνικής ΐιβλιοθήκης.

Κάγιερ,

Κία από τις πρώτες μέριμνες της βαυαρικής
Ώντιβασιλείας ήταν η ίδρυση και ο εμπλουτισμός δημόσιων
βιβλιοθηκών. Κάλιστα, το 1834 δημοσιεύθηκε ο Λόμος «περί
των επιστημονικών και τεχνολογικών συλλογών, περί
ανακαλύψεως και διατηρήσεως των αρχαιοτήτων και
διατηρήσεων αυτών», που προέβλεπε την ανέγερση κτιρίων
δημόσιων βιβλιοθηκών στην Ώθήνα και στις πρωτεύουσες των
νομών και το 1835 δημοσιεύθηκε το διάταγμα «περί
συστάσεως βιβλιοθήκης εις έκαστον των δημοσίων
σχολείων». 679 Ρο 1845 λειτουργούσαν σχολικές βιβλιοθήκες
στις Πχολές (Πχολαρχεία) Όδρας, Ππετσών, Θύθνου, Θέας,
Ρήνου, Λάξου, Άργους, Θορίνθου, Ρριπόλεως, Βημητσάνας,
Ππάρτης, Ιειβαδίας, Κεσολογγίου και άλλων 35 πόλεων και
στα Αυμνάσια Ώθήνας, Λαυπλίας, Ξατρών, Πύρου,
Κυτιλήνης, Ζεσσαλονίκης, Τίου και ακόμη 21 πόλεων. Θαι ο
θωνας κατά την περίοδο της βασιλείας του μερίμνησε για
την οργάνωση και την υποστήριξη των δημόσιων
βιβλιοθηκών, όπως και για την ίδρυση Ξανεπιστημίου 680 .
Γνδεικτικό της σημασίας που είχε η ίδρυση σχολείων και
βιβλιοθηκών στο πλαίσιο της ανάγκης πνευματικής
αναγέννησης του Γλληνισμού και της εθνικής ολοκλήρωσης
είναι η συνέχιση ίδρυσης βιβλιοθηκών και στα μέρη που
τελούσαν ακόμη υπό τον οθωμανικό ζυγό. Ταρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η ίδρυση της Γλληνικής Πχολής Ιευκωσίας
από τον Ώρχιεπίσκοπο Θυπριανό το 1812, η οποία διέθετε
μικρή βιβλιοθήκη που εμπλουτίσθηκε σημαντικά με τη δωρεά
του αρχιμανδρίτη Ηλαρίωνος Ξασχαλίδου, ενώ το 1893 η
Πχολή αναγνωρίσθηκε από την Γλληνική Θυβέρνηση ως
ισότιμο «Ξαγκύπριο Αυμνάσιο». Κετά την καταστροφή από
πυρκαγιά το 1920, καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες από
δωρητές για την ανασύσταση της βιβλιοθήκης και χάρη στη
χρηματοδότηση του Βημοσθένη Πεβέρη εγκαινιάσθηκε το
νέο κτίριο το 1949, όπου στεγάζεται μέχρι σήμερα η
επονομαζόμενη Πεβέρειος ΐιβλιοθήκη του Ξαγκύπριου
Αυμνασίου με συλλογή που αριθμεί 13.000 τίτλους.

Πε επίπεδο πνευματικής παραγωγής, αυτή την
περίοδο επικράτησε η Αενιά του 1880 (Ώλ. Ξαπαδιαμάντης,
Α. ΐιζυηνός, Ώ. Θαρκαβίτσας κ.ά.). Πτο δεύτερο μισό του
19ου αι., παρατηρείται, σύμφωνα με τους ιστορικούς της
λογοτεχνίας, η ανάπτυξη της επονομαζόμενης ελληνικής
ηθογραφίας677, η οποία εντάσσεται στο ρεύμα του ευρωπαϊκού
ρεαλισμού και αργότερα του νατουραλισμού, με την
παράλληλη ενσωμάτωση λυρικών και ποιητικών στοιχείων.
Ξολλοί έλληνες πεζογράφοι αυτής της τάσης αντλούσαν τη
θεματική των έργων τους, μέσω της παρατήρησης από την
κοινωνική ζωή της επαρχίας και της γειτονιάς των τότε
αστικών κέντρων. Ρο γλωσσικό ζήτημα επίσης, από το 1880
κι εξής, αποτέλεσε έναν κεντρικό άξονα δημόσιας συζήτησης
και αντιπαράθεσης μεταξύ πνευματικών δημιουργών678.
Πημειώνεται ότι σε όλη τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, το βιβλιοπωλείο ήταν το πιο ‗λόγιο‘/επίσημο από
τα σημεία λιανικής διακίνησης του βιβλίου, χωρίς αυτό να
σημαίνει ότι δεν ευδοκιμούσαν τα άλλα κανάλια διάθεσης του
πολιτιστικού αγαθού. Νι ιστορικοί του βιβλίου παραδέχονται
ότι ένα μεγάλο μέρος της έντυπης παραγωγής διακινήθηκε
έξω από το βιβλιοπωλείο
(απευθείας πωλήσεις από
συγγραφείς, υπαίθριοι πάγκοι, κυκλοφορία φυλλαδίων σε
διάφορες εκδηλώσεις και περιστάσεις, απευθείας παραγγελίες,
ταχυδρομικές αποστολές) και ότι οι βιβλιοπωλικοί κατάλογοι
αποτυπώνουν μόνο ένα τμήμα της συνολικής πραγματικής
εικόνας παραγωγής και κατανάλωσης του βιβλίου.
Ώκόμη, στο μικρό νεοελληνικό κράτος αξίζει να
σημειωθεί για την πνευματική ζωή, τη διακίνηση ιδεών, την
παιδεία και την καλλιέργεια της αναγνωστικής συνήθειας ότι
αμέσως μετά την ίδρυσή του συνεχίσθηκε όπως και
προεπαναστικά με αμείωτο ρυθμό η ίδρυση δημόσιων
βιβλιοθηκών. Ρο 1829 ο Ηωάννης Θαποδίστριας ίδρυσε στην
Ώίγινα την πρώτη δημόσια βιβλιοθήκη, η οποία εξελίχθηκε
κατόπιν στη σημερινή Γθνική ΐιβλιοθήκη. Πτον ελβετό
φιλέλληνα που έκδιδε τα «Γλληνικά Τρονικά» και έπεσε

Κία ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση για την
πνευματική ζωή στην Γλλάδα κατά το 19ο αιώνα, όπως
επισημαίνει εύστοχα ο ΐαγγέλης Τατζηβασιλείου, είναι η
σχέση ανταλλαγής και αλληλοδιείσδυσης του Ρύπου με τη
λογοτεχνική παραγωγή. Κε άλλα λόγια, οι εφημερίδες της
εποχής λειτουργούσαν ως καθρέφτης των λογοτεχνικών
ζυμώσεων και αποτέλεσαν συχνά πεδίο ισχυρών συγκρούσεων
και ανακατατάξεων στο χώρο των γραμμάτων και ευρύτερα
των ιδεών. Ε διαπίστωση αφορά την περίοδο από τότε που ο
Θωστής Ξαλαμάς αναλάμβανε να διαμορφώσει δυναμικά τη
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Μαξία Μαζηνπδάθε, φ.π., ζ. 569.
Ζ εζνγξαθία σο φξνο ραξαθηεξίδεη ηελ αλαπαξάζηαζε, πεξηγξαθή θαη
απφδνζε ησλ εζψλ, ησλ εζίκσλ, ηεο ηδενινγίαο θαη ηεο ςπρνζχλζεζεο ελφο
ιανχ, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο θαη ησλ ηζηνξηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, ζε
ζπγθεθξηκέλν ηφπν θαη ρξφλν.
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Βι. εκηλάξην – «10 Μαζήκαηα γηα ηελ Διιεληθή Λνγνηερλία» κε
εηζεγεηή ηνλ Καζεγεηή Πάληεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζήλαο, Γ. Γεκεξνχιε,
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φυσιογνωμία της γενιάς του, εγκαθιδρύοντας ένα λογοτεχνικό
κανόνα με εξαιρετικά μακρόχρονη ισχύ, μέχρι και τις πρώτες
δεκαετίες μετά τη λήξη του ΐ΄ Ξαγκοσμίου Ξολέμου, όταν οι
νεότεροι πεζογράφοι εγκαινίαζαν την αντιπαράθεση με την
αδράνεια και τις καθηλώσεις των προπολεμικών προκατόχων
τους681. Ηδεολογικές, ενδοκαλλιτεχνικές, γλωσσικές, πολιτικές
και κοινωνικές ζυμώσεις εκφράζονταν δημόσια μέσω του
Ρύπου, όπως θα φανεί και στην παρουσίαση των επόμενων
δεκαετιών.

μεσοπολεμική Ώθήνα. Φς εναλλακτική δυνατότητα στη
μαρξιστική ερμηνεία του κόσμου, αυξάνει το ρεύμα των νέων
δημιουργών που προσεταιρίζονται το κίνημα του
δημοτικισμού, το οποίο με λαϊκιστικό τρόπο υποστηρίζει την
στροφή στις ρίζες και την ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης.
Γπιχειρείται ο συνδυασμός αντιφατικών τάσεων, του
μοντερνισμού με την ελληνικότητα του δημοτικισμού.
Αενικά, ο Κεσοπόλεμος βιώνεται στη χώρα ως εποχή
έντονων
πολιτικών
αντιπαραθέσεων,
κοινωνικών
μετασχηματισμών και πολιτιστικών μεταβολών, με κύριες την
καθιέρωση νέας ποίησης, την εδαρίωση του μυθιστορήματος
και την εμφάνιση ριζοσπαστικών καλλιτεχνικών ρευμάτων,
όπως του υπερρεαλισμού 684 . Κέσα στις έντονες διεργασίες
της εποχής, παρατηρείται μία προσκόλληση στην ελληνική
ιστορία και παράδοση, που αντανακλάται στην πολιτιστικήκαλλιτεχνική έκφραση. Ν Β. Ρζιόβας εξηγεί την έμφαση στην
«ελληνικότητα» με την επιρροή του μοντερνισμού και την
έντονη «νεοτεριστική» διάθεση 685 , δηλαδή ως αυθόρμητο
εθνικό αντανακλαστικό στις νεωτερικές επιδράσεις. Ώνάμικτη
η διάθεση στο δημιουργικό κόσμο. Θαλλιτέχνες, συγγραφείς,
ποιητές δονούνται από ενθουσιασμό και φόβο για τις νέα
ευρωπαϊκά ρεύματα.
Νι νεότεροι εμφανίζονται
αποφασισμένοι να υιοθετήσουν τις νέες τάσεις, επηρεασμένοι
και από προσωπικά βιώματα στο εξωτερικό, και να
απωθήσουν το αίσθημα απώλειας και ήττας που ταλανίζει τον
Γλληνισμό, ενώ οι παλαιότεροι επιχειρούν να ηρεμήσουν την
κατάσταση με ήπιες ή αυταρχικές παραινέσεις. Ε αντίθεση
αναζωπυρώνει την αντιπαράθεση ελληνοκεντρισμού και
ευρωπαϊσμού και λαμβάνει την μορφή του διλήμματος:
«ελληνικότητα ή νεοτερικότητα».

Πτην αυγή του 20ου αιώνα πλέον, σε κοινωνικό
επίπεδο, η ταχύτατη αύξηση της πρωτεύουσας συνιστά το
εντυπωσιακότερο γνώρισμα της αστικής διαμόρφωσης της
χώρας. Ε Ώθήνα από μία μικρή κωμόπολη μετά την
Γπανάσταση, το 1907 συγκεντρώνει σχεδόν το 10% του
συνολικού πληθυσμού του ελληνικού κράτους, το 40% του
συνολικού αστικού πληθυσμού και αριθμό κατοίκων διπλάσιο
από το άθροισμα του πληθυσμού των πέντε μεγαλύτερων
πόλεων. Κάλιστα, μετά το διπλασιασμό του πληθυσμού και
της έκτασης της χώρας το 1912-1913, ο ρυθμός ανάπτυξης
της Ώθήνας έγινε ακόμη εντονότερος και ξεπέρασε κατά πολύ
τους ανάλογους ρυθμούς αστικοποίησης βαλκανικών
χωρών 682 . Αενικά, από το 1880 κι εξής η πρωτεύουσα
απορροφά το σύνολο σχεδόν της αύξησης του αστικού
πληθυσμού ολόκληρης της χώρας, στοιχείο σημαντικό για τον
τρόπο μεταβολής των οικονομικών και κοινωνικών δομών της
χώρας, όπως και για τη διακίνηση ιδεών, την εκπαίδευση και
τη βιομηχανία του βιβλίου.
~~~~
Πε επίπεδο πνευματικής δημιουργίας, από τη
δεκαετία του 1920 μελετούνται περισσότερο συστηματικά
στην Γλλάδα οι ξένες επιρροές στην ελληνική λογοτεχνική
παραγωγή. Ν Ώ΄ Ξαγκόσμιος Ξόλεμος με όλες τις
πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις στην
Γυρώπη θα επηρεάσει και την Γλλάδα. Ηδιαίτερα μετά τη
Κικρασιατική Θαταστροφή του 1922, όταν ελληνικοί
πληθυσμοί θα εγκαταλείψουν πατρογονικές εστίες αιώνων και
ναυαγεί η Κεγάλη Ηδέα και η Γλλάδα των τριών ηπείρων και
των πέντε θαλασσών, οι ιδέες του μαρξισμού θα ευδοκιμήσουν
στις τάξεις των διανοούμενων και των καλλιτεχνών, με κέντρο
την ‗ορμητική και ασυνάρτητη, ζαλισμένη από κίνηση και πόθους‘ 683

Ν Αιώργος Ζεοτοκάς στο Ελεύθερο Πνεύμα (1929),
το ‗μανιφέστο‘ της επονομαζόμενης ‗γενιάς του 1930‘, στο
οποίο καταγράφει το πνευματικό και ιδεολογικό κλίμα της
εποχής, από την πλευρά των συγγραφέων και ποιητών που
συσπειρώθηκαν γύρω από το περιοδικό Νέα Γράμματα. Ε
γενιά αυτή συνιστά μία ομάδα πνευματικών δημιουργών που
μετά τον Ώ‘ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο και τη Κικρασιατική
Θαταστροφή ανέδειξε την ελληνική ιδιαιτερότητα και στάθηκε
απέναντι στη Βύση χωρίς αίσθημα μειονεξίας. Ε ‗γενιά του
1930‘ περιλαμβάνει
ωστόσο αρκετά διαφορετικούς
συγγραφείς ως προς την ηλικία, την εμφάνιση στα ελληνικά
γράμματα και τη γραφή, σύμφωνα με αρκετούς σύγχρονους
ειδικούς που ‗ξιφουλκούν‘ αν ο όρος χαρακτηρίζει πράγματι
μία συνεκτική ομάδα πνευματικών ανθρώπων με κάποια κοινά
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Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ, «Δθδνηηθή αγνξά, Σχπνο θαη θξηηηθή ηεο
ινγνηερλίαο: Ζ δηφγθσζε ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο παξαγσγήο θαη ν ηξφπνο
πξφζιεςεο ή ηνπ ζρνιηαζκνχ ηεο απφ ηα κέζα ελεκέξσζεο», Βηβιηνζήθε
(Διεπζεξνηππία), 4.5.2007, ζζ. 6-8, ζ. 6.
682
Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη Αλαπαξαγσγή: Ο θνηλσληθφο
ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ Διιάδα (1830-1922), ζζ. 171172.
683
Υαξαθηεξηζκνί ηνπ Γηψξγνπ Θενηνθά γηα ην θιίκα κεηά ηνλ Α΄
Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζηελ ειιεληθή
πξσηεχνπζα, ζην πιαίζην άξζξνπ-θξηηηθήο γηα ην βηβιίν ηνπ Θξάζνπ

Καζηαλάθε Ζ ρνξεύηξηα Κνληεζζίλα Φειηηζηηά ζηελ εθεκ. Αγώλ ησλ
Παξηζίσλ, θ. 141, 14.ΗV.1928, ηνπο νπνίνπο εχζηνρα επηζεκαίλεη ν Κ.
Γεκαξάο σο ελδεηθηηθνχο γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπγγξαθήο ηνπ
Διεύζεξνπ Πλεύκαηνο (1929).
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Γεκήηξεο Σδηφβαο, φ. π., ζ. 19.
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χαρακτηριστικά ή αποτελεί ‗μύθο‘ 686 . Αεγονός είναι πως η
κατάρρευση της Κεγάλης Ηδέας στα μικρασιατικά παράλια, η
έλευση των προσφύγων, η ηθική επίδραση του πολέμου και
της ήττας στον ελληνικό πληθυσμό, η εναγώνια αναζήτηση
ταυτότητας στο σύγχρονο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, η εσωτερική
πολιτική ένταση και η οικονομική προσπάθεια της χώρας να
επεξεργασθεί πρακτικά και ψυχολογικά τα νέα δεδομένα,
καθρεφτίζονταν σύμφωνα με το νεαρό διανοούμενο Α.
Ζεοτοκά στην πολιτιστική και πνευματική ζωή της Γλλάδας.
Γίναι αυτός που πρώτος μεταχειρίστηκε τον όρο ‗γενιά του
1930‘, όπως έγραφε το 1947 στο ημερολόγιό του 687 .
Γπηρεασμένος από τη διαμονή του στο Ξαρίσι και στο
Ιονδίνο (1927-1929) και την ανάγνωση ξένων συγγραφέων
(André Gide, Stefan Zweig, κ. ά.) παρατηρεί ότι «Μεσ‘ στο
δημιουργικό αναβρασμό της σημερινής Ευρώπης τι θέση κρατά η
Ελλάδα; Σι συμβολή προσφέρουμε στις μεγάλες προσπάθειες που
καταβάλλουνται τριγύρω μας; Σίποτα!»688, για να καταλήξει στην
ύπαρξη μίας βαθειάς και παρατεταμένης κρίσης στα ελληνικά
γράμματα: «Έλειψαν και λείπουν από την πνευματική μας ζωή οι
δυνάμεις. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα»689. Γκφράζει με έμφαση
την ανάγκη αναγέννησης από τις στάχτες σε όλα τα επίπεδα
και χαρακτηρίζει τη χαώδη ακαταστασία στην πολεοδομική
ανάπτυξη και την κοινωνική και πνευματική ζωή της Ώθήνας
και της Γλλάδας ως μία ‗κρίση της ανάπτυξης‘690. Πε ερώτημα
για τον πιο αντιπροσωπευτικό έλληνα συγγραφέας του
νεοελληνικού χαρακτήρα απαντά με ένα ‗αντιθετικό
σύμπλεγμα‘, που εκφράζει τις αντιφάσεις της νεοελληνικής
ταυτότητας και δημιουργίας: «Κοραής-ολωμός-ΧυχάρηςΠαλαμάς-Δραγούμης… Ίσως πρόσθετα σ‘ αυτόν τον κατάλογο και
το όνομα του Καβάφη…» 691 . Ν Ζεοτοκάς καταδικάζει τον
εθνικισμό και το μαρξισμό ως ακραίες πολιτικές ιδεολογίες
όσο και τον τυφλό μιμητισμό του ευρωπαϊκού μοντερνισμού
ως τρόπου γραφής. Ώντανακλώνται σε μία φτωχή, εσωστρεφή
και στάσιμη λογοτεχνική παραγωγή (ηθογραφικό διήγημα).
Ώναιμική είναι η κατάσταση της ελληνικής πεζογραφίας,

έπειτα από έναν αιώνα ανεξάρτητης ζωής, υποστηρίζει, και
αναλύει τη βαθιά πνευματική κρίση στη χώρα, μία που δεν
έχει ομοιότητες με τη μεσοπολεμική αμφισβήτηση και
αναζήτηση στην Γυρώπη, ως α) μαρασμό των γραμμάτων, β)
έλλειψη φιλοσοφικού στοχασμού και γ) αδιαφορία του
αναγνωστικού κοινού.
Γπειδή οι αναγνωστικές προτιμήσεις και πρακτικές
συνδέονται άμεσα με την αγοραστική συμπεριφορά και τη
λειτουργία των βιβλιοπωλείων, αξίζει να παρατεθεί η
παρατήρηση του νέου λογίου: «Μα ποιος φροντίζει για το κοινό;
Ο λαός διαβάζει ληστρική φιλολογία και πορνογραφήματα και
χειροκροτεί χυδαίες φάρσες. Αυτά του αρέσουν γιατί κανείς δε
φροντίζει να αναπτύξει τα γούστα του και να του ξυπνήσει νέες
ανάγκες. Οι γαλλομαθείς και αγγλομαθείς τάξεις αρπάζουν ό,τι
φέρει το ταχυδρομείο της Δύσης, με κλειστά μάτια, χωρίς καμμιά
καθοδήγηση, και παραδέρνουν μεσ‘ στην ασυναρτησία και την
επιπολαιότητα του σνομπισμού. Οι αληθινά μορφωμένοι άνθρωποι
βαρέθηκαν, με το δίκιο τους, τα ελληνικά έντυπα…»692. Ε έλλειψη
παιδείας 693 και η απουσία κρατικής υποστηρικτικής
πολιτιστικής πολιτικής, λοιπόν, στιγματίζεται ως κεντρικός
άξονας της μεσοπολεμικής πνευματικής κρίσης.
Ε αντίθεση πάντως ελληνικότητας-μοντερνισμού
εκφράζεται σε όλες τις μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας ως
αντίθεση μεταξύ υπερρεαλισμού και στροφής στην παράδοση:
Πτη μουσική, στις εικαστικές τέχνες, στην αρχιτεκτονική, στη
λογοτεχνική παραγωγή. Νι λογοτέχνες της γενιάς του 1930 Αιώργος Πεφέρης, Νδυσσέας Γλύτης, Άγγελος Ρερζάκης,
Πτρατής Κυριβήλης, Α. Ζεοτοκάς, Θ. Ζ. Βημαράς, Κιχάλης
Θαραγάτσης -, αυτοσυστήνονται ως κληρονόμοι του
δημοτικισμού, γεγονός που αποδεικνύεται από την προβολή
του Θωστή Ξαλαμά και του εθνοκεντριστή Ξερικλή
Αιαννόπουλου στο περιοδικό που δημοσιεύουν, τα Νέα
Γράμματα, και από την απόρριψη της λόγιας έκφρασης και της
παρακμής στην ποίηση του Θωνσταντίνου Θαβάφη και της
απαισιοδοξίας στη δημιουργία του Θώστα Θαρυωτάκη.
ιοθετούν τη δημοτική ως γλώσσα έκφρασης και διάδοσης
των ιδεών τους. Πημειώνεται ότι το γλωσσικό ζήτημα και η
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση απασχόλησαν έντονα τη δεκαετία
1910-1920 και προκάλεσαν σημαντικές αλλαγές στην
ελληνική κοινωνία 694 . Ώρχές της δεκαετίας του 1930, η
αναζήτηση
της
εθνικής
ταυτότητας
εκφράστηκε
χαρακτηριστικά μέσα από δύο σημαντικά λογοτεχνικά έργα,
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Δλδεηθηηθά βι. Λακπξηλή Κνπδέιε, «Ζ γεληά ηνπ ‘30 δελ ππήξμε», Σν
Βήκα (Βηβιία), 15.5.2011, ζζ. 6/16-41/7 πεξί «κχζνπ» ηεο γεληάο ηνπ
ηξηάληα, φπσο ηνλ αλαιχεη ν λενειιεληζηήο Γ. Σδηφβαο. Δίλαη ε γεληά πνπ
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την Αργώ (933-36) του Α. Ζεοτοκά και το Μυθιστόρημα
(1935) του Α. Πεφέρη. Βεν είναι τυχαίο ότι και τα δύο
κείμενα, κινούμενα σε παρόμοιο δρόμο με αρκετά δυτικά
έργα του μοντερνισμού, όπως την Έρημη Φώρα του Thomas
Stearns Eliot, έχουν ως κεντρικό άξονα την περιπλάνηση και
το ταξίδι των ηρώων, που όμως δεν καταλήγουν σε ένα σαφή
προορισμό, αποτυπώνοντας έτσι την πνευματική αναζήτηση,
την αγωνία και το χάος του Κεσοπολέμου695.

Ζεσσαλονίκη), Ώργύρη Ξαπαζήση, Αεώργιου Ιαδά, Έρμαν
Θάουφμαν (είναι το παλαιότερο αθηναϊκό βιβλιοπωλείο που
παραμένει στην ίδια διεύθυνση, Πταδίου 28, από τα μέσα της
δεκαετίας του ΄20 που ιδρύθηκε), κ. ά., αλλά δυστυχώς
ελάχιστοι επιχειρηματίες κατόρθωσαν να επιβιώσουν και μετά
το ΐ΄ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο.
Πημαντικό στοιχείο για την αναγνωσιμότητα
εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων είναι και η αύξηση της
εγγραμματοσύνης στον ελληνικό πληθυσμό. Ρο 1928 το
ποσοστό αναλφάβητων είχε μειωθεί σημαντικά σε σχέση με
το 1907: Πε 36% από το 50% για τους άντρες και σε 64%
από το 82,5% για τις γυναίκες. Αια το ίδιο έτος υπάρχουν
στοιχεία ότι το 82% του συνόλου των παιδιών σχολικής
ηλικίας φοιτούσε στα δημοτικά σχολεία699.

Ε περίοδος 1920-1930 έχει χαρακτηριστεί από τους
ιστορικούς ως ‗η ώρα των διανοουμένων‘, καθώς αναδύεται
ένα διαφορετικό προφίλ από τον παραδοσιακό λόγιο που
κλεισμένος στο γραφείο του μελετά και συγγράφει. Ν ‗νέος‘
διανοούμενος εμφανίζεται στη δημόσια σκηνή, εκφράζει τις
απόψεις του για τα διάφορα προβλήματα – πολιτικά,
οικονομικά, κοινωνικά, ηθικά, εκπαιδευτικά και πολιτιστικά –
της χώρας και του κόσμου, ενώ η ‗βιβλιοφιλία‘ γίνεται
πολιτιστική αξία. Ν Ηωάννης Θονδύλης, ο Ώνδρέας
Κιχαλακόπουλος, ο Αιώργος Ξαπανδρέου και ο Ώλέξανδρος
Ξαπαναστασίου δηλώνουν με υπηρηφάνεια ΄βιβλιόφιλοι΄ και
ενσαρκώνουν το νέο προφίλ του έλληνα πολιτικούδιανοούμενου696. χι τυχαία, αυτή την περίοδο, ιδρύονται η
Αεννάδειος ΐιβλιοθήκη και η Ώκαδημία Ώθηνών. Κέσα στον
πνευματικό αναβρασμό, ιδρύονται περιοδικά από τους
εκδοτικούς οίκους/βιβλιοπωλεία για την έκφραση ενός
έντονου δημοσίου διαλόγου για τη λογοτεχνία και όχι μόνο.
Ε «Νέα Εστία» (από το 1927 από τον Η. Θολλάρο), οι
«Πρωτοπόροι» (Ακοβόστης, 1930), τα «Νεοελληνικά Γράμματα»
(Γλευθερουδάκης, 1935), η «Αγροτική Οικονομία» (εκδόσεις
«Σλάμμα», 1935), η «Υωνή του Βιβλίου» (Βημητράκος, 1931)
– με αποκλειστικό αντικείμενο το βιβλίο – και το
Βιβλιογραφικό περιοδικό (εκδοτικό βιβλιοπωλείο ΐαγιονάκη,
1932)697.

Ε διαφήμιση των καταστημάτων και των βιβλίων τους
στη διάρκεια του Κεσοπολέμου συνίστατο σε καταχωρήσεις
στον ημερήσιο και περιοδικό Ρύπο, αλλά και στα θεατρικά
προγράμματα (Πάκκουλας, Γλευθερουδάκης, Σίλοι του
ΐιβλίου κ. ά.) και στους τοίχους των πόλεων. Ιογοτέχνες και
υπόλοιποι διανοούμενοι συχνάζουν για ανταλλαγή απόψεων σε
γνωστά καφενεία του κέντρου της Ώθήνας και σε
βιβλιοπωλεία-σημεία συνάντησης. Ν ίδιος ο Νδυσσέας
Γλύτης διηγείται700 πως οι πρώτοι γάλλοι ποιητές με το έργο
των οποίων ήρθε σε επαφή, ήταν ο Paul Eluard και ο PierreJean Jouve στο βιβλιοπωλείο Θάουφμαν, το 1929, όταν ήταν
18 χρονών701.
Πημαντική είναι η διαπίστωση των παρατηρητών ότι
μέσα σε αυτή την ανήσυχα γόνιμη μεσοπολεμική ατμόσφαιρα,
και ιδιαίτερα στην Ώθήνα που αλλάζει ρυμοτομική,
αρχιτεκτονική και πληθυσμιακή όψη, το βιβλιεμπόριο θα
ανθίσει και εκτός του χώρου του παραδοσιακού
βιβλιοπωλείου. Ώυτή η τάση βιβλιοπώλησης εκτός σταθερών,
΄κλειστών‘ χώρων θα διατηρηθεί μέχρι τα πρώτα
μεταπολεμικά χρόνια. Ξρόκειται για τα υπαίθρια κιόσκιαπαλαιοβιβλιοπωλεία που αρχικά γεννώνται στο χώρο πίσω
από την Γθνική ΐιβλιοθήκη και εγκαθίστανται αργότερα στην
οδό Ώσκληπιού. Νι παλαιοβιβλιοπώλες είχαν ευρυμάθεια και
συχνά διέθεταν προς πώληση θησαυρούς σε χαμηλές τιμές για
την πιστή πελατεία τους, που απαρτιζόταν από λόγιους,
ακαδημαϊκούς, καλλιτέχνες, μαθητές και φοιτητές,

Πτο μεταξύ, το αναγνωστικό κοινό διευρύνεται
αριθμητικά λόγω της εγκατάστασης των μικρασιατών
προσφύγων που διέθεταν ανώτερο μέσο μορφωτικό επίπεδο
από το γηγενή πληθυσμό. Κέσα στο κλίμα του
Κεσοπολέμου, στην (αθηναϊκή κυρίως) αγορά εμφανίσθηκαν
πολλοί νέοι εκδοτικοί οίκοι-βιβλιοπωλεία με έργα
«κοινωνιστικού» περιεχομένου 698 . Ρότε ιδρύθηκαν τα
βιβλιοπωλεία (συχνά συνδύαζαν και την τυπογραφικήεκδοτική δραστηριότητα) των Κιχαήλ Δηκάκη, Θώστα
Ακοβόστη, Ταράλαμπου Ππανού, Η. Λ. Δαχαρόπουλου (με
δύο βιβλιοπωλεία, σε Ώθήνα και Ζεσσαλονίκη), Λικόλαου
Πάκκουλα (με δύο επίσης βιβλιοπωλεία, σε Ώθήνα και

699

Σάθεο Καγηαιήο, «Λνγνηερλία θαη πλεπκαηηθή δσή» ζην Υαηδετσζήθ
Υξήζηνο (επηζη. επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νύ αηώλα: Ο
Μεζνπόιεκνο 1922-1940, β΄ ηφκνο, κέξνο 2ν, Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2003,
295-365, ζ. 298.
700
Οδπζζέαο Διχηεο, Αλνηρηά ραξηηά, Αζήλα, Αζηεξίαο, ζ. 105.
701
Πνιηηηζηηθέο Τπεξεζίεο Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, Πξαθηηθά
Γηεκεξίδαο γηα ηνλ Οδπζζέα Διύηε: 23-24 Φεβξνπαξίνπ 2007, Λεπθσζία,
2010, ζ. 47.

695

Γεκήηξεο Σδηφβαο, φ. π., ζ. 95.
Υξηζηφθνξνο Σαθέθαο, Γεκήηξηνο Καξδνχηζνο θαη Γεψξγηνο
Ρνδφπνπινο, φ.π., ζ. 19.
697
Αγγειηθή Παζζηά, φ.π., ζ. 8.
698
Κψζηαο Υαηδηψηεο, Βηβιηνπσιεία & Δθδνηηθνί Οίθνη ηεο Αζήλαο (19001950), ηόκνο Β‘, Αζήλα, Αζελατθή Βηβιηνζήθε, 2001, ζ. 92.
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επιστήμονες και άλλους βιβλιόφιλους702. Ώξίζει να αναφερθεί
πως την 1η Πεπτεμβρίου 1927 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος
της «Νέας Εστίας» με διευθυντή το Αρηγόριο Μενόπουλο, το
μακροβιότερο ελληνικό λογοτεχνικό περιοδικό με πολύτιμη
συμβολή στην πορεία των ελληνικών γραμμάτων.

ίδιος συνεχίζει: «Η ίδρυση από τα τέλη του 19ου αιώνα των
πρώτων οργανωμένων βιβλιοπωλείων και ο πολλαπλασιασμός τους
στα επόμενα χρόνια θα απαλλάξει κατ‘ αρχάς τον τυπογράφο από
μέριμνες βιβλιοπωλιακής φύσεως. Σα βιβλιοπωλεία είναι πια οι
χώροι όπου ο βιβλιόφιλος αναζητεί τις νέες και παλιές εκδόσεις τού
τυπογράφου-εκδότη, του εκδότη και του συγγραφέα-εκδότη. Βέβαια
ορισμένα βιβλιοπωλεία ελέγχονται από τυπογράφους-εκδότες ή
συμβαίνει και το αντίστροφο, βιβλιοπωλεία να αποκτούν
τυπογραφικές εγκαταστάσεις. Αυτά όμως συμβαίνουν στις αρχές του
αιώνα περισσότερο και όσο πλησιάζουμε στα χρόνια του πολέμου
αποτελούν την εξαίρεση. Αντίθετα συνηθισμένο είναι το φαινόμενο οι
εκδότες να διατηρούν και βιβλιοπωλείο είτε στον ίδιο το χώρο του
εκδοτικού τους οίκου, όπως λέγεται πια το οργανωμένο εκδοτικό
τους κατάστημα, είτε αλλού»705.

Αενικά, όπως παρατηρεί ο ΐάσιας Ρσοκόπουλος, η
περίοδος 1900-1940 είναι αυτή όπου η εκδοτική
πραγματικότητα έλαβε τα ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά
της. Ρότε διατυπώθηκαν πλήρεις εκδοτικές πολιτικές·
ιδρύθηκε ή έλαβε τα γνωρίσματα σύγχρονης εκδοτικής
επιχείρησης μεγάλος αριθμός εκδοτικών οίκων, πολλοί από
τους οποίους εξακολουθούν να λειτουργούν και σήμερα· τότε
εκφράστηκαν κριτικές και αναπτύχθηκε συζήτηση για την
εκδοτική πραγματικότητα μέσα από το πρίσμα της σύγχρονης
προσέγγισης, με την εμπλοκή των σημαντικότερων
λογοτεχνών, κριτικών και διανοούμενων της εποχής (βλ. Θ.
Νυράνης, Θ. Ξαράσχος, Αρ. Μενόπουλος, Ξ. Λιρβάνας, Α.
Ζεοτοκάς) 703. Ν Ράκης Θαγιαλής επισημαίνει κι αυτός πως
μετά το 1922 οργανώνεται για πρώτη φορά συστηματικά ο
εκδοτικός χώρος, καθώς πολλές εκδοτικές επιχειρήσεις
μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες704.

Φς προς τη συνδικαλιστική οργάνωση, το 1922
αρχίζει τη δραστηριότητά του ο Ξανελλήνιος Πύνδεσμος
ΐιβλιοπωλών. Γπίσημα έγγραφα για τη λειτουργία του
υπάρχουν στο Ξρωτοδικείο Ώθηνών από το 1929.
Πυγκεκριμένα, με την υπ‘ αριθ. 8968/11/12/1929 απόφαση
ιδρύθηκε ο Ξανελλήνιος Πύνδεσμος ΐιβλιοπωλών. Ρο 1945,
με την υπ‘ αριθ. 1358/1945 απόφαση, ο σύλλογος μεταβάλει
την επωνυμία του σε «Πύλλογος των εν Ώθήναις Γκδοτώνΐιβλιοπωλών», το 1973, με την υπ‘ αριθ. 1075/1973, σε
«Πύλλογος Γκδοτών ΐιβλιοπωλών Ώθηνών» και το 2006, με
την υπ‘ αριθ. 3900/2006 απόφαση, σε «Πύλλογος Γκδοτών
ΐιβλίου Ώθηνών» (ΠΓΐΏ)706.

Ν Ρσοκόπουλος υπογραμμίζει ένα ακόμη ενδιαφέρον
στοιχείο κατά τη δεκαετία του 1920, ότι σύγχρονου τύπου
εκδότες δεν έγιναν οι παλιοί τυπογράφοι αλλά κυρίως οι
βιβλιοπώλες, πολλοί από τους οποίους αργότερα και αφού
είχαν αναδειχθεί σε επιτυχημένους εκδότες και είχαν
συγκεντρώσει κάποιο κεφάλαιο ίδρυαν και τυπογραφείο για
την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, δηλαδή επιχειρούσαν
την καθετοποίηση της επιχείρησής τους. Άλλωστε οι
εκδοτικοί οίκοι δεν φαίνεται να είχαν ιδιαίτερα γραφεία και
στεγάζονταν στα ομώνυμα βιβλιοπωλεία, ενώ τη δεκαετία του
1920 δεν είχε κατοχυρωθεί ακόμη το επάγγελμα του εκδότη.
Ώπό ό,τι φαίνεται από μία άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που
έχει εντοπίσει η ιστορική έρευνα, αναγνωριζόταν μόνο το
επάγγελμα του βιβλιοπώλη.

Πύμφωνα με εκτιμήσεις του Θ. ΐουκελάτου, το
διάστημα 1900-1939 η βιβλιοπαραγωγή στην Γλλάδα θα
πρέπει να κινήθηκε στον όγκο των 1500 νέων τίτλων το
έτος 707 . Πε τεχνολογικό επίπεδο, η εισαγωγή προηγμένης
τεχνολογίας στα τυπογραφία επέτρεψε τη μαζική παραγωγή
βιβλίων και τον ‗απεγκλωβισμό‘ των τυπογράφων από την
έκδοση και τη λιανική πώληση βιβλίων, αφήνοντας αυτούς
τους ρόλους στους εκδότες, εκδότες-συγγραφείς και
βιβλιοπώλες αντίστοιχα. Γπήλθε δηλαδή η εξειδίκευση των
επαγγελματιών στην ελληνική αγορά του βιβλίου.

Πτο ίδιο ‗μήκος κύματος‘, ο παρατηρητής της
ελληνικής βιβλιαγοράς Θ. ΐουκελάτος - που σημειώνει ότι ως
τα τέλη σχεδόν του 19ου αιώνα δεν υπήρξε οργανωμένο
αυτοτελές βιβλιοπωλείο -, υποστηρίζει πως η πιο ουσιαστική
μεταβολή που επέρχεται στο χώρο του βιβλίου, το διάστημα
1900-1939, σε σύγκριση με την προηγούμενη εικόνα είναι η
σταδιακή παραίτηση του τυπογράφου από οποιαδήποτε
βιβλιοεκδοτική και βιβλιοπωλική δραστηριότητα και ο
περιορισμός του στην εκτύπωση βιβλίων για λογαριασμό
τρίτων, είτε αυτοί είναι εκδότες είτε συγγραφείς-εκδότες. Ν

Ρη δεκαετία του 1930 πραγματοποιήθηκαν δύο
μεγάλα εκδοτικά εγχειρήματα, το Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό του
Γλευθερουδάκη και η Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του
Βρανδάκη (Ξυρσού), τα οποία μαζί με το Μέγα Λεξικόν της
Ελληνικής Γλώσσης του Βημητράκου που ξεκίνησε την
επόμενη δεκαετία (1933), αποτελούν πράγματι κατορθώματα
δεδομένης της μικρής αγοράς της Γλλάδας και την έλλειψη
705

Κψζηαο Βνπθειάηνο, «Σν ειιεληθφ βηβιίν ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80»,
Ηρλεπηήο, ηεχρνο 49-50 (δηπιφ), Γεθέκβξηνο 1989, 9-35, ζ. 16.
706
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κε
ην
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ΔΒΑ,
βι.
ηζηφηνπν:
http://seva.gr/istoriko/ηζηνξηθφ.doc (23.6.2011).
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Κψζηαο Βνπθειάηνο, Σν ειιεληθφ βηβιίν ζηε δεθαεηία ηνπ ‘80», φ.π., ζ.
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κρατικής επιχορήγησης. Έλαβαν σάρκα και οστά με επιτελεία
εκατοντάδων επιστημόνων και αφορούσαν δεκάδες χιλιάδες
τυπωμένες σελίδες, με ένα επίπεδο, σύμφωνα με ιστορικούς
του ελληνικού βιβλίου, που δεν ξεπεράστηκε από τότε. Ρα
εκδοτικά αυτά εγχειρήματα είναι αξιοθαύμαστα τόσο ως προς
τη διαδικασία πραγμάτωσή τους από τους συμμετέχοντες
λογίους της εποχής και το οικονομικό ρίσκο και την
οργανωτική προσπάθεια υλοποίησης των εκδοτών, όσο και ως
προς την αρχική ιδέα σύλληψής τους, στο πνεύμα ουσιαστικά
του Λεοελληνικού Βιαφωτισμού και της επίδειξης της
ιστορικής συνέχειας του Γλληνισμού και της ελληνικής
γλώσσας. Ώποτέλεσαν έργα εκδοτικής τόλμης και
πρωτοποριακού πνεύματος στην ιστορία του ελληνικού
βιβλίου, σε επίπεδο περιεχομένου, οικονομικών πόρων,
ανθρώπινου δυναμικού και συμβολής στην παιδεία και τον
πολιτισμό. πως χαρακτηριστικά σημειώνεται στον πρόλογο
του πρώτου τόμου του Γγκυκλοπαιδικού Ιεξικού του
Γλευθερουδάκη (1927), «παρ‘ ημίν όμως πολλαπλαί ήσαν και
πολλάκις ανυπέρβλητοι προέβαλλον αι δυσχέρειαι. Αφ‘ ενός, το
σχετικώς ολιγάριθμον των αναγνωστών και η ‗η μικρά‘ αγοραστική
δύναμις τούτων· αφ‘ ετέρου, η παντελής σχεδόν έλλειψις της
αναγκαίας διά τοιούτο έργον προεργασίας, η σπάνις, ουχί βεβαίως
των εκλεκτών και σοφών Ελλήνων, αλλά των ευκαιρούντων να
συνεργασθώσιν εις τοιούτο έργον, προς επίμετρον δε ο σκόπελος της
διγλωσσίας και το συναφές προς ταύτην ανομοιόμορφον περί την
δημιουργίαν και χρήσιν των νέων επιστημονικών και τεχνικών όρων
ήσαν τα κύρια εμπόδια, υλικά και πνευματικά, τα οποία έβλεπεν
ορθούμενα έναντι αυτού ο εγκολπωθείς τον κοινόν πόθον και
επιδιώξας να εμφανίση εν πράγματι ελληνικόν Εγκυκλοπαιδικόν
Λεξικόν έλλην εκδότης. […] Σο μέγεθος της προσπαθείας και το
βάρος της ευθύνης άτινα ανελάμβανεν επιχειρών τοιαύτην έκδοσιν,
ήσαν αυτόδηλα. Διά τούτο επί σειράν ετών η πραγματοποίησις αυτής
ενεμφανίζετο ως σχέδιον διά το απώτερον μέλλον, αν μη ως
ουτοπία»708.

κοινωνική κρίση, η άνοδος του φασισμού και οι κοινωνικές
συγκρούσεις, η ανασφάλεια και η αβεβαιότητα για το μέλλον
δημιουργούσαν στους ανθρώπους την ανάγκη να ερμηνεύσουν
τον κόσμο γύρω τους. Ρότε λοιπόν ανθεί πάλι η φιλοσοφία,
ανακαλύπτονται ξανά οι αρχαίοι συγγραφείς και διαδίδονται
τα βιβλία ψυχανάλυσης. Ραυτόχρονα, η λογοτεχνία και η
φιλολογία εκείνη ακριβώς την εποχή ξεφεύγουν από τα
πλαίσια ενός στενού κύκλου αναγνωστών και κατακλύζουν με
τρόπο εκλαϊκευτικό τα λαϊκά περιοδικά και τις εφημερίδες»709.
Ξολλά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η παραγωγή
και κατανάλωση του βιβλίου αυτή την περίοδο, από την
αύξηση της τιμής του χαρτιού μέχρι τη μόνιμα μικρή
αριθμητικά κοινότητα αναγνωστών. Νι ίδιοι οι πνευματικοί
δημιουργοί εξέφραζαν δημόσια την πικρία τους. Ν Θώστας
ΐάρναλης διαπίστωνε πως το «επάγγελμα» του λογοτέχνη
«είναι το τελευταίο της κοινωνικής ιεραρχίας» και πως οι
συγγραφείς στρέφονταν προς τη δημοσιογραφία, την έκδοση
λαϊκών περιοδικών ή το διορισμό στο Βημόσιο, καθώς η
ελληνική αγορά δεν παρείχε τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις
για βιοπορισμό, ενώ ο Θλέων Ξαράσχος και η Άλκης
Ζρύλος παραπονιούνταν ότι τα περισσότερα μυθιστορήματα
τυπώνονταν «με έξοδα και θυσία του συγγραφέως, τον οποίον
δεν βοηθεί κανένας εκδότης, κι ο οποίος ξέρει ότι δεν υπάρχει
στην Γλλάδα αγοραστικό αναγνωστικό κοινό». Θαι ο
δημοφιλέστερος συγγραφέας του Κεσοπολέμου, ο
Βημοσθένης ΐουτυράς, περιέγραφε παραστατικά τις
δυσκολίες που θα αντιμετώπιζε όποιος αποφάσιζε να
ασχοληθεί με τη λογοτεχνική δημιουργία, κυρίως για να
συγκεντρώσει τα προς το ζην710.
Γκτός από τη χαμηλή αμοιβή των συγγραφέων
βιβλίων, το περιορισμένο αναγνωστικό κοινό της λογοτεχνίας
αποτέλεσε κύριο άξονα στο δημόσιο διάλογο για τις
κακοδαιμονίες της ελληνικής αγοράς του βιβλίου σε όλη τη
διάρκεια του Κεσοπολέμου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν
ακούγονταν και πιο αισιόδοξες φωνές. Ν Ξαύλος Λιρβάνας
σε συμβολή του στο τεύχος της 1ης Σεβρουαρίου 1932 της
Νέας Εστίας σχολιάζει για την επιτυχημένη εμπορική πορεία
πολυτελών και ακριβών εκδόσεων της εποχής σε αντίθεση με
τις πενιχρές πωλήσεις έργων γνωστών συγγραφέων λόγω
φτωχικής εμφάνισης ότι και στην Γλλάδα αρχίζει να
διαμορφώνεται «μία τάξις ‗βιβλιοφίλων‘, ανθρώπων δηλαδή που με
την έννοια που πήρε ο όρος (bibliophile) στις ξένες γλώσσες, αγαπούν
το βιβλίο, όχι τόσο για το περιεχόμενό του, όσο για την εξωτερική
του πολυτέλεια». Ώναγνωρίζοντας ότι αυτός ο ‗βιβλιόφιλος‘ δεν
αποτελεί τον ιδεώδη αναγνώστη που ονειρεύεται ένας
συγγραφέας, καθώς τις περισσότερες φορές δεν είναι κάν
αναγνώστης, διατυπώνει πάντως την αισιόδοξη θέση ότι αυτή

Ρα δύο εκδοτικά εγχειρήματα
της δεκαετίας
αποτέλεσαν ενδείξεις για τη μετάβαση του ελληνικού
εκδοτικού κόσμου σε άλλη εποχή. Ρο γεγονός ότι μέσα στην
ίδια δεκαετία οι μεγαλύτεροι εκδοτικοί οίκοι μετατράπηκαν
σε ανώνυμες εταιρείες συγκλίνει στο ίδιο συμπέρασμα,
σύμφωνα με τον Ρσοκόπουλο. Ν ίδιος συνεχίζει για τις
εξελίξεις στην ελληνική αγορά του βιβλίου κατά τη δεκαετία
του 1930 πως «η έκρηξη του βιβλίου σημαδεύτηκε από πολλά
και αντιφατικά μεταξύ τους φαινόμενα. Ξρώτα απ' όλα η
κρίση του λογοτεχνικού βιβλίου, όταν η προσφορά ξεπέρασε
κατά πολύ τη ζήτηση και οι εκδότες βρέθηκαν με τεράστια
αδιάθετα στοκ βιβλίων, συνδυάστηκε με τη στροφή προς το
επιστημονικό βιβλίο, σε μια εποχή όπου η οικονομική και η
708
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η τάση αγοράς πολυτελών, καλαίσθητων εκδόσεων δεν
ζημιώνει το λογοτεχνικό βιβλίο, τονίζοντας: «Σο περιφρονημένο
ελληνικό βιβλίο αρχίζει να εκτιμάται, αδιάφορο από ποια πλευρά. Και
τίποτε δεν εκτιμά κανείς περισσότερο από ότι ακριβώτερα πληρώνει.
Και όταν το ελληνικό βιβλίο αρχίσει να εκτιμάται από το εξωτερικό
του, σιγά-σιγά θ‘ αρχίση να εκτιμάται και από το εσωτερικό του»711.

Ξαρόλο που η θλιβερή εικόνα που περιγράφει ο Θ.
Νυράνης είναι υποκειμενική και μάλλον ενέχει υπερβολή στην
κριτική του – ίσως για να επισημάνει και να αναδείξει τα
προβλήματα στην ελληνική βιβλιοπαραγωγή, εξάγεται ότι ήδη
τότε εντοπίζονται βασικές αδυναμίες στη λειτουργία του
κόσμου του βιβλίου: περιορισμένο αναγνωστικό κοινό,
αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά, μικρή αγοραστική
δύναμη, ελλιπής επαγγελματισμός εκδοτών-φυλάκων των
πυλών ως προς τις επιλογές τίτλων και συγγραφέων, την
αισθητική μορφή των βιβλίων και τη χρήση τεχνικών
μάρκετινγκ για την προώθηση τίτλων, και βέβαια μηδαμινή
κρατική πολιτική υποστήριξης του βιβλίου. Ε εκδοτική
συμπεριφορά δεν συμβάλλει στην καλλιέργεια και την παιδεία,
άρα και στον ‗προσανατολισμό‘, του κοινού σε διάφορα είδη
γραφής, ενώ η λύπη του για τη μη προέλευση ελλήνων
πολιτικών από τον κόσμο της λογοτεχνίας θυμίζει το
πλατωνικό όραμα μίας Ξολιτείας φιλοσόφων. Ν εντοπισμός
των αδύνατων σημείων της παραγωγής, διακίνησης και
κατανάλωσης του ελληνικού βιβλίου από τον Θ. Νυράνη δεν
ξενίζει και τόσο πολύ τον μελετητή, 80 χρόνια μετά...

Γιδικότερα, σχετικά με τις προτιμήσεις των ελλήνων
αναγνωστών της εποχής, ο Θώστας Νυράνης σε άρθρο του
στο Ελεύθερον Βήμα της 3ης-5ης Βεκεμβρίου 1930 για την
κρίση του ελληνικού βιβλίου σε επίπεδο αγοράςκατανάλωσης, καταθέτει την άποψη ότι δεν πρόκειται για
γενική κρίση, αλλά ότι αφορά στη διάδοση της ελληνικής
λογοτεχνίας, σημειώνοντας πως «η μεγαλοαστική τάξις διαβάζει
ξένες φιλολογίες. Ο λαός καταναλώνει μόνο τα εβδομαδιαία λαϊκά
περιοδικά και τα περιπετειώδη αναγνώσματα. Θα μπορούσα μάλιστα,
νάλεγα: τα καταβροχθίζει. Μεταξύ μεγαλοαστών και μοδιστρών
υπάρχει ένα πλήθος ανθρώπων – ακαδημαϊκή ενότης, στρατιωτικοί,
κρατικοί υπάλληλοι, επιστήμονες των επαρχιών, δεσποινίδες της
μέσης αστικής τάξεως κ.λπ. – που θα μπορούσαν να διαβάζουν το
ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο. Δεν το κάνουν. Γιατί; Οι λόγοι είνε
πολλοί [..]». Ν Θ. Νυράνης δεν αφήνει εκτός της βολής της
κριτικής του το ρόλο και τις επιλογές των ελλήνων εκδοτών.
Βηλαδή, ανάγει τη μη ευρεία κατανάλωση της ελληνικής
λογοτεχνικής παραγωγής, στο επίπεδο παραγωγής, μεταξύ
άλλων, και συγκεκριμένα στο μη επαγγελματισμό των
εκδοτών, παρατηρώντας ότι «κατά γενικό κανόνα ο Έλλην
εκδότης δεν έχει κανένα ψυχικό σύνδεσμο με το βιβλίο. […] Σο
ακολούθησε όπως θ‘ ακολουθούσε οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα.
[…] Δεν έχει ούτε την καλλιτεχνική φιλοδοξία που χρειάζεται για
να επιμεληθή την εμφάνισι του βιβλίου, ούτε την αναγκαία για το
λανσάρισμα των εκδόσεών του πείρα, ούτε την απαιτούμενη μόρφωση
για να κρίνη την αξία του βιβλίου που του ζητούν να εκδώση και την
ελπίδα της επιτυχίας του στο κοινό. Η εμφάνισις του ελληνικού
λογοτεχνικού βιβλίου είνε οικτρή από κάθε άποψι. Σο χαρτί είνε
πρόστυχο, το εξώφυλλό του ακαλαίσθητο, η εκτύπωσί του
κακότεχνη». Ώπό τις επικρίσεις του δεν γλιτώνει ούτε το
κράτος, καθώς παρατηρεί: «Ας μη λεχθή ως δικαιολογία ότι το
κράτος ΄δεν ημπορεί να τα κάνη όλα‘ γιατί στο ζήτημα του βιβλίου
και της λογοτεχνίας μας δεν έκανε ποτέ τίποτα. Η υποστήριξι και
προαγωγή των δεν απησχόλησε την σκέψι κανενός πολιτικού», για
να διαπιστώσει με λύπη ότι «τον τόπο μας ο λογοτέχνης κινείται
μέσα σε μια μαρασμώδη ατμόσφαιρα αδιαφορίας, εγκαταλείψεως, και
μοναξιάς»712.

Ρο άρθρο του Θ. Νυράνη, μάλιστα, είχε προκαλέσει
μία δημόσια συζήτηση στα περιοδικά και εφημερίδες της
εποχής, με άλλους εμπλεκόμενους στο χώρο του βιβλίου να
επισημαίνουν διάφορες παραμέτρους της «στασιμότητας» ή
«κρίσης» της ελληνικής αγοράς: Ν Θ. Ξαράσχος στη Νέα
Εστία (1.3.1931) εντόπιζε την κακοδαιμονία του βιβλίου στην
Γλλάδα στην ευρύτερη έλλειψη παιδείας και ενδιαφέροντος
των αναγνωστών σε συνδυασμό με τις λανθασμένες επιλογές
των εκδοτών. Γνδεικτικά σημειώνει: «Και πώς να μη
δικαιολογήσω τον έλληνα αναγνώστη, που δεν διαβάζει το ελληνικό
βιβλίο, όταν, μέσα στην παραγωγή ολόκληρης χρονιάς, μέσα σε 1000
δηλαδή ως 1500 λογοτεχνικά βιβλία, μόλις δέκα ξεχωρίζεις που να
είναι υποφερτά;» 713 . Ώπό την πλευρά του, ο Αρηγόρης
Μενόπουλος παρατηρούσε σε άρθρο του στη Νέα Εστία
(15.3.1931) πως η κρίση στην αγορά του βιβλίου είναι
εφήμερη και οφείλεται στη μικρή αγοραστική δύναμη του
ευρύτερου ελληνικού κοινού 714 , ενώ στο περιοδικό Η Υωνή
του Βιβλίου (αρ.2, 28.2.1931) υποστηριζόταν πως η βαριά
κρατική φορολογία του χάρτου και η ‗διγλωσσία‘ η
‗γλωσσικός διχασμός‘ – καθαρεύουσα vs δημοτική – ήταν οι
κύριοι παράγοντες που προκάλεσαν την ύφεση ύστερα από
την άνθιση που είχε σημειωθεί στην ελληνική αγορά του
βιβλίου μετά τον Ώ΄ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο 715 . Πημαντικό
σταθμό στην εκπαίδευση και τα ελληνικά γράμματα είχε
αποτελέσει η περίφημη Γκπαιδευτική Κεταρρύθμιση του
1917, με την εισαγωγή της δημοτικής γλώσσας στα δημόσια
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σχολεία. Φστόσο, η ΄διγλωσσία΄ στην πνευματική παραγωγή
παρέμενε ακόμη τη δεκαετία του 1930 και αποτελούσε
ανασχετικό παράγοντα στην αγορά του ελληνικού βιβλίου. Φς
προς τη φορολόγηση του χαρτιού, σημειώνεται ότι την εποχή
αυτή υπάρχει ένα μεγάλο φάσμα ειδών χαρτιού στις ελληνικές
εκδόσεις (δημοσιογραφικό-φθηνό χαρτί, τυπογραφικό χαρτί,
χαρτί «γραφής», χαρτί Κπρίστολ και Κπουφάν κ.ά.). Ρο
χαρτί εισαγόταν κυρίως από το εξωτερικό και επικράτησε η
συνήθεια να τυπώνεται ορισμένος αριθμός αντιτύπων ενός
τίτλου σε καλύτερης ποιότητας χαρτί (λ.χ. «ολλανδέζικο
χαρτί» ή «διαλεχτό βεργάτο χαρτί), όπως αναφέρεται στους
κολοφώνες των βιβλίων716.

ανταποκριτών σε
οργανωμένων717.

επαρχίες

και

πρακτορείων

καλά

Βηλαδή, μετά τις αρχικές επισημάνσεις του Θ.
Νυράνη, προστίθενται τα προβλήματα χονδρικής και λιανικής
διακίνησης του βιβλίου στην Γλλάδα εκείνης της περιόδου.
Κε άλλα λόγια, η κρίση αφορούσε σε όλα τα στάδια
παραγωγής και κατανάλωσης του βιβλίου, από την ελλιπή
παιδεία και την αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά μέχρι τα
ελλιπή δίκτυα διανομής και ανεπαρκών σημείων λιανικής
πώλησης, και από τις επιλογές των εκδοτών βιβλίων μέχρι τις
τεχνικές προσέλκυσης αναγνωστών από τους εκδότες Ρύπου
και ως την αδιαφορία του κράτους και την απουσία
μακροπρόθεσμης οργανωμένης πολιτικής υποστήριξης του
ελληνικού βιβλίου και προώθησης της φιλαναγνωσίας. Ένα
θετικό δείγμα ήταν ο συγχρονισμός της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής με την κίνηση ιδεών στον ευρωπαϊκό χώρο,
είτε με μεταφράσεις είτε με πρωτότυπες εργασίες ελλήνων
διανοουμένων. Ν ΐ. Ρσοκόπουλος χαρακτηρίζει το γεγονός
μεγάλη τομή σε σύγκριση με την εκδοτική παραγωγή του 19ου
αιώνα, όταν η αιχμή της σκέψης (διεθνούς και ελληνικής)
περνούσε στην Γλλάδα σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τα
περιοδικά και ελάχιστα μέσα από τα βιβλία718.

Γπίσης, μία ακόμη τάση αναπτύσσεται την ίδια
περίοδο. Νι εφημερίδες από το 1932, τυπώνοντας βιβλία σε
φθηνό δημοσιογραφικό χαρτί –καθώς έχουν τη δυνατότητα
να εκδίδουν βιβλίο σε ατελές δημοσιογραφικό χαρτί- και
μοιράζοντάς τα σε πολύ χαμηλές τιμές ή με κουπόνια ή
δωρεάν στους αναγνώστες τους εισέρχονται δυναμικά στο
χώρο της έκδοσης του βιβλίου, δημιουργώντας σοβαρές
ζημίες στους εκδοτικούς οίκους. Ώκόμη, η ενσωμάτωση
άφθονης λογοτεχνικής ύλης στις σελίδες των εφημερίδων
(ποιήματα, διηγήματα, άρθρα, μελέτες και βιβλιοκρισίες)
γίνεται κανόνας ιδιαίτερα μετά το Βεκέμβριο του 1934, όταν
η Καθημερινή καθιερώνει τακτική εβδομαδιαία φιλολογική
σελίδα –με υπεύθυνο τον Ώιμίλιο Τουρμούζιο-, η οποία από
το 1937 μετατρέπεται σε ημερήσιο φύλλο. Ρην πρωτοβουλία
μιμήθηκαν γρήγορα οι εφημερίδες σε όλη την ελληνική
επικράτεια. Ρην ίδια περίοδο, κυκλοφορούν και περιοδικά
μεγάλης κυκλοφορίας με εγκυκλοπαιδικές-εκλαϊκευτικές
αξιώσεις για ένα αναγνωστικό κοινό ανώτερου μορφωτικού
επιπέδου – όπως το περιοδικό της Μεγάλης Ελληνικής
Εγκυκλοπαίδειας (1926-1929), Η Κυριακή του Ελευθέρου
Βήματος (1926-1928) και Η Υωνή του Βιβλίου (1931-1934 –
κυκλοφορία 50.000 αντιτύπων - , παράλληλα με την πληθώρα
«λαϊκών» περιοδικών ποικίλης ή αποκλειστικά αισθηματικής
ύλης (Μπουκέτο, Θεατής, Πάνθεον, Οικογένεια, Εβδομάς,
Μυθιστόρημα, Ρομάντζο, Θησαυρός κ.ά.), που ανθούν καθώς
διαθέτουν ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό.

Ε δικτατορία του Κεταξά επιβάλλεται μέσα σε ένα
ταραγμένο πολιτικά-κοινωνικά και οικονομικά σκηνικό για
τον κόσμο και την Γλλάδα. Υηφίζεται ένας νόμος για να
προσφέρει κίνητρα στους συγγραφείς και μία έμμεση
προστασία στο βιβλίο. Θατά τη διάρκεια της δικτατορίας και
μέχρι την είσοδο της χώρας στο ΐ΄ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο, το
βιβλίο πρωταγωνιστεί σε αρνητικά επεισόδια: κατάργηση της
ελεύθερης διακίνησης ιδεών, αυστηρή λογοκρισία, δημόσιες
καύσεις ‗ανατρεπτικών‘ – σύμφωνα με το καθεστώς – βιβλίων
και μαρασμός της εκδοτικής δραστηριότητας. Πε επίπεδο
διακίνησης ιδεών, η πίεση στο υπό διαμόρφωση ελληνικό
μοντέρνο οξύνεται σημαντικά με την εξαγγελία του δόγματος
του Α΄ Γλληνικού Ξολιτισμού («κράμα της διάνοιας του
αρχαίου πολιτισμού με τη βαθιά θρησκευτική πίστη του
μεσαιωνικού ελληνισμού»), το οποίο είχαν επεξεργαστεί ο Ζ.
Λικολούδης και ο Άρ. Θαμπάνης. Ρο νέο ιδεολογικό μοντέλο
προβάλλει μία φυλετική και λαϊκιστική εκδοχή
εθνοκεντρισμού, που προωθεί την λαογραφική επιστροφή στις
ρίζες και περιορίζει την πνευματική και καλλιτεχνική
δημιουργία στην ηθογραφική λειτουργία. Ν ίδιος ο Κεταξάς
καταδικάζει τη μίμηση των ξένων τρόπων και συμβουλεύει
τους συγγραφείς να προσεγγίσου «τον αγνό λαό» και να

Γκδότες, όπως ο Η. Θολλάρος της Γστίας και ο
Παλίβερος, συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο για τα αίτια
της κρίσης στο βιβλίο, επέκριναν την πολιτική των
εφημερίδων διάθεσης σε φθηνές τιμές ποικίλων βιβλίων,
προξενώντας την ουσιαστική ‗υποτίμηση‘ του πολιτιστικού
αγαθού, την ανύπαρκτη κρατική ενίσχυση (διοργάνωση
εβδομάδων και εκθέσεων βιβλίου, μεγάλες διαφημίσεις,
τόνωση αναγνωστικής συμπεριφοράς) και την έλλειψη δικτύου
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καταγράψουν τα συναισθήματά του 719 . Ε επεισοδιακή
επανεμφάνιση του «πνευματικού αναμορφωτή» Ξερικλή
Αιαννόπουλου στη διάρκεια της μεταξικής δικτατορίας, με τον
τόπο που τον προβάλλει ο Ώντώνης Θαραντώνης των
Νεοελληνικών Γραμμάτων, συνδυάζεται και με την επαναανακάλυψη» του «λογοτέχνη» Κακρυγιάννη, στο πλαίσιο της
ευρύτερης επιστροφής στις ρίζες. Ρα σημαντικότερα δε, μέλη
της επονομαζόμενης «γενιάς του ΄30» εμπλέκονται στη
συζήτηση περί ελληνικότητας μάλλον απρόθυμα και με
αμυντική στάση. Ν δικός τους λόγος περί ελληνισμού
αποσκοπεί κυρίως στη νομιμοποίηση της νεωτερικής
λογοτεχνίας, με την ανάδειξη μιας εναλλακτικής αντίληψης
περί ιθαγένειας, συμβατής με την ευρωπαϊκή εξωστρέφεια και
με τον παράλληλο εντοπισμό ενός πλαισίου καλλιτεχνικά
αξιοποιήσιμων «εθνικών/λαϊκών αξιών»720.

παραγωγής, την ποιότητα των τίτλων που κυκλοφορούσαν και
το σταθερά μικρό αναγνωστικό κοινό. Ώναφορικά με τη
μείωση της βιβλιοπαραγωγής, ο ΐ. Ρσοκόπουλος παρατηρεί
ότι ο ‗εκδοτικός πληθωρισμός‘ που είχε σημειωθεί μετά το
1920 γεννά το ερώτημα κατά πόσο ανταποκρινόταν σε
πραγματικές αναγνωστικές ανάγκες της τότε ελληνικής
κοινωνίας, η οποία χαρακτηριζόταν τόσο από υψηλό ποσοστό
αναλφαβητισμού όσο και από μία μικρή αναγνωστική
κοινότητα 722 ., ακόμη και με την πρόσθεση μερίδας των
μικρασιατών προσφύγων στις αρχές της δεκαετίας του ΄20. Ε
αύξηση της εκδοτικής παραγωγής μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του ΄30 δεν φαίνεται να συμβάδιζε με τους κανόνες
της αγοράς και της ζήτησης στην ελληνική αγορά του βιβλίου,
οπότε η μείωση της βιβλιοπαραγωγής αυτό το διάστημα
μάλλον αποτελούσε ‗προσγείωση στην πραγματικότητα‘.

Ρην ίδια εποχή αρχίζει η διοργάνωση εκθέσεων
αφιερωμένων στο βιβλίο, μία έμμεση αναγνώριση της κρίσης
που είχε ενσκήψει στην αγορά του βιβλίου. Ξράγματι, όλες οι
μαρτυρίες της εποχής φανερώνουν ότι το δεύτερο ήμισυ της
δεκαετίας του 1930, με τη δικτατορία του Κεταξά, την
καταστολή, το δημόσιο κάψιμο των βιβλίων κλπ., ο χώρος
του βιβλίου εισέρχεται σε περίοδο ύφεσης. Πτις 16-27
Ώπριλίου 1932 διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία η πρώτη
«Γβδομάδα του ελληνικού βιβλίου», μία ―foire du livre‖, μία
μορφή λαϊκής αγοράς του βιβλίου με έκπτωση στις λιανικές
τιμές διάθεσης και προσφορές για την προσέγγιση ευρύτερου
κοινού, που ήταν καρπός συνεργασίας της Ένωσης
Πυντακτών, της Ένωσης Γλλήνων Ιογοτεχνών και διαφόρων
εκδοτικών οίκων. Ε έκθεση έλαβε χώρα στα γραφεία της
Ένωσης Πυντακτών (οδός Πταδίου 8).

Ρο ‗κραχ‘ του 1929 στις ΕΞΏ είχε στο μεταξύ
μεταφερθεί στην Γυρώπη, συμπεριλαμβανομένης της
Γλλάδας. Ρο εθνικό εισόδημα μειώθηκε από 46,1 εκατ. δρχ.
το 1928 σε 44,5 εκατ. δρχ. το 1929, σε 42,7 εκατ. δρχ. το
1930 και σε 39,4 εκατ. δρχ. το 1931 723 . Ρο μεγαλύτερο
ποσοστό μείωσης υπέστη το αγροτικό εισόδημα, αλλά και
βασικοί κλάδοι της βιομηχανίας στη χώρα. Γπηρεάστηκε
σοβαρά το ισοζύγιο πληρωμών και το κόστος ζωής αυξήθηκε.
Ν πληθωρισμός αρχίζει να καλπάζει και μειώνει αισθητά τα
εισοδήματα, η ανεργία αναδεικνύεται σε οξύ κοινωνικό
πρόβλημα και οι συγκρούσεις – όχι μόνο σε ιδεολογικό
επίπεδο – πολλαπλασιάζονται, συχνά με χρήση βίας και
θύματα εκδηλώσεων διαμαρτυρίας. Πτην υπόλοιπη Γυρώπη
αρχίζει ήδη να ανέρχεται ιδεολογικά και πολιτικά το
φασιστικό κίνημα και να προοιωνίζεται η επόμενη μεγάλη
πολεμική αναμέτρηση.

Κέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε
στην αφετηρία της δεκαετίας του 1930 δεν ανακόπηκε εντελώς
η τάση για δημιουργία νέων εκδοτικών οίκων και
βιβλιοπωλείων. Νι εκδόσεις «Σλάμμα» του Μ. Ιευκοπαρίδη
το 1930, το εκδοτικό βιβλιοπωλείο ΐαγιωνάκη, το εκδοτικό
βιβλιοπωλείο «Ρο Λομικόν» του Λ. Ώ. Πάκκουλα και ο
«Ξάπυρος» αποτελούν τα σημαντικότερα παραδείγματα. Ρην
ίδια περίοδο το βιβλιοπωλείο Θάουφμαν δραστηριοποιείται
εκδοτικά μέσα από τις εκδόσεις «Θασταλία», παράγοντας
καλλιτεχνικές εκδόσεις σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων721,
εκφράζοντας την τάση των βιβλιοπωλών να αναπτύσσουν
παράλληλη εκδοτική δράση.

Ε υποτίμηση της δραχμής μέσα στο αρνητικό
οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο επιβάρυνε την ήδη στάσιμη
κατάσταση στην αγορά του βιβλίου που εκφράζεται ως
«κρίση» στο δημόσιο διάλογο από το 1930 κι εξής, όπως
συνοπτικά περιγράφηκε. Γκδότες και βιβλιοπώλες σε κλίμα
δυσπραγίας οδηγήθηκαν στην εφαρμογή μίας ‗εκπτωτικής
πολιτικής‘, ώστε να διοχετευθεί η αδιάθετη παραγωγή και να
ανακουφιστούν από το κόστος συσσώρευσης του στοκ. Ώπό
τη μέση λιανική τιμή των 20-30 δραχμών για κάθε αντίτυπο
έπεσε στις 5-10 δραχμές. Νι εκπτώσεις ήταν της τάξης του
70-80%724. Κόνο οι νέοι τίτλοι διατήρησαν μία λιανική τιμή
στις 20-30 δραχμές. Ρα αντίτυπα πωλούνταν τόσο στα
σταθερά καταστήματα – που συχνά πρόσφεραν εκπτώσεις της

Ξάντως, δεν φαίνεται να ανακόπηκε η ευρύτερη ύφεση
στην ελληνική βιβλιαγορά, ως προς τη μείωση της εκδοτικής
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τάξης του 50% με διάφορα προσχήματα - όσο και στο
δρόμο, σε καροτσάκια και πανέρια. Ώκόμη, την ίδια περίοδο
επιστρατεύονται με περισσότερη ένταση όλες οι δυνατότητες
διαφημιστικής προβολής της βιβλιοπαραγωγής: οι
εφημερίδες, τα περιοδικά, οι δρόμοι, οι τοίχοι, τα θεατρικά
προγράμματα. Κία πρώτη σύμπλευση ΚΚΓ στον αγώνα
προσέλκυσης της προσοχής του κοινού..

προβληματισμός για το περιεχόμενο των εκδόσεων στην
ελληνική αγορά δεν έλειψε όλο αυτό το διάστημα. Γνδεικτικά,
ο Ξέτρος Τάρης παρατηρούσε το 1935 πως οι συγγραφείς
τυπώνουν βιβλία για να τα διαβάζουν τις περισσότερες φορές
μόνοι τους. Ηδιαίτερα, η εγχώρια και η νεωτερική παραγωγή
αντιμετώπιζε μεγάλες δυσκολίες πρόσβασης στο αναγνωστικό
κοινό. Αια παράδειγμα, όλες οι προπολεμικές εκδόσεις του
Αιώργου Πεφέρη κυκλοφόρησαν σε ελάχιστα αντίτυπα. Ε
Πτροφή (1931) σε μόλις 200 αντίτυπα, από τα οποία έξι μήνες
αργότερα και παρά την προβολή του έργου μέσα από τα
περιοδικά, είχα πωληθεί γύρω στα 20, ενώ το 1939, σύμφωνα
με τον ίδιο τον ποιητή, «υπήρχαν ακόμη αντίτυπα στο
βιβλιοπώλη»729.
~~~~

Κώστας Φατζιώτης

Κατοχή

πως επισημαίνει ο Θ. Τατζιώτης, την προβολή
μέσω θεατρικών προγραμμάτων αξιοποίησαν τα χρόνια πριν
από τον πόλεμο ο εκδοτικός οίκος «Ρο Λομικόν» του Λικ. Ώ.
Πάκκουλα, ο Γλευθερουδάκης, το εκδοτικό βιβλιοπωλείο
«Σίλοι του ΐιβλίου» του Ππύρου Κόσχου, ο Ίκαρος κ.ά.725.

Ε συμμετοχή της Γλλάδας στον πόλεμο και η
Θατοχή άλλαξε ριζικά τους όρους και τις συνθήκες της
βιβλιοπαραγωγής, θέτοντας οριστικά τέλος σε αυτή την πρώτη
διαμορφωτική περίοδο της ελληνικής ιστορίας του βιβλίου,
επισημαίνει ο ΐ. Ρσοκόπουλος730.

Πε έκθεση της Γθνικής Ρράπεζας της Γλλάδος το
Κάιο του 1940 αναφέρεται πως ορισμένοι από τους
σοβαρότερους εκδοτικούς οίκους – εκδόσεις Σέξη, Πιδέρη,
Θολλάρου, Γλευθερουδάκη, Βημητράκου και Ξυρσού –
«επιζούν εισέτι αλλά ευρίσκονται εν παρακμή από απόψεως εκδοτικής
δράσεως» 726 . Ε κρίση ωθεί τέσσερεις από τους
σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους, τον Γλευθερουδάκη, τον
Θολλάρο, το Πιδέρη και τον Ρζάκα-Βελαγραμμάτικα το 1939
να συνεργασθούν σε μία εκδοτική εταιρεία για την παραγωγή
από κοινού εκδόσεων. Ν Γλευθερουδάκης μάλιστα είχε
καταθέσει πρόταση για την ίδρυση Γθνικού Νργανισμού
Γκδόσεων, στο πρότυπο της Οουμανίας, με την υποστήριξη
της Γθνικής Ρράπεζας, σχέδιο που δεν πρόλαβε να
υλοποιηθεί727.

Θατά τη διάρκεια της ναζιστικής Θατοχής, η δεινή
νομισματική και οικονομική κρίση, οι κακουχίες του
πληθυσμού – ιδίως στα αστικά κέντρα – που καταλήγουν σε
δραματική αύξηση των θανάτων και μείωση των γεννήσεων, η
ανάπτυξη της μαύρης αγοράς των δωσίλογων, η παράλυση
κάθε βιομηχανικής, γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής,
η ληστρική συμπεριφορά των κατακτητών, η ‗χλωμή‘
πολιτιστική ζωή, η λογοκρισία, οι τιμές του χαρτιού
επηρέασαν άμεσα όλη την αλυσίδα της παραγωγής και
κατανάλωσης του βιβλίου.
Φστόσο, η αναγνωστική συμπεριφορά των Γλλήνων
στη διάρκεια της Θατοχής φαίνεται να ανθίζει, φαινόμενο που
εξηγείται ακριβώς λόγω της εξωτερικής πολιτικής καταπίεσης,
της οικονομικής κρίσης και της κάθετης πτώσης κάθε άλλης
πολιτιστικής δραστηριότητας. Άλλωστε ίσχυε και η
απαγόρευση της βραδινής κυκλοφορίας.

Πυνοψίζοντας, τα αίτια κρίσεων στην αγορά του
βιβλίου κατά τη διάρκεια του Κεσοπολέμου είναι ποικίλα,
σύμφωνα με τους ιστορικούς: βαριά φορολογία χαρτιού,
ανεπάρκεια δικτύου ανταποκριτών στην επαρχία, χαμηλή
ποιότητα εκτύπωσης και δεσίματος βιβλίων, ανταγωνισμός
από τις εφημερίδες και τα «λαϊκά» περιοδικά, περιορισμένο
αναγνωστικό κοινό και το γλωσσικό πρόβλημα με τις
συνδεόμενες ιδεολογικές διαφορές 728 . Ν δημόσιος

Γκδοτικοί οίκοι, τυπογραφικές επιχειρήσεις και μικρά
και μεγάλα βιβλιοπωλεία αγωνίζονται να επιβιώσουν αυτή την
περίοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει για τους ιδιοκτήτες και τους
υπαλλήλους τους. Κέσα στα δύσκολα χρόνια της Θατοχής θα
γεννηθούν νέα βιβλιοπωλεία, με σημαντικότερη περίπτωση το
βιβλιοπωλείο-εκδοτικός οίκος με την επωνυμία «εκδοτική
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εταιρεία Ίκαρος», που υπήρξε ουσιαστικά ο εκδοτικός οίκος
των ποιητών της γενιάς του ΄30 και των λογοτεχνικών κύκλων
του Café Brazilian731 και κατάφερε να επιζήσει μέχρι σήμερα.
Γίναι συγκινητικό πως στα κατοχικά χρόνια, όπου υπέφερε
αρκετά η ελευθεροτυπία, αναπτύχθηκε μία πλούσια εκδοτική
δραστηριότητα με αντιστασιακό πνεύμα: δισέλιδες
εφημερίδες, περιοδικά, προκηρύξεις και μικρά βιβλιαράκια
που κυκλοφορούσαν δωρεάν για την εμψύχωση του
πληθυσμού. Ρο Γλληνικό Ιογοτεχνικό και Ηστορικό Ώρχείο
(ΓΙΗΏ) διαθέτει, σύμφωνα με ερευνητές, το πληρέστερο
αρχείο αντιστασιακών εφημερίδων, περιοδικών, προκηρύξεων
και βιβλίων, αλλά είναι μία ακόμη πτυχή της ιστορίας του
ελληνικού βιβλίου που δεν έχει επαρκώς μελετηθεί.

Κέσα στην Θατοχή βραχύβιος αλλά παραγωγικός
υπήρξε ο εκδοτικός οίκος Γλάρος το 1943 με πλούσια
παραγωγή έργων των Γλύτη, Ξετσάλη, Θαραγάτση κ.ά.
Ρέλος, ιδρυμένη μέσα στην Θατοχή, το 1943, η εκδοτική
Γταιρία Ίκαρος, υπήρξε η πιο σημαντική και βιώσιμη, καθώς
λειτουργεί μέχρι σήμερα. Ήταν δημιούργημα τριών φίλων,
του Κάριου Ξλωρίτη, του Ώλέκου Ξατσιφά και του Λίκου
Θαρύδη. Ν Ίκαρος σύντομα κατοχυρώθηκε στον εκδοτικό
χώρο για τους συγγραφείς που στέγασε και για την ποιότητα
και την αισθητική των βιβλίων του. Γπίσης, και το εκδοτικό
βιβλιοπωλείο Οι Υίλοι του Βιβλίου διακρίθηκε για την ποιότητα
των εκδόσεών του καθώς και για τους συγγραφείς με τους
οποίους συνεργάστηκε. Βύο ακόμα βραχύβια εκδοτικά
σχήματα, ο Κορυδαλλός και ο Πήγασος ιδρύθηκαν μέσα στην
κατοχική περίοδο733.

Πύμφωνα με την προσωπική μαρτυρία του έμπειρου
υπαλλήλου του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, Λίκου Ξαντελάκη,
«είχε δουλειά το βιβλιοπωλείο, στην Κατοχή είχε δουλειά το βιβλίο,
δεν είχε ο κόσμος τι να κάνει, πότε σε κλείνανε στις έξι μέσα, πότε
σε κλείνανε στις οκτώ, τι να κάνεις, αναγκαστικά διάβαζε ο κόσμος,
διάβαζε πολύ, και είχε και Νέα Εστία. Η Νέα Εστία πουλούσε,
παρ΄όλη τη λογοκρισία που υπήρχε και τις τόσες δυσκολίες», από
την έλλειψη χαρτιού, τη διακοπή ρεύματος και αδυναμία
τυπογραφικής εργασία, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του
Ξέτρου Τάρη, προσθέτει ο Ξαντελάκης732.

Ε Ώγγέλα Θαστρινάκη διαχωρίζει βέβαια την
Θατοχή, ως προς τη λογοτεχνική παραγωγή και το
περιεχόμενο και το πνεύμα των έργων σε δύο περιόδους, μία
περίοδο σχεδόν πλήρους αποχής από την όποια στράτευση,
ως τα τέλη του 1942, και μία δεύτερη περίοδο, όπου το
αγωνιστικό φρόνημα αρχίζει να ξυπνά. Πημείο καμπής
αποτέλεσαν οι νίκες των Πυμμάχων στα διεθνή μέτωπα και η
ενίσχυση της Ώντίστασης στην Γλλάδα. Ρότε, οι έλληνες
λογοτέχνες προσανατολίζονται σε μία νέα γραφή,
εκφράζοντας έντονη τάση εξωστρέφειας και ετοιμότητας για
μεγάλες εξορμήσεις, με στόχο την επικοινωνία με τις μεγάλες
μάζες. Ε σιωπή των ανθρώπων των γραμμάτων στην πρώτη
περίοδο ξεχάστηκε αργότερα και η περίοδος της Θατοχής
μυθοποιήθηκε, αλλά αμέσως μετά την απελευθέρωση ήταν
πολύ γνωστό ως φαινόμενο και είχε στηλιτευθεί από κριτικούς
της εποχής. Ε κηδεία του Ξαλαμά στις αρχές του 1943
σηματοδότησε την ορμητική ‗επαναφορά‘ στα πολιτικά
δρώμενα του πνευματικού κόσμου και θα ακολουθήσει
πλήθος δημόσιων εκδηλώσεων, φιλολογικών μνημοσύνων,
μελετών και αφιερωμάτων στο έργο του ποιητή.

Ν μελετητής του ελληνικού βιβλίου ΐ. Ρσοκόπουλος
σημειώνει σχετικά με το τοπίο κατά τη διάρκεια της
γερμανικής Θατοχής, ότι είχε δημιουργηθεί ένα ασφυκτικό
πλαίσιο για ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, αλλά
ταυτόχρονα και μια διάθεση αντίστασης. Ν εκδοτικός χώρος
σίγουρα επλήγη από την καταστολή, τη λογοκρισία, την
ακρίβεια της ζωής, την έλλειψη ελευθερίας του λόγου, αλλά
πρόσφερε ένα καταφύγιο και ένα ιδιαίτερο πεδίο
περιφρούρησης και ανασύστασης της εθνικής ζωής. Συσικά
ένα μεγάλο μέρος της βιβλιοπαραγωγής εκδιδόταν και
διακινούνταν παράνομα και αφορούσε την Ώντίσταση
απέναντι στον κατακτητή. Γίναι χαρακτηριστικό ότι στη
διάρκεια της Θατοχής δημιουργήθηκαν νέα εκδοτικά
σχήματα με αξιόλογη παραγωγή. Ρέτοια περίπτωση ήταν η
Ώνώνυμη Γκδοτική Γταιρία Αετός, η οποία ιδρύθηκε το 1942
και λειτούργησε για μια δεκαετία -μέχρι το θάνατο του
δημιουργού της Θίμωνα Ζεοδωρόπουλου το 1953εκδίδοντας τα έργα σημαντικών λογοτεχνών, όπως των
Θαραγάτση, Θαζαντζάκη, Νυράνη, Θόντογλου κ. ά.

Θαι η Θαστρινάκη πάντως επισημαίνει ότι σε όλη τη
διάρκεια της Θατοχής είχε αυξηθεί εντυπωσιακά το
αναγνωστικό κοινό, λόγω του περιορισμού της νυχτερινής
ζωής και της επαγγελματικής δραστηριότητας και της
απαγόρευσης των ταξιδιών734. Ε ζήτηση είχε προκαλέσει και
την αντίστοιχη παραγωγή, ξεκινώντας από το έργο των
λογοτεχνών – που βρέθηκαν για τρία με τέσσερα χρόνια στο
733

Βάζηαο Σζνθφπνπινο, «Ηζηνξία ηεο έθδνζεο ζηελ Διιάδα, 1830-1974:
Μηα επηζθφπεζε», Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, ρ.ρ. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=596
(2.6.2010).
734
Αγγέια Καζηξηλάθε, «Ζ ινγνηερλία ζηελ Καηνρή» ζην Υαηδετσζήθ,
Υξήζηνο θαη Παπαζηξάηεο, Πξνθφπεο (επηζη. επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο
ηνπ 20νύ αηώλα: Β΄ Παγθόζκηνο Πόιεκνο, Καηνρή-Αληίζηαζε 1940-1945, γ΄
ηφκνο, Αζήλα, Βηβιηφξακα, 2007, 303-333, ζ. 303.

731

Λνπθάο Αμειφο, Δθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θίλεζε ησλ ηδεώλ ζηελ
Διιάδα, Αζήλα: ηνραζηήο, 1984, ζ. 24.
732
Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο βηβιηνπώιεο ηεο
Δζηίαο αθεγείηαη, Αζήλα, Βηβιηνπσιείνλ ηεο ‗Δζηίαο‘ - Η. Γ. Κνιιάξνπ,
2003, ζ. 109.
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επίκεντρο του ενδιαφέροντος – και συνεχίζοντας με την
έκδοση μέσω οίκων και διακίνηση των τίτλων μέσω
βιβλιοπωλείων, όπως περιγράφει ο Ρσοκόπουλος. Ηδιαίτερα,
μετά το 1942 και το αρχικό ‗μούδιασμα‘ των λογοτεχνών,
παρατηρείται ένας ‗οργασμός‘ δημιουργίας στην αγορά του
βιβλίου και μία αυτοσυνειδησία του ρόλου του λογοτέχνη, του
εκδότη και του βιβλιοπώλη μέσα τη δυσχερή πολιτική
κατάσταση. Γνδεικτικό είναι το σχόλιο της Νέας Εστίας όταν
έγινε ανάρπαστο το τεύχος των Τριστογέννων του 1941 με το
αφιέρωμα στον Ξαπαδιαμάντη, εν μέσω του πιο δύσκολου
χειμώνα ένδειας και πείνας που επικρατούσε. Έγραφε ότι το
βιβλιοπωλείο του Θολλάρου πολιορκήθηκε «σαν να ήταν
φούρνος». 735 Πε πολλά επίσης χρονογραφήματα της εποχής
γινόταν αναφορά στη μεγάλη αύξηση της ζήτησης του
βιβλίου. Ν Ξέτρος Τάρης 736 σημείωνε ότι «ουδέν κακόν
αμιγές καλού», τούτο το θετικό θα μείνει από τον πόλεμο, οι
Έλληνες έχουν μάθει να διαβάζουν 737 . Κάλιστα, είναι
ενδιαφέρουσα η στροφή προς την εγχώρια λογοτεχνική
παραγωγή σε αντίθεση με την ως τότε κυριαρχία των
μεταφρασμένων τίτλων.

οίκων και την άνθιση των δεικτών αναγνωσιμότητας,
συμβαδίζουν η ποσοτική και ποιοτική εξέλιξη προς το
καλύτερο της ελληνικής λογοτεχνίας και παραμένει η
συνολική βιβλιοπαραγωγή στα προπολεμικά επίπεδα, δηλαδή
στους 1500 τίτλους ανά έτος, σύμφωνα πάντα με δικούς του
υπολογισμούς με βάση έμμεσες πηγές και βιβλιοπωλικούς
καταλόγους, καθώς παραδέχεται ότι είναι «απελπιστική η
έλλειψη αξιόπιστων βιβλιογραφικών πηγών για τη μεταπολεμική
βιβλιοπαραγωγή»740.
~~~~

Μεταπολεμική περίοδος
πως εξηγεί ο Θωνσταντίνος Ρσουκαλάς, αμέσως
μετά το ΐ΄ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο σημειώθηκαν εξελίξεις που
διαμόρφωσαν ένα παράδοξο, ‗καθηλωμένο‘ πολιτικοιδεολογικό σκηνικό, για πολλά από τα έτη που ακολούθησαν,
σε μία ευρωπαϊκή χώρα, που πολέμησε μάλιστα στο πλευρό
των συμμάχων-νικητών του πολέμου. Ν μετασχηματισμός της
δομής της άρχουσας τάξης – «μία νέα γενιά» που αναδύθηκε
με πλούτο και ισχύ, μέσα από σκοτεινούς δεσμούς της, σε
οικονομικό και συμβολικό επίπεδο με τους γερμανούς
ναζιστές -, ο ολοένα διευρυνόμενος ρόλος του κράτους και η
εξάρτηση όλο και μεγαλύτερο μέρους του πληθυσμού από το
δημόσιο ταμείο, η σταθεροποίηση της εσωτερικής αγοράς
εργασίας σε περίοδο δέκα ετών μέσω της μετανάστευσης
περισσότερων από ένα εκατομμύριο Γλλήνων741, και η αργή
αλλά σταθερή απομάκρυνση αριστερών και προοδευτικών
δυνάμεων από την εξουσία σε όλα τα επίπεδα.742. Αι‘ αυτό το
λόγο, άλλωστε, ο ίδιος ερευνητής υποστηρίζει πως η
πραγματική ρήξη της χώρας με την κληρονομιά του εμφυλίου
πολέμου, πολιτικά, κοινωνικά και ιδεολογικά-πολιτισμικά,
επιτεύχθηκε πολύ αργότερα, με την πτώση της δικτατορίας
των συνταγματαρχών το 1974. Ν ΐ. Ρσοκόπουλος εκτιμά πως
η μεταπολεμική πολιτική κατάσταση διαμόρφωσε ένα
ασφυκτικό πλαίσιο για τον κόσμο του βιβλίου, καθώς η
διπολικότητα στην πολιτική σκηνή και στη διακίνηση των
ιδεών καθρεφτίστηκε στις εκδόσεις και στη βιβλιοπωλική
δραστηριότητα. Ν ίδιος υποστηρίζει ότι πρόκειται για μια
συνολική οπισθοχώρηση σε σύγκριση ακόμα και με την
Θατοχή. Κετά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου και μέχρι τη
δεκαετία του 1960, σε αναγνωστικό επίπεδο κυριάρχησε
απόλυτα η λαϊκή λογοτεχνία και η παραλογοτεχνία που

Ρο ίδιο διάστημα, από το 1943 κι εξής, η άνθιση της
αναγνωστικής συμπεριφοράς, η ‗ορμητική‘ συγγραφική
δημιουργία και η πλούσια εκδοτική και βιβλιοπωλική
δραστηριότητα συνοδεύθηκαν από την ανάδυση πλήθους
νέων περιοδικών. Ών στην αρχή της Θατοχής το μόνο
περιοδικό λογοτεχνικό έντυπο ήταν η Νέα Εστία, τώρα τα
περιοδικά πολλαπλασιάζονται (βλ. Καλλιτεχνικά Νέα,
Υιλολογικά Φρονικά) φθάνοντας τα 15 σε Ώθήνα και επαρχία,
χωρίς να υπολογίζονται τα παράνομα, νεανικά και φοιτητικά
έντυπα. Γίναι δε, αξιοσημείωτο πως τα περισσότερα από αυτά
θα έχουν μόλις δύο χρόνια ζωής, ενδεικτικό ότι αποτέλεσαν
μέσο έκφρασης «της διάχυσης του πολιτισμού κατά την
Θατοχή»738.
Ε Θαστρινάκη υποστηρίζει πως η λογοκρισία ήταν
σχετική σε όλη την περίοδο της Θατοχής, μάλλον οι
λογοτέχνες αυτολογοκρίνονταν στην πρώτη φάση, ως το 1942,
ενώ στη δεύτερη φάση παρατηρείται η συγγραφή και
ανεμπόδιστη έκδοση και κυκλοφορία αρκετών λογοτεχνικών
κειμένων χωρίς πρόβλημα, «παρά τον επιλήψιμο για τη
λογοκρισία χαρακτήρα» τους739.
Ώκόμη, σύμφωνα με τον Θ. ΐουκελάτο, στα χρόνια
του πολέμου και του εμφύλιου, δηλαδή για όλη την περίοδο
1940-1949, μαζί με την εντυπωσιακή αύξηση των εκδοτικών

740

Κψζηαο Βνπθειάηνο, φ.π., ζ. 19.
ρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο κεηαλάζηεπζεο, θπξίσο ησλ ειιήλσλ
επηζηεκφλσλ, θαηά ηελ πεξίνδν 1960-1971, βι. Άλλα Ακεξά,
«Κνηλσληθννηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη θίλεηξα κεηαλαζηεχζεσο ησλ
Διιήλσλ επηζηεκφλσλ πνπ επαλαπαηξίζηεθαλ ηελ πεξίνδν 1960-71»,
Δπηζεώξεζε Κνηλσληθώλ Δξεπλώλ, ηεχρνο 39-40, 1980, 221-232.
742
Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Κξάηνο, θνηλσλία, εξγαζία ζηε κεηαπνιεκηθή
Διιάδα, Αζήλα, Θεκέιην, 1987, ζζ. 17-25.
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Ο Πέηξνο Υάξεο δηεηέιεζε δηεπζπληήο ηεο Νέαο Δζηίαο απφ ην 1933 έσο
ην 1987.
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Αγγέια Καζηξηλάθε, φ.π..
738
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τροφοδοτήθηκαν από περιοδικά ή περιοδικές εκδόσεις
πλατιάς κυκλοφορίας. Ξερίοπτη θέση σε αυτό το είδος
κατέχουν, σύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, οι Ώδελφοί
Ξεχλιβανίδη. Νι Γραφικές Σέχνες Μιχ. Πεχλιβανίδη και ια,
είχαν ιδρυθεί ως Ώνώνυμη Γταιρία από το 1939, αλλά μετά
τον Ξόλεμο δημιούργησαν τον εκδοτικό οίκο και
βιβλιοπωλείο Ατλαντίς, ο οποίος ανάμεσα στις εκδόσεις του
κυκλοφόρησε το θεωρούμενο ως το μεγαλύτερο ελληνικό best
seller όλων των εποχών, τα Κλασσικά Εικονογραφημένα.

ελληνική λογοτεχνική σκηνή. Κε τις εκδόσεις Γαλαξία
εγκαινιάστηκε το ποιοτικό βιβλίο τσέπης. Πτο χώρο της
αριστεράς δε, οι εκδόσεις Θεμέλιο, όργανο της ΓΒΏ
αποτέλεσε την πιο συστηματική και φιλόδοξη απόπειρα της
ιστορικής αριστεράς στο χώρο του βιβλίου. Ξατώντας και
στην έκδοση βιβλίου τσέπης, κυκλοφόρησε τόσο κλασικά και
σύγχρονα μαρξιστικά κείμενα όσο και έργα σημαντικών
ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Νι εκδόσεις Κέδρος της
Λανάς Θαλλιανέση, από το 1954 έγινε στέκι σημαντικών
συγγραφέων της Ώριστεράς ενώ οι εκδόσεις Δίφρος του
Αιάννη Αουδέλη, ανέλαβαν μέσα στη δεκαετία του 1950 την
έκδοση των έργων του Θαζαντζάκη. Ε δημιουργία και τα
πρώτα βήματα του Κέδρου παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον. Ηδρύθηκε από το ζευγάρι του Λίκου και της
Λανάς Θαλλιανέση, οι οποίοι ξανάσμιξαν μετά το τέλος του
εμφυλίου πολέμου και μακροχρόνιες διώξεις και
υποχρεωτικούς χωρισμούς. Ν Κέδρος ξεκίνησε ως
μικροσκοπικός εκδοτικός οίκος που συμπληρώθηκε από ένα
εξίσου μικροσκοπικό βιβλιοπωλείο, στη Πτοά Ώρσακείου. Ρο
1956 εξέδωσε εκεί το βιβλίο του Οι δικτάτορες ο Θώστας
ΐάρναλης, ο οποίος εγκαινίασε αποκλειστική συνεργασία στη
συνέχεια. Ρην ίδια χρονιά ο Αιάννης Οίτσος, ο οποίος
αντιμετώπιζε ακόμα «δισταγμούς και υπεκφυγές» από άλλους
εκδότες προσέφυγε κι αυτός στον Κέδρο. Γκδίδει εκεί τη
ονάτα του σεληνόφωτος, που κέρδισε στη συνέχεια το Ώ΄
Θρατικό ΐραβείο Ξοίησης. Πτη συνέχεια επανεκδίδει τον
Επιτάφιο, βιβλίο απαγορευμένο επί 20 χρόνια. Ρον επόμενο
χρόνο αρχίζει τη συνεργασία του με τον Κέδρο ο Πτρατής
Ρσίρκας. Ρο 1958 εκδίδει τη μελέτη του Ο Καβάφης και η
εποχή του, το οποίο εισήγαγε μια νέα προσέγγιση του
καβαφικού έργου μέσα στην κριτική σκέψη της Ώριστεράς και
πυροδότησε τη συζήτηση. Ν Κέδρος στράφηκε στο έργο
ελλήνων συγγραφέων και έγινε το βήμα πολλών σημαντικών
παλιών και νέων (Κέλπω Ώξιώτη, Αιώργος Ηωάννου, Κενέλαος
Ιουντέμης, Βιδώ Πωτηρίου, Ρατιάνα Ακρίτση-Κιλλιέξ, Λίκος
Θάσδαγλης, Κίλτος Παχτούρης, Ξέτρος Ώμπατζόγλου,
Κένης Θουμανταρέας, κ.ά.). Φστόσο, η οικονομική απόδοση
δεν ήταν ανάλογη της εκδοτικής ποιότητας. Ρο 1961 ο
εκδοτικός οίκος βρέθηκε σε δεινή θέση και ο Λίκος
Θαλλιανέσης αποφάσισε να μπαρκάρει πλοίαρχος στο
εμπορικό ναυτικό για να βοηθήσει οικονομικά τον Κέδρο.
Ώυτό το γεγονός δείχνει την ασφυκτική κατάσταση της
αγοράς του βιβλίου κατά την προδικτατορική εποχή744.

Πτον κατεξοχήν χώρο του βιβλίου ένα μέρος της
παραγωγής ήταν απαγορευμένο ή κυκλοφορούσε από χέρι σε
χέρι. πως σημειώνει ο Θ. ΐουκελάτος, το γεγονός που
χαρακτηρίζει το μεταπολεμικό χώρο του βιβλίου είναι «η
αμείλικτη δίωξη της σκέψης απ‘ τους υστερικούς αντικομμουνιστικούς
μηχανισμούς του μετεμφυλιακού ελληνικού κράτους». Κέσα στις
συγκεκριμένες πολιτικοκοινωνικές συνθήκες, «τα βιβλία
αριστερών συγγραφέων απαγορεύονται, κατάσχονται και
καταστρέφονται, εκδότες, συγγραφείς και μεταφραστές όχι μόνο
αριστερών αλλά και απλά προοδευτικών βιβλίων φυλακίζονται, ενώ
για την κυκλοφορία οποιουδήποτε βιβλίου απαιτείται προηγουμένως
άδεια της Ασφάλειας»743. Κάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, αυτή
η δίωξη της αριστερής σκέψης λειτούργησε ως «βραδυφλεγής
εκρηκτικός μηχανισμός» που εξερράγη αργότερα, στη
δεκαετία του ‘80, επηρεάζοντας όλη την πνευματική
παραγωγή της χώρας.
Πτο μεταπολεμικό χώρο της εκδοτικής νομιμότητας
κυριάρχησε το σύμπλεγμα ―εγκυκλοπαιδειών-χοντρού
βιβλίου‖ που διακινούνταν μέσω πλασιέ στα σπίτια ή στους
χώρους εργασίας. Γκεί βρήκε καταφύγιο ένα τμήμα του
κόσμου της διωκόμενης Ώριστεράς. Ταρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα που
στηρίχθηκαν για χρόνια στην έκδοση και πώληση του λεξικού
Liddell-Scott. Πυνολικά μιλώντας, μέχρι τις αρχές της
δεκαετίας του 1960, δεν είχε αποκατασταθεί το προπολεμικό
επίπεδο. Ε εποχή αποκρυσταλλώνει μια οπισθοχώρηση. Ε
πολιτική διπολικότητα μεταξύ της συντηρητικής και της
προοδευτικής κατεύθυνσης καθόρισε τις ανακατατάξεις στο
εκδοτικό τοπίο. Ώνάμεσα στους παραδοσιακούς, ο εκδοτικός
οίκος Θολλάρου, με τη μετριοπαθή συντηρητική του
κατεύθυνση, απέφυγε τις διώξεις και απαγκιστρώθηκε από την
μονομερή του ταύτιση με το σχολικό βιβλίο, λανσάροντας
την επιτυχημένη και μακρόβια σειρά του της νεοελληνική
λογοτεχνίας, που στέγασε την επίσημη πεζογραφική γενιά του
1930. Ώπό την άλλη ο Ίκαρος στηρίχτηκε κυρίως στο ποιητικό
έργο της ίδια γενιάς, η οποία κυριάρχησε σταδιακά στην
743

Νι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν με την
περιγραφή του ΐ. Ρσοκόπουλου, αναφερόμενοι στο ευρύτερο
πλαίσιο, καθώς πράγματι στη δεκαετία 1950-1960, υπό τη
σκιά της εμφύλιας διαμάχης και της οξύτητας σε πολιτικό και

Κψζηαο Βνπθειάηνο, φ.π..
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Σν απφζπαζκα γηα ηελ πεξηγξαθή ηεο κεηαπνιεκηθήο δηαθίλεζεο ησλ
ηδεψλ θαη ηνπ θφζκνπ ηνπ βηβιίνπ πξνέξρεηαη απφ ην Βάζηαο Σζνθφπνπινο,
«Ηζηνξία ηεο έθδνζεο ζηελ Διιάδα, 1830-1974: Μηα επηζθφπεζε», φ.π..
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ιδεολογικό επίπεδο, διαμορφώθηκαν νέες κοινωνικές και
οικονομικές συνθήκες, που επηρεάζουν άμεσα και τη
βιβλιαγορά. Πε ιδεολογικό επίπεδο, αρκετοί ιστορικοί
παρατηρούν ότι το προηγούμενο ‗άνοιγμα‘ στη σύγχρονη
ευρωπαϊκή σκέψη και τη δημόσια συζήτηση περί
παραδοσιακής
«ελληνικότητας»
και
ξενόφερτου
«ευρωπαϊσμού» που είχαν χαρακτηρίσει το μεσοπόλεμο,
διαδέχεται η εσωστρέφεια και η πνευματική και πολιτιστική
παρακμή 745 . Ένα κομμάτι παζλ σε αυτή την εικόνα
μεταπολεμικής ύφεσης – σε αντίθεση με την υπόλοιπη
Γυρώπη, νικητές και ηττημένους – αποτελεί η αυξανόμενη
εξάρτηση των διανοουμένων της χώρας από το κράτος. Ρα
παραδείγματα των απογοητευμένων φιλελεύθερων στοχαστών
που ωθήθηκαν στη σιωπή και παραγκωνίσθηκαν πολλαπλασιάστηκαν στην καταθλιπτική ατμόσφαιρα της άμεσης
μεταπολεμικής και μετεμφυλιακής περιόδου. Ν Αιώργος
Ζεοτοκάς σε επιστολή του προς το Αιώργο Πεφέρη το 1948
εκφράζει το παράπονό του για την «πτώση του γενικού
επιπέδου», προσθέτοντας ότι «διαλύθηκε και το μικρό εκείνο αλλά
έξυπνο και ενδιαφέρον αναγνωστικό κοινό που… είχαμε σχηματίσει
στην περίοδο 1930-1940»746.

της πολιτικής, όπως και της ιστορικής καταγραφής, ο Θ.
Τατζιώτης επισημαίνει και την εκδήλωση νοσηρών
φαινομένων από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 και τις αρχές
της δεκαετίας του 1950, όπως της κλεψιτυπίας. Κε τη νέα,
εξελιγμένη μορφή της κλεψιτυπίας η αγορά πλημμύριζε με
ταυτόσημα βιβλία που διέφεραν μόνο στην εικονογράφηση
του εξώφυλλου. Ρα βιβλία αυτά δεν έφεραν ταυτότητα, αφού
το μόνο στοιχείο που – όχι πάντα – αναγραφόταν ήταν ο
‗εκδοτικός οίκος‘, χωρίς καμία άλλη ένδειξη (χρονολογία και
τόπο έκδοσης, διεύθυνση εκδότη ή τυπογραφείου κλπ). Ε
τιμή πώλησης αυτών των αντιτύπων ήταν πολύ χαμηλή και
γρήγορα κατέκτησαν το κοινό. Ρο φαινόμενο της σύνθετης
κλεψιτυπίας έλαβε μεγάλη διάσταση κυρίως στις αρχές της
δεκαετίας του 1950, μέσω της λιανικής διάθεσής τους στους
δρόμους (πλανόδιοι πωλητές με πανέρι ή καρότσι). Ώπό τα
μέσα όμως της δεκαετίας, η αναδιοργάνωση των παλαιών
εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων και η εμφάνιση νέων
δυναμικών εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, μέσα
στο ευρύτερο κλίμα αποκατάστασης της πολιτικής και
κοινωνικής ομαλότητας – μετά την εμφύλια διαμάχη που
ταλάνισε τη χώρα αμέσως μετά το τέλος του ΐ΄ Ξαγκοσμίου
Ξολέμου – συνέβαλαν στον περιορισμό και τελικά στην
εξαφάνιση της κλεψιτυπίας749.

Θαι ο Θ. Τατζιώτης παρατηρεί πως με την
Ώπελευθέρωση παρουσιάζεται μία ‗πλημμύρα‘ νέων εκδοτικών
οίκων και βιβλιοπωλείων, με στόχο την παραγωγή και
διακίνηση πολιτικών και ιστορικών βιβλίων., δίνοντας μάλλον
έμφαση στην έντονη κινητικότητα που εμφανίζεται την
ελληνική βιβλιαγορά – «Ρα νέα βιβλία», «Θορυδαλλός»,
«Ξαρθενών», οίκος Καρή και Θοροντζή, «Ιόγος», «Σάρος»,
κ. ά.- με έμφαση στην προβολή μαρξιστικών-σοσιαλιστικών,
αλλά και κλασικών έργων της παγκόσμιας λογοτεχνίας 747 .
Βημιουργούνται νέοι δραστήριοι εκδοτικοί οίκοι και
βιβλιοπωλεία (Βαρεμάς, «Ιογοτεχνική Αωνιά», «Βίφρος»,
«Θέδρος», Ξαπαδήμας, Σιλιππότης κ. ά.), μερικά από τα
οποία προαναφέρθηκαν. Ώκόμη, η ίδρυση του Νργανισμού
Γκδόσεως Πχολικών ΐιβλίων (ΝΓΠΐ) στα μέσα της
δεκαετίας του ΄60 θα προκαλέσει την ίδρυση νέων εκδοτικών
και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων με ενασχόληση το σχολικό
βιβλίο. Πτη δεκαετία του 1960 εμφανίζονται οι εκδόσεις
«Gutenberg» και «Ζεμέλιο» και οίκοι-βιβλιοπωλεία, όπως τα
«Γλληνικά Αράμματα», «Ξαλμός», Ξέτρου Ξατσιλινάκου,
«Γστία του ΐιβλίου»748, κλπ. Γκτός από την άνθιση που ήταν
φυσικό να παρουσιασθεί μετά τη λαίλαπα του πολέμου και της
κατοχής, στην αγορά του βιβλίου, στο πνεύμα της
αναγέννησης, της προσπάθειας ερμηνείας της κοινωνίας και

Νι ίδιοι οι επαγγελματίες του βιβλίου, εκδότες,
εκδοτοβιβλιοπώλες, βιβλιοπώλες και βιβλιοχαρτοπώλες
ένιωσαν αρχές της δεκαετίας του ‘60 την ανάγκη συσπείρωσης
και οργάνωσης για διεκδίκηση των αιτημάτων τους από την
Ξολιτεία και την ανάδειξη των χρόνιων προβλημάτων που
ταλάνιζαν το χώρο. Ρο 1961 ιδρύθηκε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοπωλών (ΞΝΓΐ). πως η ίδια
η ΞΝΓΐ σημειώνει στο ιστορικό της750, οι περισσότεροι από
τους εκδότες και τους βιβλιοπώλες εκείνη την εποχή μόλις
ξεκινούσαν τη δύσκολη προσπάθεια να φέρουν το τότε
δοκιμαζόμενο ελληνικό κοινό σε επαφή με το βιβλίο. Ξολλοί
αξιόλογοι άνθρωποι του κλάδου διατέλεσαν κατά καιρούς
πρόεδροι της Νμοσπονδίας και μέλη του δ.σ... Ε
Νμοσπονδία είναι μέλος του της Βιεθνούς Ένωσης Γκδοτών
(International Publishers Association, IPA) από το 1983, της
Νμοσπονδίας Γυρωπαίων Γκδοτών (Federation of European
Publishers, FEP) από το 1987 και της Νμοσπονδίας
Γυρωπαίων ΐιβλιοπωλών (European Booksellers Federation,
EBF) από το 1990 στις οποίες και διατηρεί επίσημους
αντιπροσώπους. Ξαραμένει μέχρι σήμερα εν λειτουργία.
Θατά το Ιουκά Ώξελό, τη διετία 1964-1966, θα
παρουσιασθεί κρίση του βιβλίου που δεν οφείλεται μόνο σε
πολιτικούς ή οικονομικούς λόγους, παρά είναι βαθύτερη,
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Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, φ.π..
Γ. Π. αββίδεο (Φηινινγ.επηκ.), Γηώξγνο Θενηνθάο & Γηώξγνο εθέξεο,
Αιιεινγξαθία (1930-1966), Αζήλα, Δξκήο, 1975, ζζ. 150-151.
747
Κψζηαο Υαηδηψηεο, Βηβιηνπσιεία & Δθδνηηθνί Οίθνη ηεο Αζήλαο (19001950), ηφκνο Β‘, φ. π., ζζ. 231-248.
748
Βι. Κψζηαο Υαηδηψηεο, Βηβιηνπσιεία & Δθδνηηθνί Οίθνη ηεο Αζήλαο
(1950-1967), ηφκνο Γ‘, Αζήλα, Αζελατθή Βηβιηνζήθε, 2006.
746
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.π., ζζ. 124-125.
Βι. Ηζηφηνπν ΠΟΔΒ: http://www.poev.gr/ ?%D0%CF%C5%C2:%C9%
F3%F4%EF%F1%E9%EA%FC (23.6.11)
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δομική, εξαιτίας των ιδεολογικών αναζητήσεων του
αναγνωστικού κοινού751. Ξάντως, η βιβλιαγορά, την περίοδο
αυτή και μέχρι την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας το
1967, είχε γνωρίσει μία καταπληκτική άνθιση μικρών και
μεγάλων, μικτών και αμιγών βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, με
πολυφωνικό πνεύμα ως προς το χαρακτήρα της
βιβλιοπαραγωγής.

δικτατορικής διακυβέρνησης
σφραγίστηκε από τη σιωπή.

ο

κόσμος

του

βιβλίου

Ν Αιάννης Κπασκόζος, εξάλλου, επισημαίνει μία
άλλη διάσταση της επίδρασης της απριλιανής δικτατορίας
ευρύτερα στην πολιτιστική δημιουργία και τη διακίνηση των
ιδεών. Ε χώρα αποκόπηκε από τις διεθνείς πολιτιστικές
εξελίξεις, καθώς η ροή των πολιτιστικών πληροφοριών και
ανταλλαγών μειώθηκε και έγινε σε μεγάλο μέρος
μονόπλευρη753. Κε αυτό τον τρόπο, για άλλη μια φορά στην
ιστορία του νεότερου Γλληνισμού, σημειώθηκε καθυστέρηση
στις πολιτιστικές εξελίξεις λόγω πολιτικών συνθηκών και με
όλες τις κοινωνικές κοκ συνέπειες – σε έναν αέναιο κύκλο
αλληλόδρασης οικονομίας-πολιτικής-κοινωνίας-πνευματικής
και καλλιτεχνικής δημιουργίας - σε σύγκριση με τον υπόλοιπο
ευρωπαϊκό χώρο.

Ε Ι. Βρούλια επισημαίνει πάντως την παρατήρηση
του Θ. Ζ. Βημαρά - ο οποίος αποπειράθηκε να αποτυπώσει
τη διαδρομή του ελληνικού βιβλίου μέσα από τις διαδοχικές
εκδόσεις της Ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας και ανήκε
στους πρώτους ερευνητές που έκανε ποσοτικές προσεγγίσεις
στη βιβλιοπαραγωγή, συγκεντρώνοντας μόνος του τα στοιχεία
- στην έκδοση του 1948 πως δεν υπήρχαν άλλες σχετικές
μελέτες για τον κόσμο του βιβλίου και στην 4η έκδοση του
1967 πως «το κύριο ζήτημα των σχέσεων συγγραφέα-εκδότητυπογράφου-βιβλιεμπόρου-κοινού μένει ακόμη ανεκμετάλλευτο και
παραγνωρισμένο» 752 . Κόνο στην 7η έκδοση του 1985 και
αργότερα θα διαπιστώσει ο Βημαράς, όπως και άλλοι
ερευνητές, ότι ο κόσμος του ελληνικού βιβλίου άρχισε να
γίνεται αντικείμενο μελέτης.

Ν παρατηρητής της ελληνικής βιβλιαγοράς Θ.
Τατζιώτης δίνει έμφαση στα δεινά των βιβλιοπωλών στη
διάρκεια της επταετίας, τονίζοντας ότι δικτατορίες, κατοχή,
εσωτερικές ανωμαλίες ξεσπούσαν πρώτ΄απ΄όλα στους
ανθρώπους του πνεύματος, αφού ο μεγαλύτερος εχθρός των
κάθε λογής «σωτήρων» και «κοινωνικών αναμορφωτών» ήταν
ανέκαθεν η ελευθερία της σκέψης, που πηγάζει από τη
μόρφωση, και φυσικά, οι άνθρωποι που διακινούν τις ιδέες,
όπως είναι και οι βιβλιοπώλες754.

τρατιωτική δικτατορία: 1967-1974
Ρο 1966, μέσα σε συνθήκες πολιτικής αναταραχής και
εκτροπής λόγω της αναρρίχησης της δικτατορίας των
συνταγματαρχών στην εξουσία σημειώθηκε μια «εκδοτική
κάμψη», η οποία εκφράστηκε με μείωση της παραγωγής
βιβλίων, ελάττωση της ζήτησης, αναστολή λειτουργίας
εκδοτικών οίκων και απουσία μη εμπορικών εκδόσεων. Πτην
κατάσταση αυτή έπαιξε ρόλο και η άνοδος του τιμαρίθμου
που σημειώθηκε. Κέσα στη γενική υποχώρηση η επιβολή της
δικτατορίας έδωσε τη χαριστική βολή. Πτη συγκυρία των ετών
1966-1967 έκλεισε, λοιπόν, ο μεταπολεμικός κύκλος της
ελληνικής εκδοτικής ιστορίας.

Ώκόμη, ο Ώξελός διαπιστώνει πως η χούντα από το
1967 ως το 1974 είναι αυτή που κυρίως θα ανακόψει βίαια τη
θετική τάση της διετίας πριν την άνοδο στην εξουσία και με
την επιβολή προληπτικής λογοκρισίας, την απαγόρευση
χιλιάδων τίτλων, το κλείσιμο πολλών αριστερών εκδοτικών
οίκων, τη σύλληψη δεκάδων ανθρώπων του χώρου του βιβλίου
θα οδηγήσει στο νέκρωμα της εκδοτικής παραγωγής και του
βιβλιεμπορίου, με φωτεινή εξαίρεση έργα με αντιστασιακό
πνεύμα κάποιων εκδοτικών-βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων
(Κάλβος, τοχαστής, Κέδρος), αλλά και του ίδιου του
αναγνωστικού κοινού. Πτην περίοδο της στρατιωτικής
δικτατορίας στην Γλλάδα φαίνεται να επιβεβαιώνεται η
παρατήρηση της Desirée Frappier ότι το βιβλιοπωλείο
μετατρέπεται σε θέατρο της σύγκρουσης μεταξύ της
ελευθερίας και του περιορισμού της έκφρασης σε μία κοινωνία
755
.

Πύμφωνα με το ΐ. Ρσοκόπουλο, η δικτατορία της
21ης Ώπριλίου 1967 επανέφερε την ολοκληρωτική καταστολή
και δίωξη του βιβλίου. Ένα μεγάλο μέρος του ανθρώπινου
δυναμικού από τον εκδοτικό χώρο βρέθηκε στη φυλακή ή την
εξορία. Ν συγγραφικός κόσμος με μια άτυπη συναίνεση
αποφάσισε να σταματήσει να εκδίδει βιβλία ως διαμαρτυρία
στις συνθήκες ανελευθερίας και λογοκρισίας που επέβαλε το
νέο καθεστώς. Έμπρακτα, οι περισσότεροι έλληνες
συγγραφείς αρνούνταν να υποβάλουν τα έργα τους για έγκριση
το Αραφείο Ρύπου, οπότε δεν είχαν κανένα ‗νόμιμο‘ τρόπο
δημοσίευσης και έκδοσης. Έτσι, τον πρώτο χρόνο της
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Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, Σα πεξηηηά θαη ηα νπζηώδε: Μειέηε γηα ηηο
πνιηηηζηηθέο ηάζεηο θαηά ηελ πεξίνδν 1974-1989, Αζήλα, Γειθίλη, 1996, ζ.
12.
754
Κψζηαο Υαηδηψηεο, Βηβιίσλ κνίξα θαη πεξηπέηεηεο…, Αζήλα, 1997, ζ. 58.
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Desirée Frappier, ―La censure, de l‘ombre à la lumière, la librairie face
aux mutations de la liberté d‘expression‖ ζην Patricia Sorel, Frédérique
Leblanc et Jean-François Loisy, Histoire de la librairie française, Paris,
Éditions du cercle de la librairie, 2008, 437-444, ζ. 437.
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Λνπθάο Αμειφο, φ. π., ζζ. 30-31.
Λνπθία Γξνχιηα, Ζ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ: Πξνζεγγίζεηο θαη
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Πε νομοθετικό επίπεδο, ο φθινόπωρο του 1969
αίρεται η προληπτική λογοκρισία που είχε επιβάλει το
στρατιωτικό καθεστώς. Ώυτή την ευκαιρία άρπαξαν ορισμένοι
συγγραφείς που ως τότε αντιστέκονταν με τη σιωπή τους, με
πρωτοπόρο το Αιάννη Οίτσο, για να εμφανιστούν ομαδικά και
να αρχίσουν να δημοσιεύουν κείμενα που έμμεσα και
υπαινικτικά επέκριναν το αντιπολιτευτικό καθεστώς που είχε
καταλάβει την εξουσία. Ηδιαίτερα από τα μέσα του 1971 ως το
1974, η υπόγεια κοινωνική και πολιτική αντίδραση στη
δικτατορία θα εξαπλωθεί σε μεγαλύτερη πληθυσμιακή μερίδα,
κυρίως στα αστικά κέντρα, προκαλώντας μία έκρηξη
βιβλιοπαραγωγής ποικίλου περιεχομένου (πολιτικά έργα όλων
των ιδεολογικών ρευμάτων και τάσεις εξειδίκευσης, όπως
ιστορία, θέατρο κλπ.)756.

πνευματικών ανθρώπων της αριστερής κυρίως διανόησης.
πως περιγράφεται στο επετειακό αφιέρωμα, στο
βιβλιοπωλείο του Θέδρου έλαβαν χώρα «συναντήσεις,
συζητήσεις, από αυτές που συνιστούν την άγραφη μικροϊστορία της
πολιτισμικής ζωής ενός τόπου» 757 . Κετά την άρση της
προληπτικής λογοκρισίας το 1969 συσπειρώθηκαν
εκπρόσωποι της ελληνικής πνευματικής διανόησης – με την
πρωτοβουλία του Αιάννη Οίτσου και της Λανάς Θαλλιανέση –
για να πραγματοποιηθεί η εκδοτική κίνηση αντίστασης των 18
Θειμένων, που υπέγραψαν ισάριθμοι συγγραφείς: Αιώργος
Πεφέρης, Κανόλης Ώναγνωστάκης, Λόρα Ώναγνωστάκη,
Ώλέξανδρος Ώργυρίου, Ζανάσης ΐαλτινός, Ιίνα Θάσδαγλη,
Λίκος
Θάσδαγλης,
Ώλέξανδρος
Θοτζιάς,
Ράκης
Θουφόπουλος, Κένης Θουμανταρέας, Β.Λ. Καρωνίτης,
Ππύρος Ξλασκοβίτης, Οόδης Οούφος, Ράκης Πινόπουλος,
Θαίη Ρσιτσέλη, Πτρατής Ρσίρκας, Η.Β. Σραγκόπουλος,
Αιώργος Τειμωνάς. Γπτά, μάλιστα, από αυτούς, προκειμένου
να προστατευθεί η εκδότρια του Θέδρου από πιθανές διώξεις,
αποφάσισαν να αναλάβουν, σύμφωνα με τη χουντική
νομοθεσία, οι ίδιοι την ευθύνη της έκδοσης του τόμου. Ρα
ονόματα και οι διευθύνσεις τους αναγράφονταν στην 4η σελίδα
των Δεκαοχτώ Κειμένων: Κανόλης Ώναγνωστάκης,
Ώλέξανδρος Ώργυρίου, Λίκος Θάσδαγλης, Ώλέξανδρος
Θοτζιάς, Ράκης Θουφόπουλος, Οόδης Οούφος και Ζ.Β.
Σραγκόπουλος. Ε συλλογή κυκλοφόρησε τον Ηούλιο του
1970 και γνώρισε τεράστια επιτυχία για τα εκδοτικά δεδομένα
της εποχής. Πτον κολοφώνα του βιβλίου αναγραφόταν τιράζ
μόνο 1.000 αντιτύπως, επειδή υπήρχε ο φόβος της
κατάσχεσης, αλλά στην πραγματικότητα τυπώθηκαν 3.000
αντίτυπα, τα οποία εξαντλήθηκαν μέσα σε ένα μήνα. Πε έξι
μήνες εξαντλήθηκαν τέσσερις εκδόσεις, δηλαδή 12.000
αντίτυπα. Ρο επιτυχημένο εκδοτικό τόλμημα γνώρισε μεγάλη
δημοσιότητα και στο εξωτερικό, με ξένους ραδιοφωνικούς
σταθμούς να αναφέρονται με ενθουσιασμό στην έκδοση της
συλλογής, που στο σύνολο ή αποσπασμάτά της
μεταφράστηκαν σε άλλες γλώσσες. Κάλλον αυτή η
ανταπόκριση σε εσωτερικό και εξωτερικό απέτρεψε την
κατάσχεση του βιβλίου. Ρα Δεκαοχτώ Κείμενα και οι δύο
τόμοι που ακολούθησαν, τα Νέα Κείμενα 1 το 1971 και τα
Νέα Κείμενα 2 το 1972 συσπείρωσαν στις σελίδες τους έλληνες
διανοητές που ανήκαν πολιτικά-ιδεολογικά σε όλο το φάσμα
των αντιδικτατορικών δυνάμεων (όπως οι Α.Ώ. Καγκάκης,
Ππύρος Ξλασκοβίτης, Πτέλιος Λέστωρ, Ξαύλος Δάννας,
Ώντρέας Ιεντάκης, Ζανάσης Ξαπαδόπουλος, Ιευτέρης
Θανέλλης, Καντώ Ώραβαντινού, Ρατιάνα Ακρίτση-Κιλλιέξ).
Ε κίνηση αντίστασης πνευματικών ανθρώπων μέσα από τον
Κέδρο κορυφώθηκε το 1973 με την έκδοση του μηνιαίου
περιοδικού η υνέχεια, του οποίου ως υπεύθυνοι εκδότες
δηλώθηκαν οι Ώλέξανδρος Ώργυρίου, Ώλέξανδρος Θοτζιάς

Ε διάθεση αντίστασης δημιούργησε μια κίνηση
ανάλογη με αυτήν των κατοχικών χρόνων. Ξρώτα απ' όλα ο
πνευματικός κόσμος έλυσε τη σιωπή του με την έκδοση των
18 Κειμένων από τις εκδόσεις Κέδρος το 1970. Ώξίζει, στο
σημείο, αυτό να σταθούμε λίγο περισσότερο στον εκδοτικό
οίκο/βιβλιοπωλείου του Θέδρου.
πως περιγράφεται
εύγλωττα στην επετειακή έκδοση για το χρονικό του Θέδρου
1954-2004, η εκδοτική δράση του οίκου συνδεόταν άρρηκτα
με την αγωνιστική προσωπικότητα των ιδιοκτητών, Λίκου
Θαλλιανέση και Ώθηνάς (Λανάς) Πταματίου-Θαλλιανέση. Ρο
Βεκέμβριο του 1954 σε ένα μικρό γραφείο σε μια παλιά
πολυκατοικία της οδού Γυριπίδου έκδοσαν το πρώτο βιβλίο,
τη βιογραφία του Πτέφαν Ρσβάιχ για τον ΐεράρεν, με τίτλο
Εμίλ Βεράρεν. Ο ποιητής της νέας εποχής, σε μετάφραση Κίνας
Δωγράφου και Θωστή Κεραναίου. Πύντομα μετακόμισαν στη
στοά επί της οδού Ξανεπιστημίου 44 και Ταριλάου
Ρρικούπη, όπου δημιούργησαν ένα μικρό βιβλιοπωλείο που
άρχισε να προσελκύει φίλους της λογοτεχνίας. Ρο 1963 έγινε
νέα μεταφορά, στο βάθος της ίδιας στοάς, δίπλα στο μικρό
τότε «Κουσικό Νίκο» του Λάκα, σε ένα στενόμακρο,
ελάχιστων τετραγωνικών μέτρων επιφάνειας κατάστημα, με
χαμηλοτάβανο πατάρι. Ώυτός ο «διάδρομος» μετατράπηκε
αργότερα, μέσα στις αντίξοες για την ελεύθερη πνευματική
δημιουργία συνθήκες, στο ιστορικό βιβλιοπωλείο του
Θέδρου.
Ρο ζεύγος Θαλλιανέση δοκιμάστηκε με διώξεις και
κατατρεγμούς στη διάρκεια της δικτατορίας του 1967 και
συνδέθηκε στενά με μεγάλους έλληνες πνευματικούς
δημιουργούς, όπως το Αιάννη Οίτσο, τον Θώστα ΐάρναλη,
τον Πτρατή Ρσίρκα, έργα των οποίων εξέδιδε.
Ρο μικρό βιβλιοπωλείο που διατηρούσαν άνθισε στη
διάρκεια της δικτατορίας, καθώς μετατράπηκε σε «στέκ» των
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και Βημήτρης Καρωνίτης. Νκτώ τεύχη του περιοδικού
κυκλοφόρησαν από το Κάρτιο μέχρι τον Νκτώβριο του
1973. Ρα γεγονότα της εξέγερσης των φοιτητών του
Ξολυτεχνείου δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της έκδοσης
του ένατου τεύχους. Κε απόφαση της χούντας κατασχέθηκε
και έκλεισε το περιοδικό. Πτο μεταξύ, είχε ήδη συλληφθεί από
τον Ώπρίλιο – για τρίτη φορά στη διάρκεια της δικτατορίας –
ο Βημήτρης Καρωνίτης, ενώ το Κάιο του 1974 συνελήφθη
και η Λανά Θαλλιανέση, με την κατηγορία της έκδοσης
κομμουνιστικών βιβλίων και της υπόθαλψης αντικαθεστωτικών
κινήσεων. Ξαρέμεινε τρεις εβδομάδες σε πλήρη απομόνωση
στη Αενική Ώσφάλεια και στις 19.6.1974, ένα μήνα περίπου
πριν από την πτώση της χούντας, δικάστηκε από στρατοδικείο
και αθωώθηκε. Ν εγκλεισμός της όμως κλόνισε ανεπανόρθωτα
την υγεία της, που επιβαρύνθηκε και από το θάνατο του
άρρωστου Λίκου Θαλλιανέση το Κάιο του 1975. Κε τη
Κεταπολίτευση, το μικρό εκδοτικό βιβλιοπωλείο είχε
μεταμορφωθεί «σε μια πολύβουη κυψέλη» που συγκέντρωνε
διανοητές από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο758.

προληπτικής λογοκρισίας,) ήταν στη βάση ενός
εκδοτικού πληθωρισμού που ξέσπασε την τελευταία τριετία
πριν από την πτώση της Τούντας - για την ακρίβεια μεταξύ
1970 και 1973. Κέσα σε αυτή την τριετία εμφανίστηκε γενικά
στην ελληνική αγορά ένα πλήθος νέων εκδοτικών οίκων με
σημαντική προσφορά.
Ν Ι. Ώξελός παρατηρεί ότι «ίσως φανεί παράδοξος ο
ισχυρισμός μου ότι η περίοδος αυτή είναι μία από τις ελάχιστες
εκείνες όπου η με ίσους όρους κυκλοφορία των ιδεών είναι σχεδόν
γεγονός». Ε εκδοτική έξαρση, ιδιαίτερα του πολιτικού βιβλίου,
είχε σαφώς το χαρακτήρα αντίστασης και συνάντησε πάλι ένα
διευρυνόμενο κοινό καταναλωτών του βιβλίου. Αια τη νεολαία
αποτέλεσε ένα κρίσιμο παράγοντα της πολιτικοποίησής της.
Ε συσχέτισή της με την εξέγερση του Ξολυτεχνείου έχει τεθεί
από τον Ιουκά Ώξελό και μένει να διερευνηθεί πιο
συστηματικά. Πύμφωνα με τις ίδιες τις απαντήσεις που έδωσαν
οι εκδότες σε σχετική έρευνα του ΓΘΓΐΗ για το πολιτικό
βιβλίο στη διάρκεια της δικτατορίας, το μεγαλύτερο μέρος
του αναγνωστικού κοινού ήταν «φοιτητές και διανοούμενοι».
Γίναι χαρακτηριστική η αναφορά στην εισαγωγή των Κειμένων
του Οήγα από τις εκδόσεις τοχαστής, ότι η έκδοση αποτελεί
«μια απόπειρα για διαρκή σύνδεση με το καυτό παρελθόν των
αγώνων του λαού μας για εθνική ανεξαρτησία». Θαι είναι επίσης
ενδεικτικό ότι μετά την πτώση της δικτατορίας πολλά από
αυτά τα εκδοτικά σχήματα σταμάτησαν τη δραστηριότητά
τους, πράγμα που σημαίνει ότι, όπως παρατηρεί η υπεύθυνη
της έρευνας Καριάννα Πωτηροπούλου, «πρωταρχικός σκοπός
και κίνητρό τους ήταν η ιδεολογική αφύπνιση και όχι μια
επαγγελματική σχέση με το βιβλίο».

Γίναι σημαντικό στοιχείο πως κατά τη διάρκεια του
ταραγμένου πολιτικού βίου στη χώρα, ο κόσμος της
βιβλιοπαραγωγής πρόσφερε καταφύγιο και τρόπο
βιοπορισμού σε νέες δυνάμεις, σε ανθρώπους της Ώριστεράς
κατά κύριο λόγο, που είχαν χάσει τη δουλειά τους. Έτσι, μέσα
στην πρώτη τριετία της δικτατορίας εμφανίστηκαν νέοι
εκδοτικοί οίκοι με ιδιαίτερη δυναμική. Ήταν μικροί σε
μέγεθος, στηρίζονταν στην προσωπική εργασία και κινούνταν
σε ένα ασαφές όριο μεταξύ νομιμότητας και παρανομίας,
αλλά με ισχυρά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξρόκειται για τις
εκδόσεις Κάλβος, τοχαστής, Κείμενα, Διεθνής Επικαιρότητα και
Νέοι τόχοι. Ε παραγωγή τους επικεντρώθηκε σε κλασικά
κείμενα της ελληνικής γραμματείας, ιστορικές και κριτικές
μελέτες, λογοτεχνία και κλασικά κείμενα της αστικής ή
μαρξιστικής κουλτούρας σε συνδυασμό με κείμενα σύγχρονων
διανοητών. Αια παράδειγμα, οι εκδόσεις Κάλβος ξεκίνησαν με
τον αλληγορικό Δράκο του Γ. Πβαρτς. Ώκολούθησαν το 1969
οι εκδόσεις τοχαστής με τα Κείμενα του Οήγα ΐελεστινλή και
οι εκδόσεις Κείμενα με το κλασικό μυθιστόρημα του Θ.
Ζεοτόκη, Η τιμή και το χρήμα.

Ε άνθιση των ετών 1970-1973 τροφοδοτήθηκε και
από την αναδιάρθρωση και επανενεργοποίηση παραδοσιακών
εκδοτικών οίκων, οι οποίοι συγκέντρωσαν στους κόλπους του
αξιόλογα επιτελεία, και από την κινητικότητα του δικτύου των
μικρών βιβλιοπωλείων, τα οποία δημιούργησαν μια αλυσίδα
επικοινωνίας και ανταλλαγής νέων ανθρώπων κατά κύριο λόγο.
Νλόκληρο το πλέγμα του βιβλίου διαμόρφωσε ένα χώρο
ελευθερίας έξω ή δίπλα στο ασφυκτικά ελεγχόμενο πολιτικό
σύστημα. Ώκόμα και η σειρά βιβλίων περιπτέρου (ΐΗΞΓΟ)
που κατέκλυσαν την αγορά περιέλαβαν τίτλους που
τροφοδοτούσαν την κριτική σκέψη. Αενικότερα, το πλήθος
των τίτλων που κυκλοφόρησαν και των χώρων επαφής των
ανθρώπων με το βιβλίο ήταν τόσο μεγάλο, ώστε ήταν
πρακτικά αδύνατον να ελεγχθεί. Ε συστηματική έρευνα της
ιστορίας του βιβλίου στη διάρκεια της δικτατορίας μένει κι
αυτή να γίνει.759.

Ρα εκδοτικά αυτά σχήματα μαζί με κάποια καινούρια
που εμφανίστηκαν μετά το 1970 (Εκδόσεις '70, Επίκουρος,
Διογένης) και με ορισμένους παλαιότερους εκδοτικούς οίκους,
οι οποίοι δραστηριοποιήθηκαν πάλι χάρη σε μια σχετική
χαλάρωση της καταστολής (με την κατάργηση της
758

.π., ζζ. 22-24. Να ζεκεησζεί φηη ε Ναλά Καιιηαλέζε απεβίσζε ην
Φεβξνπάξην ηνπ 1988. Με απφθαζε ησλ αδειθψλ ηεο, Βαγγέιε ηακαηίνπ
θαη Σνχιαο Βνγηαηδή, ν εθδνηηθόο νίθνο Κέδξνο κεηαβηβάζηεθε ηνλ Ηνχιην
ηνπ 1985 ζηνλ Δπάγγειν Παπαζαλαζφπνπιν θαη ηελ Κάηηα Λεκπέζε,
δηεπζπληέο σο ηφηε ηνπ Φσηνθπηηάξνπ, ελψ ην βηβιηνπσιείν γηα
ζπλαηζζεκαηηθνχο ιφγνπο παξέκεηλε ζηελ νηθνγέλεηα.

759

Βάζηαο Σζνθφπνπινο, «Ηζηνξία ηεο έθδνζεο ζηελ Διιάδα, 1830-1974:
Μηα επηζθφπεζε», φ.π..

231

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

Πημαντική θετική διάσταση αυτής της εκδοτικής
δραστηριότητας στο μικρόκοσμο της βιβλιαγοράς ήταν η
συγκρότηση ενός πρώτου ‗πυρήνα‘ από δεκάδες συγγραφείς,
εκδότες, μεταφραστές, επιμελητές και αρκετούς βιβλιοπώλες
και βιβλιοϋπαλλήλους με «ριζισπαστική αντίληψη» 760 , με
συνέπεια να προσεγγισθούν πολλοί νέοι αναγνώστες του
λογοτεχνικού και πολιτικού βιβλίου.

τα διακυβεύματα του μεταπολέμου – το κόστος της
ναζιστικής σφαγής στην Γυρώπη, η έκβαση του Γμφύλιου
στην Γλλάδα, οι ανακατατάξεις στο εσωτερικό της Ώριστεράς
στην Γλλάδα και την Γυρώπη – έλαβαν πιο νηφάλιες και
απροκατάληπτες απόψεις, απομακρυνόμενες σταδιακά από
συγκρούσεις του παρελθόντος. Ώυτό ήταν το κατάλληλο
περιβάλλον για να αναπτυχθεί έκτοτε και η ίδια η λογοτεχνία
ως ένα βαθμό και η κριτική της λογοτεχνίας στον ελληνικό
Ρύπο στα ευρωπαϊκά πρότυπα, μακριά από ένα έξωθεν
προγραμματικό και κανονιστικό σχήμα763.

Πύμφωνα με απολογισμό της αναγνωστικής στάσης
των πολιτών την περίοδο της επταετίας που επιχειρεί ο
κοινωνιολόγος ΐασίλης Σίλιας, ένα από τα πιο παρήγορα
σημάδια για το μέλλον της χώρας ήταν ότι «η ολέθρια
περιδίνηση της επταετίας δεν μπόρεσε να νεκρώσει το ενδιαφέρον
του λαού μας για τα προβλήματα της εποχής μας. Σον καιρό που η
‗ακαδημαϊκή‘ γνώση και τα Πανεπιστήμια φρόντιζαν να αναπαράγουν
ένα σύστημα αξιών σύμφωνα με τους όρους εντολής της δικτατορίας,
η αναζήτηση της αληθινής γνώσης ήταν ζωηρότερη παρά ποτέ». Αια
να προσθέσει με έμφαση πως «για πρώτη ίσως φορά στην Ελλάδα
το πολιτικοκοινωνικό βιβλίο επιπέδου διαβάστηκε τόσο πλατιά και
είχε τόσο καταλυτικές επιδράσεις, ιδιαίτερα στη συνείδηση των νέων
γενιών». Κέσα στο κλίμα μίας πρωτοφανούς εκδοτικής
δραστηριότητας ζυμώθηκε η γενιά που οδήγησε στο
Ξολυτεχνείο και πραγματοποιήθηκε ένα αποφασιστικό,
αμετάκλητο βήμα που κατέστησε αδύνατη την
οπισθοδρόμηση στην «παλιά εκδοτική ρουτίνα»761.

Ξέρα από το ιδιαίτερο πολιτικό-κοινωνικόπολιτιστικό πλαίσιο που επηρέαζε καθοριστικά την ελληνική
βιομηχανία του βιβλίου, ο Winters-Ohle εντοπίζει για την
ίδια περίοδο δύο παράγοντες σε επίπεδο προμήθεια πρώτων
υλών και επαγγελματικής κατάρτισης, που κατά τη γνώμη του
‗καθηλώνουν‘, σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα, την ελληνική
βιβλιαγορά σε έναν αέναο κύκλο δύσκολης και ανορθολογικής
οργάνωσης και λειτουργίας. Ν πρώτος παράγοντας αφορούσε
την αδυναμία εξεύρεσης στην αγορά επαρκούς τυπογραφικού
χαρτιού – πρόβλημα που απασχολούσε τον εκδοτικό κόσμο
κατά καιρούς από το 1964 κι εξής - και η συνεπαγόμενη
άνοδος της τιμής λιανικής πώλησης των βιβλίων. Ρο
φαινόμενο εκδηλώθηκε έντονα τα έτη 1973-1974, ως
αποτέλεσμα της πετρελαϊκής κρίσης στο ίδιο διάστημα και
αποτελούσε διεθνές πρόβλημα, αλλά σίγουρα είχε
σοβαρότερες συνέπειες για χώρες-εισαγωγείς χαρτιού, όπως η
Γλλάδα. Ε τιμή χονδρικής πώλησης ενός κιλού χαρτιού
ανήλθε από τις 11 δραχμές στις 13 δραχμές στις αρχές του
1973, λίγο αργότερα στις 16,5 δραχμές και εκτοξεύθηκε την
άνοιξη του ΄74 στις 46,5 δραχμές, δηλαδή σημειώθηκε
άνοδος της τιμής ποσοστού άνω του 400% μέσα στο
διάστημα ενός έτους 764. Θάτω από αυτή την ασφυκτική πίεση,
επαγγελματίες του βιβλίου – συγγραφείς, τυπογράφοι, εκδότες
και βιβλιοπώλες – καλούν σε έκτακτη γενική συνέλευση στις
29/8/1973 και άμεσα απευθύνουν διαβήματα προς τα
αρμόδια πουργεία με την έκκληση να εξευρεθεί σύντομα
τρόπος για να αντιμετωπιστεί η έλλειψη χαρτιού, που
αναστέλλει την εκδοτική παραγωγή. Πτη δραματική έκκληση
που απευθύνουν στην Ξολιτεία τονίζεται η ανάγκη επείγουσας
εισαγωγής 10.000 τόνων χαρτιού γραφής ατελώς για
αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών των εκδοτικών οίκων και
τη συγκράτηση της τιμής του χαρτιού. Πε διαφορετική
περίπτωση, προειδοποιούν, το βιβλίο θα καταστεί «πανάκριβο
και απρόσιτο για τα ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού», και
οι επιχειρήσεις της αλυσίδας του βιβλίου θα υποστούν
«ανεπανόρθωτο κλονισμό» 765 . Ξράγματι κατά τα έτη 1972-

Ώυτό δεν σημαίνει ότι κατά την επταετία επιλύθηκαν
οι μόνιμες διαρθρωτικές αδυναμίες , «ενδημικές ασθένειες» τις
ονομάζει ο ΐ. Σίλιας - της ελληνικής αγοράς του βιβλίου,
όπως η προχειρότητα στις επιλογές εκδοτών και στο επίπεδο
μεταφράσεων, η μη παρακολούθηση της διεθνούς
βιβλιοπαραγωγής, η πολύ περιορισμένη παραγωγή έργων για
τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, η ελλιπής
τροφοδοσία της επαρχίας με τίτλους και η συγκέντρωση της
αγοράς του βιβλίου στα μεγάλα αστικά κέντρα, ασυνέπεια
πολλών εκδοτικών οίκων ως προς την επιλογή τίτλων, η
«υψηλή για τα πλατιά λαϊκά στρώματα και τους φοιτητές» τιμή
του βιβλίου και το μόνιμα περιορισμένο αναγνωστικό κοινό762.
Ν κριτικός λογοτεχνίας ΐ. Τατζηβασιλείου
επισημαίνει από την πλευρά του ότι οι μέχρι τότε ιδεολογικές
κ.ά. αντιπαραθέσεις που καθρεφτίζονταν, από το 19ο αιώνα
μέχρι και το μεταπολεμικό σκηνικό, στον ελληνικό Ρύπο
άρχισαν να υποχωρούν στην περίοδο της μεταπολίτευσης,
καθώς ολόκληρη η ελληνική κοινωνία, της λογοτεχνίας
συμπεριλαμβανομένης, άρχισε να εισέρχεται σε ένα εντελώς
διαφορετικό πλαίσιο. Ρη θέση των ατέρμονων συζητήσεων για
760

. π., ζ. 67.
Βαζίιεο Φίιηαο, «Γηαηί ν Έιιελαο δελ δηαβάδεη», ζην Κνηλσληνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο, 12ε έθδ., Αζήλα, χγρξνλε Δπνρή, 1993, 171-181, ζζ. 177178.
762
.π., ζζ. 178-179.
761

763

Βάζηαο Σζνθφπνπινο, «Ηζηνξία ηεο έθδνζεο ζηελ Διιάδα, 1830-1974:
Μηα επηζθφπεζε», φ.π..
764
Elmar Winters-Ohle, φ. π., ζζ. 69-70.
765
.π., ζ. 73.
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ΠΙΝΑΚΑ: ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΨΓΗ ΕΣΨΝ 1967-1972

1973 σημειώθηκε αύξηση των εισαγωγών χαρτιού στην
Γλλάδα της τάξης του 32,8%.
Ν δεύτερος ανασταλτικός παράγοντας την ίδια εποχή
– πράγμα που ισχύει όμως διαχρονικά – είναι η μη
επαγγελματική εκπαίδευση και εξειδίκευση εκδοτών και
βιβλιοπωλών. Ε απουσία λειτουργίας ανάλογων τμημάτων
στην ανώτερη εκπαίδευση – σε αντίθεση με άλλες χώρες –
όπως και «μαθητεύομενων» για πρακτική εκπαίδευση σε
εκδοτικές και βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις (χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η Αερμανία) οδηγεί σε μία διαρθρωτική
αδυναμία της βιομηχανίας του βιβλίου στην Γλλάδα. Ε γενιά
των εκδοτών και βιβλιοπωλών που δραστηριοποιούνται στη
διάρκεια της επταετίας προέρχονται συνήθως από εντελώς
διαφορετική θεωρητική εκπαίδευση (ή καμία) και
μεταπήδησαν στην αγορά του βιβλίου από διαφορετικά
επαγγέλματα. Ρο φαινόμενο αυτό σημαίνει ελλείμματα
ενασχόλησης με το βιβλίο ως ιδιαίτερο πνευματικό και
εμπορικό αγαθό, επαφής με το κοινό και εφαρμογής
καινοτόμων, ορθολογικών αρχών για τον εκσυγχρονισμό των
επιχειρήσεών τους. Ρότε παρατηρητές του χώρου του βιβλίου
εντόπιζαν αυτό το δομικό πρόβλημα: «Σο καλό βιβλίο, λοιπόν,
πάσχει εκτός των άλλων, και από έλλειψη ‗παιδευμένων‘ εκδοτών
και βιβλιοπωλών»766.

ΕΤΟΣ

1967

1968

1969

1970

1971

1972

ΤΙΤΛΟΙ

1.914

1.476

1.845

2.312

3.774

3.930

Ξάντως, ο Ιουκάς Ώξελός θεωρούσε ως αρνητικό
στοιχείο, που χαρακτήριζε την ελληνική βιβλιαγορά ήδη από
το 19ο αιώνα και συνέχιζε και στη διάρκεια της περιόδου της
δικτατορίας και σχετιζόταν άμεσα με τη συνολική πολιτική
και κοινωνική κατάσταση, τον όγκο της βιβλιοπαραγωγής και
την πληθώρα εκδοτικών οίκων. πως υποστηρίζει,
η
πληθώρα εκδόσεων και εκδοτών αποτελούσαν μέχρι ένα
σημείο έκφραση μιας αντικειμενικής πραγματικότητας και
πέρα από αυτήν δεν έκφραζε παρά έναν ιδιόμορφο πολιτική ή
αισθητικό υποκειμενισμό. Ώυτές οι τάσεις υποκειμενισμού και
ατομικισμού κυριαρχούσαν στην ελληνική αγορά του βιβλίου
ήδη στα τέλη του 19ου αιώνα, όπως προαναφέρθηκε στην
περιγραφή της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου.
Ε
κατάσταση του αυξημένου όγκου βιβλιοπαραγωγής και
λειτουργίας εκδοτικών οίκων έκφραζε το αντιφατικό
φαινόμενο να παρουσιάζεται καθετί ως αντικειμενικό, ενώ τις
περισσότερες φορές δεν ίσχυε, παρά αποτελούσε τη
«μεταμφιεσμένη έκφραση του υποκειμενικού στοιχείου», σημειώνει
ο ίδιος μελετητής. Ι.χ. Ν τάδε εκδότης δημοσίευε το
πολιτικό ή πολιτιστικό του ‗credo‘, δίνοντάς του μία ευρύτερη
διάσταση, η οποία δεν υπήρχε στο χώρο της κοινωνίας. Ώυτό
το στοιχείο υποκειμενισμού στην ελληνική βιβλιαγορά
ξεδιπλώθηκε σε όλο του το εύρος αμέσως μετά τη
μεταπολίτευση, όταν ο κάθε εκδότης – και βιβλιοπώλης –
τράβηξε το δικό του δρόμο, χωρίς να σημειωθεί συνένωση σε
κοινούς στόχους και επιδιώξεις, όπως συχνά συμβαίνει σε
ταραγμένες και μεταβατικές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες769.

Πτις μόνιμες αδυναμίες της ελληνικής βιβλιαγοράς
προστίθενται το σταθερά συρρικνωμένο πιστό αναγνωστικό
κοινό, τη μικρή ελληνική αγορά, την ιδιαιτερότητα της
ελληνικής γλώσσας που περιορίζει τη βιβλιοπαραγωγή στο
ούτως ή άλλως μικρό κύκλο ελληνόφωνων βιβλιόφιλων, οι
μικρές δυνατότητες εξαγωγής και μεταφράσεων και το ελλιπές
δίκτυο διανομής του βιβλίου στην ελληνική επικράτεια, που
περιθωριοποιεί την επαρχία και συνεπάγεται τη συγκέντρωση
της κυκλοφορίας του βιβλίου σε ποσοστό 70-80% στην
Ώθήνα 767 . Ρα προβλήματα αυτά θα τα συναντούμε μόνιμα
στην ελληνική αγορά του βιβλίου σε μεταγενέστερες
περιόδους.

Ν Ώξελός παραδέχεται ωστόσο ότι ο πρωτόγνωρος
εκδοτικός πλουραλισμός σε μεγάλο τμήμα της περιόδου της
δικτατορίας και αμέσως μετά την πτώση της είχε και θετικά
στοιχεία, όπως την προώθηση της διακίνησης πληθώρας ιδεών
και την ανάδειξη ενός αξιόλογου έμψυχου δυναμικού με τη
συγκρότηση ενός πρώτου πυρήνα απαρτιζόμενου από δεκάδες
συγγραφείς, εκδότες, μεταφρατές, επιμελητές εκδόσεων και
αρκετούς ριζοσπαστικής αντίληψης βιβλιοπώλες και
βιβλιοϋπαλλήλους, οι οποίοι «συντέλεσαν στο να βγει το ελληνικό
βιβλίο ποιότητας από το στενό παραδοσιακό πολιτιστικό του
γκέτο» 770 . Ξιο αναλυτικά, σύμφωνα με τον ίδιο έμπειρο
παρατηρητή, η αυξημένη βιβλιοπαραγωγή και η αυξημένη
ενεργοποίηση εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων α) έφεραν

Ε εικόνα βέβαια στη διάρκεια της επταετίας δεν είναι
τόσο ζοφερή, λόγω του πνεύματος αντίστασης, της ανάγκης
διακίνησης ιδεών και του επιχειρηματικού ρίσκου πολλών
νέων εκδοτών-βιβλιοπωλών, όπως ήδη εκτέθηκε. Ν WintersOhle παρέχει μάλιστα στοιχεία για τον όγκο της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής το διάστημα 1967-1972, τα οποία, κατά τη
μαρτυρία του, παραχώρησε το πουργείο Ξαιδείας και
Ζρησκευμάτων768. Ε αισιόδοξη, σε πρώτο επίπεδο ανάλυσης,
εικόνα αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

766

769

.π., ζ. 78.
.π., ζ.. 191.
768
.π., ζ. 71.

Λνπθάο Αμειφο, Δθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θίλεζε ησλ ηδεώλ ζηελ
Διιάδα, ζ. 66.
770
.π., ζ. 67.
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σε επαφή μεγάλες μάζες, νέων κυρίως, αναγνωστών με τα
σημαντικότερα έργα της ιστορικής και σύγχρονης
μαρξιστικής, αναρχικής και αστικής ριζοσπαστικής σκέψης και
β) ανέδειξαν αρκετούς, παλιούς και σύγχρονους, έλληνες
πνευματικούς δημιουργούς, μεταφραστές και επιμελητές
εκδόσεων, αυτούς που σχηματικά αποκαλούνται «γενιά του
΄70». Αια πρώτη φορά μάλιστα, σε ένα αξιομνημόνευτο
μαζικό επίπεδο, οι νεοέλληνες συγγραφείς άρχισαν να
κερδίζουν χρήματα από την έκδοση των έργων τους.

τη μαζική δημοκρατία, τη μαζική παραγωγή και κατανάλωση,
την υποχρεωτική εκπαίδευση, με άλλα λόγια, όλα τα στοιχεία
που δημιούργησαν το σημερινό πολιτισμό. Πτις μικρότερες
δε, ευρωπαϊκές χώρες, με τις μικρότερες αγορές, ακόμη και οι
‗μεγάλες‘ για τα μέτρα των χωρών αυτών εφημερίδες θα
παραμείνουν σε μικρότερα μεγέθη κεφαλαίου και
κυκλοφορίας και περισσότερο συνδεδεμένες με τα πολιτικά
κόμματα για πολλές δεκαετίες.
Πτην περίπτωση μάλιστα της Γλλάδας, αυτό ισχύει
ακόμη και ως τα τέλη του 20ού αιώνα772. Ε έντονη πολιτική
ζωή της χώρας, με την άνοδο και την πτώση της δικτατορίας
και εθνικές περιπέτειες, όπως την τουρκική εισβολή και
κατοχή του 38% της Θύπρου, καθόρισε αποφασιστικά
κοινωνικές και πολιτιστικές εξελίξεις, μεταξύ άλλων και του
χαρακτήρα του Ρύπου και της βιβλιοπαραγωγής, σε επίπεδο
περιεχομένου - που αφορά κυρίως τη λογοτεχνική έκφραση
και επεξεργασία της πραγματικότητας – όσο και σε επίπεδο
ποσότητας και ποιότητας εκδοτικής παραγωγής και λιανικής
διακίνησής της.

Νπότε, όπως και άλλοι μελετητές της ιστορίας του
βιβλίου, ο Ώξελός καταλήγει να διατυπώσει στο συμπέρασμα
ότι στη δύσκολη αντικοινοβουλευτική περίοδο το βιβλίο ειδικά
στάθηκε τυχερό. Ρόσο γιατί η αναγκαστική ανακοπή της
νόμιμης πολιτικής δράσης ώθησε δεκάδες αξιόλογους
διανοούμενους στη δημοσίευση των απόψεών τους – πράγμα
που μάλλον δεν θα είχε συντελεστεί σε ομαλές, δημοκρατικές
συνθήκες – όσο και γιατί σημειώθηκαν:
-σημαντική αύξηση του αριθμού φοιτητών ή απόφοιτων
ανώτατων σχολών – ενδεικτικά, από 28.302 άτομα το έτος
1960-΄61 είχε ανέλθει σε 76.198 άτομα το έτος 1970-΄71
(αύξηση της τάξης του 269%)
- αδυναμία των παραδοσιακών σχημάτων να ασκήσουν τον
κατ‘εξοχήν χειραγωγικό τους ρόλο και
- αύξηση της αγοραστικής δύναμης του υποψήφιου
αναγνώστη, καθώς η οικονομική κατάσταση ήταν
ικανοποιητική και σε συνδυασμό με την υποβαθμισμένη
πολιτική και γενική πολιτιστική δραστηριότητα πρόσφερε
περισσότερα αποθέματα ελεύθερου χρόνου και οικονομικής
δαπάνης771.

Ρο πολιτικό βιβλίο είναι το κυρίαρχο είδος
ανάγνωσης τόσο στη διάρκεια της δικτατορίας όσο και
αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην
Γλλάδα.
Ε αύξηση της βιβλιοπαραγωγής και η ανάδυση νέων
εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων εντάσσονται στο πλαίσιο
της ομαλότητας στην ελευθερία της έκφρασης, στις
επιχειρηματικές κινήσεις και στη συμμετοχή στην κοινωνική
και πολιτιστική ζωή της χώρας.

Ώναμφισβήτητη διαπίστωση όλων των παρατηρητών
της ελληνικής βιβλιαγοράς είναι πως η περίοδος 1970-1974
ήταν η περίοδος της κυριαρχίας του πολιτικού βιβλίου σε
ποσοστά που ανέρχονται στο 50-60% του συνόλου της
βιβλιοπαραγωγής. Κέσα στο πλαίσιο της ‗εκδοτικής έκρηξης‘
της περιόδου, το πολιτικό βιβλίο – σε αντίθεση με την
προδικτατορική εποχή - έσπασε ορισμένες φορές το φράγμα
των 2-3.000 αντιτύπων και έφθασε τα 10-15.000 αντίτυπα.
Κέσα στις συνθήκες αντικοινοβουλευτικού πραξικοπήματος,
αυτή η έκρηξη βιβλιοπαραγωγής και λειτουργίας εκδοτών και
βιβλιοπωλών αποτελεί μία φυσιολογική αντίδραση.

Ε ισχυρή ‗αυτοαντίληψη‘ αρκετών εκδοτών και
βιβλιοπωλών για την ανάγκη συμβολής στο κοινωνικό
γίγνεσθαι και στο ‗συλλογικό όφελος‘ είναι αξιοσημείωτο
στοιχείο του ελληνικού μεταπολεμικού παραδείγματος στην
αγορά του βιβλίου.

Νλοκληρώνοντας αυτή τη θεματική ενότητα, αξίζει να
παρατεθεί η υπενθύμιση του παρατηρητή της ιστορίας των
έντυπων ΚΚΓ, Β. Υυχογιού, πως οι κοινωνικές και πολιτικές
ανακατατάξεις, σε συνδυασμό με την τεχνολογική πρόοδο και
την αξιοποίηση πρώτων υλών, όπως του χαρτιού, ήταν αυτές
που συντέλεσαν και στη συνέχεια επηρεάστηκαν από το
μαζικό τύπο, τη μαζική βιβλιοπαραγωγή, τα μαζικά κόμματα,
771
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Γεκήηξεο Κ. Φπρνγηφο, Σα έληππα κέζα επηθνηλσλίαο: Από ηνλ πειό ζην
Γίθηπν, φ.π., ζζ. 316-317.

.π., ζζ. 67-68.
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◘ Σέταρτο Κεφάλαιο
Η εξέλιξη του βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα: Η
παράδοση και ο εκσυγχρονισμός, 1974-1999
ΤΝΟΧΗ
Eπιχειρείται η περιγραφή του σκηνικού αμέσως μετά την
αποκατάσταση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας στην Ελλάδα
και μέχρι το 1980. Παρουσιάζονται κύριοι σταθμοί στην πορεία
της εγχώριας βιομηχανίας του βιβλίου, με έμφαση πάντα στο
βιβλιοπωλείο.

Η τοά του Βιβλίου άνοιξε το 1996, με σκοπό την προώθηση του ελληνικού
βιβλίου. τεγάζει βιβλιοπωλεία, αίθουσες λόγου & τέχνης και καφετέρια.
(Ξηγή: http://www.stoabibliou.gr/h_stoabibliou.php)

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 και στο πρώτο μισό
της δεκαετίας του 1990, δημιουργούνται πρόσφορες συνθήκες
για την εμφάνιση του νέου παραδείγματος, με πρότυπο το
δυτικό παράδειγμα της δεκαετίας του 1980.

Πολιτικό-κοινωνικό-ιδεολογικό πλαίσιο
Ε μεταπολεμική κοινωνική, πολιτισμική και
ιδεολογική εξέλιξη στην Γλλάδα χαρακτηρίζεται από μία
θεσμική πρωτοτυπία, σε σύγκριση με τα υπόλοιπα δυτικά
κράτη. Πύμφωνα με ιστορικούς της νεότερης ελληνικής
περιόδου, ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα έληξε ουσιαστικά το
1974, καθώς οι εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις είχαν
θεσμοποιήσει την ιδεολογική και πολιτική πόλωση,
εμποτίζοντας για πολλά έτη, μετά το τέλος του ΐ΄
Ξαγκοσμίου Ξολέμου, όλους τους τομείς της κοινωνικής
ζωής. Κέχρι και τη διακυβέρνηση της στρατιωτικής
δικτατορίας και παρά την εναλλαγή δημοκρατικών δυνάμεων
τις δεκαετίες του ‘50 και ‘60, η ‗εμφυλιακή‘ θεσμική και
ιδεολογική ελαστικότητα και ανθεκτικότητα ήταν σταθερές,
όπως
επισημαίνει
ο
Θαθηγητής
Θοινωνιολογίας
Θωνσταντίνος Ρσουκαλάς,. Ν ίδιος εξηγεί ότι, εφόσον δεν
μετατοπιζόταν η πραγματική ισορροπία ισχύος, ο
αυταρχισμός άντεχε. Έτσι, η πρώτη πραγματική πολιτική και
ιδεολογική ρήξη με το μεταπολεμικό διχασμό συνέβη μόνο
με την πτώση της δικτατορίας των συνταγματαρχών το
1974 773 . Κέχρι τότε, σημαντικές εξελίξεις σε κοινωνικόπολιτικό-πολιτιστικό επίπεδο που είχαν ‗παγιωθεί‘ στη
μετεμφυλιακή Γλλάδα, όπως η διόγκωση του κράτους και η
ολοένα μεγαλύτερη άμεση ή έμμεση εξάρτηση τμημάτων του
πληθυσμού από αυτό, η ανάδειξη νέων κοινωνικών ομάδων με
πλούτο και ισχύ και η κυριαρχία συντηρητικών και
φιλελεύθερων αντιλήψεων σε όλα τα επίπεδα, με τον
ταυτόχρονο παραγκωνισμό προοδευτικών δυνάμεων επί
πολλά έτη, καθόριζαν ένα σχετικά σταθερό και αντιφατικό
σκηνικό, σε μια γωνιά της Γυρώπης. Ρην ίδια ώρα, η ραγδαία
ανάπτυξη στην οικονομία, οι δημοκρατικές εναλλαγές στην

Δίνεται έμφαση:
• την οπτική γωνία των επαγγελματιών του βιβλίου και κυρίως
στην στάση των ίδιων των βιβλιοπωλών απέναντι στις εξελίξεις
• την εκρηκτική αύξηση της βιβλιοπαραγωγής
• ε ενδεικτικές έρευνες για την ελληνική βιβλιαγορά
Η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς βιβλίου για όλο το
εξεταζόμενο διάστημα, σε όρους όγκου βιβλιοπαραγωγής και
κατανάλωσης, είναι αδιαμφισβήτητη. το β΄ μισό της δεκαετίας
του 1990, είναι εμφανής στην Ελλάδα η αλλαγή παραδείγματος
βιβλιοπωλείου, με την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου,
εκσυγχρονισμένου ως προς την εσωτερική οργάνωση, τα
χαρακτηρολογικά γνωρίσματα και την πολιτιστική λειτουργία
καταστήματος, το οποίο άρχισε να εφαρμόζεται από μεγάλα
εγχώρια βιβλιοπωλεία-αλυσίδες και ανεξάρτητα μεγάλα-μεσαία
βιβλιοπωλεία, κυρίως στα αστικά κέντρα.
Η αλλαγή παραδείγματος αφορά και τους υπόλοιπους κρίκους
της εγχώριας βιομηχανίας του βιβλίου: παραγωγή, έκδοση,
διαφήμιση/προβολή στα ΜΜΕ και κατανάλωση. Παρατηρείται
σχεδόν απόλυτη συγχρονία με το ευρύτερο δυτικό παράδειγμα.
Επιμένουν ωστόσο γνωστές «δομικές» ιδιαιτερότητες της
ελληνικής περίπτωσης: μικρή αγορά, οικογενειακός
χαρακτήρας επιχειρήσεων, ανορθολογικές κινήσεις, οξύς
ανταγωνισμός και αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά.
Σην τελευταία πενταετία του 20ού αι., παρατηρείται
σταθεροποίηση και επέκταση του νέου παραδείγματος, ενώ
εμφανίζεται και το ηλεκτρονικό βιβλιεμπόριο, κυρίως ως
παράλληλη δραστηριότητα του φυσικού καταστήματος.
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Κσλζηαληίλνο Σζνπθαιάο, Κξάηνο, θνηλσλία, εξγαζία ζηε κεηαπνιεκηθή
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εξουσία και ποικίλα ιδεολογικά ρεύματα συνέβαιναν στον
υπόλοιπο δυτικό κόσμο.

δεν συνεπάγεται άμβλυνση και των κοινωνικο-οικονομικών
ανισοτήτων774.

Ε πολιτική αλλαγή που σημειώθηκε στην Γλλάδα, με
την επαναφορά της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας,
σηματοδότησε ραγδαίες εξελίξεις σε επίπεδο κοινωνίας και
διακίνησης των ιδεών. Κέσα στο πλαίσιο του ευρύτερου
κοινωνικού και πνευματικού πλαισίου, κατά τη
μεταπολιτευτική περίοδο, αξίζει μία συνοπτική αναφορά στην
κατάσταση του οικογενειακού προϋπολογισμού και στο
εκπαιδευτικό επίπεδο των μελών της ελληνικής οικογένειας,
όπως αυτά απεικονίζονταν σε σχετικές έρευνες.

Πε κοινωνικό επίπεδο, σύμφωνα με την ανάλυση
στατιστικών στοιχείων του Γθνικού Θέντρου Θοινωνικών
Γρευνών, με βάση τις Έρευνες Νικογενειακών
Ξροϋπολογισμών του 1974 και του 1981/82, παρατηρείται
μικρή βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης του ελληνικού
πληθυσμού. Ώυτό όμως δεν σήμαινε πως ευνοήθηκαν το ίδιο
όλες οι κοινωνικές ομάδες, αντίθετα επιβεβαιώνεται ο φαύλος
κύκλος της φτώχειας-μορφωτικού επιπέδου-κοινωνικού status
quo775.

Πυγκεκριμένα, με βάση τις Έρευνες Νικογενειακών
Ξροϋπολογισμών του 1974 και του 1981/82, φαίνεται ότι η
μικρή, γενική βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάστασης του
πληθυσμού δεν ευνόησε όλες τις κοινωνικές ομάδες, καθώς η
βελτίωση είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει το ‗εκπαιδευτικό
προφίλ‘ των φτωχών νοικοκυριών και να διευρυνθεί η
συμμετοχή των αποφοίτων μέσης και τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης στο δείγμα των φτωχών, όμως η αποφοίτηση από
τη μέση ή και την τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν αποτέλεσε την
αναγκαία και ικανή συνθήκη για το μηδενισμό του κίνδυνου
εμφάνισης της φτώχειας, παρά τη βελτίωση της γενικότερης
εκπαιδευτικής κατάστασης του πληθυσμού. Ε διαχρονική
ανάλυση του ΓΘΘΓ, με βάση πάντα τις Έρευνες της ΓΠΓ,
έδειξε ακόμη ότι η καθυστερημένη επέκταση της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα εννέα έτη και η θέσπιση της
εξάχρονης δωρεάν και υποχρεωτικής δημοτικής εκπαίδευσης
δεν είχε το ίδιο αποτέλεσμα για τα παιδιά των φτωχών και των
μη φτωχών. Ρο 1981/82 το ποσοστό των φτωχών παιδιών
ηλικίας άνω των 13 ετών χωρίς απολυτήριο δημοτικού
εμφανιζόταν 3,74 φορές μεγαλύτερο από το αντίστοιχο
ποσοστό των μη φτωχών παιδιών. Βηλαδή όχι μόνο
διατηρήθηκε, αλλά και αυξήθηκε διαχρονικά η αποστέρηση
των φτωχών παιδιών, ακόμη και όσον αφορά το ελάχιστο στην
εκπαιδευτική κλίμακα, δηλαδή την απόκτηση του
απολυτηρίου δημοτικού.

Πε δημογραφικό επίπεδο, είναι αξιοσημείωτο πως στο
διάστημα μεταξύ του 1951 και 1981 ο πληθυσμός της χώρας
μετατράπηκε από κυρίως αγροτικός σε κυρίως αστικό 776 .
Γκτός από την εσωτερική σημαντική μετακίνηση πληθυσμού
προς τα αστικά κέντρα, ήταν και η μετανάστευση προς το
εξωτερικό, ενώ επιπλέον αυτή την τριακονταετία εμφανίσθηκε
ισχυρή τάση γήρανσης του πληθυσμού.
Κελέτες της εποχής που επιχειρούν σύγκριση των
ποσοστών φτώχειας ανάμεσα στην Γλλάδα και τις υπόλοιπες
χώρες της Θοινότητας (ΓΝΘ), κατά την περίοδο 19741981/82, δείχνουν πως η χώρα το 1974 εμφανίζει ποσοστό
φτώχειας υπερδιπλάσιο του μέσου όρου της Θοινότητας και
παραμένει υψηλό και το 1981/2 – συγκεκριμένα, ανέρχεται
το ΄74 στο 25% έναντι 11,4% του κοινοτικού μ.ό. και το
΄81/2 παραμένει υψηλό, στο 20,6%777 - και πως το ποσοστό
των φτωχών νοικοκυριών στην Γλλάδα είναι το υψηλότερο
που παρατηρείται για όλες τις χώρες και για ολόκληρη την
περίοδο 1973-1979. Κε άλλα λόγια, για τη δεκαετία του 1970
η Γλλάδα εμφανίζεται να διεκδικεί τον τίτλο της χώρας με το
μεγαλύτερο ποσοστό φτωχών νοικοκυριών στον πληθυσμό
από κάθε άλλη χώρα της ΓΝΘ778.
σον αφορά τη δαπάνη των φτωχών και μη φτωχών
ελληνικών νοικοκυριών για πολιτιστικά αγαθά, παρατηρούνται
σημαντικές διαφορές: Ρα φτωχά νοικοκυριά δαπανούν
μεγαλύτερα ποσοστά από τα μη φτωχά για εκπαίδευση και
βιβλία, ενώ τα μη φτωχά δαπανούν μεγαλύτερα ποσοστά για
την αναψυχή τους – όπως οριζόταν στην έρευνα - , δηλαδή σε
αγορά ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών, λοιπά είδη
και δημόσια θεάματα. Ξάντως, κατά την τριακονταετία 19511981, η δαπάνη του συνόλου των ελληνικών νοικοκυριών για

Νι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι
επιβεβαιώθηκε η στενή σχέση της φτώχειας με το χαμηλό
εκπαιδευτικό επίπεδο και ότι αυτή η σχέση εμφανίζει
ιδιαίτερα σταθερό χαρακτήρα στη νεοελληνική κοινωνία από
το 1974 ως το 1981. Ε γενικότερη βελτίωση της
εκπαιδευτικής κατάστασης του ελληνικού πληθυσμού στο
εξεταζόμενο διάστημα, η οποία είναι αναμφισβήτητη χάρη σε
συγκεκριμένες πολιτικές, κοινωνικές και νομοθετικές αλλαγές,
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άθεο Καξάγησξγαο θ. ά., Γηαζηάζεηο ηεο θηώρεηαο ζηελ Διιάδα, β΄
ηφκνο, Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ, 1990, ζζ. 327-372.
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.π., 1990, ζζ. 428-433.
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αγαθά πολιτισμού, συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου,
παραμένει σχετικά σταθερή σε αντιδιαστολή με τη σημαντική
αύξηση της δαπάνης για είδη αναψυχής και δημόσια
θεάματα779. Πημειώνεται επίσης πως παρόμοιες στατιστικές
έρευνες δείχνουν ενδιαφέρουσες τάσεις και αλλαγές
καταναλωτικού προτύπου, καθώς ειδικά για το βιβλίο ως
πολιτιστικό προϊόν και τη δύναμη επιρροής του, όπως έχει
σημειώσει και ο Robert Escarpit, η κατανάλωση δεν σημαίνει
και ανάγνωση, δηλαδή ο αγοραστής δεν έχει πάντα την
πρόθεση ή δεν πραγματοποιεί την πρόθεσή του να το
διαβάσει780.

δραστηριότητα και το ενδιαφέρον του κοινού για το πολιτικόκοινωνικό βιβλίο, κατά τη διάρκεια της επταετίας,
‗κληροδότησε‘ ένα πολύτιμο δυναμικό στη μεταπολιτευτική
περίοδο. Ν ΐασίλης Σίλιας, τότε Θαθηγητής Θοινωνιολογίας
στο Ξάντειο Ξανεπιστήμιο, παρατηρούσε πως η εξέλιξη της
κυκλοφορίας του πολιτικού και γενικότερα του βιβλίου
κοινωνικού προβληματισμού στην Γλλάδα στη μεταπολίτευση
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ρο γεγονός ότι για πρώτη
ίσως φορά στη χώρα διαβάστηκε τόσο πλατιά και είχε τόσο
καταλυτικές επιδράσεις – ιδιαίτερα στη συνείδηση μίας
ολόκληρης γενιάς νέων ανθρώπων – το πολιτικοκοινωνικό
βιβλίο, κατά τη διάρκεια της χούντας, ήταν ένα δεδομένο που
άλλαξε αναπότρεπτα το εκδοτικό και βιβλιοπωλικό τοπίο στη
χώρα και εν μέρει το αναγνωστικό κοινό και τις προτιμήσεις
του783. Κε αφετηρία το έντονο ενδιαφέρον μεγάλης μερίδας
του αναγνωστικού κοινού για το βιβλίο πολιτικού και
κοινωνικού περιεχομένου παρατηρείται η ανάδυση πολλών
νέων εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων.

Πε πολιτικό-ιδεολογικό επίπεδο, εκτός από την
εσωτερική κοινοβουλευτική δημοκρατία, η πρόθεση και
κατόπιν η ένταξη της Γλλάδας στην τότε ΓΝΘ-σημερινή
Γυρωπαϊκή Ένωση (ΓΓ) είχε εμφανή επίδραση και στις
πολιτιστικές διεργασίες. Ν ΄συγχρωτισμός΄ με την ευρωπαϊκή
οικογένεια θα αναδείξει στο προσκήνιο του δημόσιου
διαλόγου την ανάγκη μιας ‗εθνικής πολιτισμικής πολιτικής‘
(λαϊκή παράδοση, τέχνη και τεχνολογία, πολιτιστική
βιομηχανία, κόσμος εργασίας και υποδομή 781 ) που θα
συμπορεύεται με την αμφίδρομη επικοινωνία με τους εταίρους
μέσα στην ευρωπαϊκή πολιτισμική πολυφωνία782. Πτο πλαίσιο
επαναπροσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο εκπονήθηκαν τα εθνικά πολιτιστικά προγράμματα
1976-1980, 1978-1982, 1983-1987, 1988-1992.
Πτο
διάστημα αυτό, επέρχονται τεράστιες αλλαγές στη σκηνή των
ΚΚΓ, στα καλλιτεχνικά δρώμενα, στην αισθητική και στην
παιδεία. Ε είσοδος της τηλεόρασης στο ελληνικό νοικοκυριό
και η άναρχη ‗απελευθέρωση‘ του τοπίου της ραδιοφωνίας και
της τηλεόρασης θα επιδράσουν καταλυτικά και στη
βιβλιαγορά και στην πολιτιστική διαδικασία της ανάγνωσης.
Ε έλλειψη σαφούς προσανατολισμού και μακρο-πρόθεσμης
στρατηγικής που χαρακτηρίζει τόσο την κρατική πολιτιστική
πολιτική όσο και την αγορά των πολιτιστικών αγαθών και
υπηρεσιών (κινηματογράφο, μουσική, θέατρο, εικαστικά),
όπως και η ανησυχία για την επιβίωση του εθνικού πολιτισμού
έναντι των ξένων πολιτιστικών προϊόντων, είναι τα στοιχεία
που χαρακτηρίζουν την πρώτη (1974-1980), τη δεύτερη
(1981-1989) και την τρίτη μεταπολιτευτική περίοδο (1990199).

Κετά την κυριαρχία του πολιτικού βιβλίου στην Γλλάδα
από το 1970 κι εξής σε ποσοστά 50-60%, μία διάσταση που
ερμηνεύεται εύκολα ως διέξοδος για την έκφραση ιδεών, μέσα
στις ταραγμένες συνθήκες σε επίπεδο πολιτικήςκοινοβουλευτικής και κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής, από
τις αρχές του 1979 και πέρα είναι αδιαμφισβήτητη η κυριαρχία του
λογοτεχνικού βιβλίου. Νι μελετητές της εγχώριας λογοτεχνίας
επισημαίνουν πως η «γενιά του ‗80» ανανέωσε την ελληνική
πεζογραφία κυρίως με την έννοια ότι την απάλλαξε από την
«αβάσταχτη σοβαροφάνεια και ιδεοληψία» της, αλλά παρήγαγε ένα
έργο εντελώς ετερόκλητο. Γίναι «σχεδόν αδύνατο να διακρίνει
κανείς σ‘ αυτό κάποιους κοινούς θεματολογικούς παρονομαστές» 784 ,
τονίζεται από τους αναλυτές.ι έλληνες αναγνώστες έρχονται
έκτοτε σε επαφή με εκατοντάδες ονόματα της διεθνούς
μυθοπλαστικής παραγωγής, όπως και της σύγχρονης
ελληνικής δημιουργίας785. Γίναι αξιοσημείωτο μάλιστα ότι το
επίπεδο παρακολούθησης της ξένης λογοτεχνικής παραγωγής
θα φθάσει σε επίπεδα σχεδόν ταυτόχρονης έκδοσης, μέσω
αξιόλογης μεταφραστικής εργασίας, ξένων τίτλων στην
ελληνική αγορά, κατά τη δεκαετία του 2000.
Ώκολουθεί, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο που
σκιαγραφήθηκε, η περιγραφή της εικόνας της βιομηχανίας του
βιβλίου με έμφαση στην εξέλιξη του ελληνικού βιβλιοπωλείου
από το 1974 ως το 1980, από το 1981 ως το 1989 και από το
1990 ως το 1999. Πτις δύο πρώτες περιόδους αναπτύσσονται
και ωριμάζουν οι συνθήκες για την εμφάνιση του νέου

Πε επίπεδο διακίνησης ιδεών και παραγωγήςκατανάλωσης του βιβλίου, η πρωτοφανής εκδοτική
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παραδείγματος, ενώ στην τρίτη περίοδο πραγματοποιείται η
αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική βιομηχανία του
βιβλίου, συμπεριλαμ-βανομένου του βιβλιοπωλείου.

αποκεντρωμένη παρέμβαση, στη μουσική βιομηχανία
αναδεικνύονται είδη όπως το έντεχνο πολιτικό τραγούδι,
ρεμπέτικα και αντάρτικα σε βάρος του «ελαφρολαϊκού»
τραγουδιού, στο χώρο του κινηματογράφου κερδίζει έδαφος ο
Λέος Γλληνικός Θινηματογράφος, με επιρροές από την
ευρωπαϊκή και ιδιαίτερα τη γαλλική δημιουργία στη μεγάλη
οθόνη, σε βάρος του παλιού εμπορικού κινηματογράφου, ενώ
στη βιομηχανία του βιβλίου παρατηρείται μία εκδοτική
έκρηξη με την άρση της λογοκρισίας. Ρο ενδιαφέρον του
αναγνωστικού κοινού για το πολιτικό και το μέχρι τότε
απαγορευμένο βιβλίο προκαλεί την εμφάνιση πληθώρας
μικρών οίκων, που συνήθως χωρίς πρόγραμμα, επιδίδονται
στην έκδοση κειμένων-μαρτυριών, πολιτικών ντοκουμέντων
και σχετικών μελετών-δοκιμίων και ρεαλιστικής κυρίως
λογοτεχνίας788.

Εξελίξεις, 1974-1980
Πτην
πρώτη
μεταπολιτευτική
περίοδο,
η
επαναλειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών στην πολιτική
σκηνή και οι κοινωνικές και πνευματικές/ιδεολογικές εξελίξεις
που σύντομα προαναφέρθηκαν, εγκαινιάζουν μία νέα περίοδο
για τη βιβλιαγορά και ειδικότερα για την ανάπτυξη της
λιανικής διακίνησης και της κατανάλωσης του βιβλίου.
Πυγκεκριμένα,, κοινή συνισταμένη όλων των
ιστορικών και κοινωνικών μελετητών είναι πς η αποκατάσταση
των κοινοβουλευτικών θεσμών με την πτώση της δικτατορίας
το 1974 συντέλεσε στην επαναφορά της ελευθερίας έκφρασης
και λόγου. Πε επίπεδο κοινωνίας, οι πολίτες αναζητούν νέα
οράματα και διόδους έκφρασης. Ξολιτιστικά σωματεία, την
ίδρυση των οποίων είχε απαγορεύσει το απριλιανό καθεστώς,
ιδρύονται, κυριολεκτικά «εισβάλλουν στην κοινωνική ζωή,
διεκδικώντας συχνά αυτόνομη παρουσία, αλλά και
παρεμβατικό λόγο, και πολλές φορές παίζουν ενεργό ρόλο
στα πολιτικά πράγματα», όπως σημειώνει ο Κπασκόζος786. Ν
ίδιος, στη διατριβή του για τις πολιτιστικές τάσεις που
αναπτύχθηκαν στη χώρα την περίοδο 1974-1989,
σταχυολογεί ενδεικτικά – με πηγή το Τρονικό ‘75 – τις
μεταπολιτευτικές μεταβολές, με κύριο άξονα την
πολιτικοποίηση ευρέων στρωμάτων του κοινού: α)
Ώποκατάσταση της ελεύθερης διακίνησης ιδεών, με εξαίρεση
την προληπτική λογοκρισία στον κινηματογράφο, β)
Ώνάπτυξη ενός ανοιχτού διαλόγου στα ΏΓΗ για θέματα
πολιτικής, παιδείας και πολιτισμού, γ) Βιοργάνωση μεγάλων
γιορτών και φεστιβάλ, δ) Πυνδικαλιστική οργάνωση
καλλιτεχνών, δ) Ξροσπάθεια αναδιάρθρωσης κρατικών
καλλιτεχνικών σκηνών και οργανισμών με τη συμμετοχή
γνωστών πνευματικών ανθρώπων (Γλύτη, Δάννα, Τορν,
Τατζιδάκι, Τωραφά κ.ά.) και στ) Γκδήλωση επιθέσεων
φασιστών κατά βιβλιοπωλείων και θεάτρων787.

Φστόσο, και για αυτή την περίοδο διαπιστώνεται ότι
ελλιπή, αποσπασματικά και δύσκολα συγκρίσιμα είναι τα
στατιστικά στοιχεία για τη βιβλιοπαραγωγή και τη διακίνηση
των βιβλίων, για την αναγνωστική συμπεριφορά ως πολιτιστική
δραστηριότητα των Γλλήνων και για την κίνηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αγορά του βιβλίου
(συγχωνεύσεις, εξαγορές, συνεργασίες, τζίρος κλπ.). Ρα
στοιχεία εμφανίζονται σε μεμονωμένες έρευνες διανοητών,
υποψήφιων διδακτόρων, δημοσιογράφων (όπως σε Γμείς και
το βιβλίο, Βιαβάζω, Ηχνευτής, Ώντί, Γπιθεώρηση Ρέχνης,
Γπίλογος, Ραχυδρόμος) και ανθρώπων του κόσμου του
βιβλίου. Γίναι εμφανές το έλλειμμα ολοκληρωμένων και
τακτικών αντιπροσωπευτικών ερευνών, όπως και η απουσία
συλλογής στοιχείων από το κράτος και από τις
επαγγελματικές ενώσεις εκδοτών-βιβλιοπωλών για τη
λειτουργία της ελληνικής βιβλιαγοράς και ειδικότερα για το
ρόλο και το χαρακτήρα του βιβλιεμπορίου.
Ώκόμη, οι σταθερές τάσεις συγκέντρωσης της
εκδοτικής δραστηριότητας και της λιανικής διακίνησης
βιβλίων στην ελληνική βιβλιαγορά ισχυροποιούνται αυτό το
διάστημα. Ε Ώθήνα αναδεικνύεται στο αναμφισβήτητο
κέντρο υψηλής πληθυσμιακής συγκέντρωσης και οικονομικής
και πολιτιστικής κίνησης στη χώρα. Ηδιαίτερα η συγκέντρωση
των εκδοτικών οίκων στην πρωτεύουσα παραμένει μέχρι
σήμερα μία ισχυρή τάση. Πύμφωνα με στατιστικά στοιχεία
που δημοσιεύθηκαν στον Οδηγό Γραφικών Σεχνών, το 1972 το
92,5% των ελληνικών εκδοτικών οίκων είχαν έδρα την Ώθήνα.
Ε κατάσταση είναι κάπως καλύτερη ως προς τη διασπορά των
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων στην ελληνική επικράτεια. Ρο
50,4% των βιβλιοπωλείων λειτουργεί στην Ώθήνα, το 13,5%

Πτο μεταξύ, την ίδια περίοδο είναι εμφανείς
συγκεκριμένες τάσεις
στους
κύκλους πολιτιστικής
δημιουργίας. Πτις τέχνες αναζητείται η ομαδική έκφραση με
βάση μια κοινή ιδεολογική αισθητική, εμφανίζεται νέο
καλλιτεχνικό δυναμκό και διοργανώνεται η Ξανελλήνια
Έκθεση τον Ώπρίλιο του 1975, στα θεατρικά πράγματα
οργανώνονται οι εταιρικοί θίασοι με στόχο την
786
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στη Ζεσσαλονίκη και το 36,1% στην επαρχία 789 . Ώκόμη,
ενδιαφέρον παρουσιάζει το φαινόμενο πως 283 αμιγή
βιβλιοπωλεία λειτουργούν σε Ώθήνα και Ζεσσαλονίκη, ενώ
μόλις 44 αμιγή καταστήματα είναι ενεργά στην επαρχία. Ρα
μη αμιγή καταστήματα (βιβλιοχαρτοπωλεία) εμφανίζουν
παρόμοια τάση ‗αστικής συγκέντρωσης‘. Ρα 328 από αυτά
λειτουργούν στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα και τα υπόλοιπα
301 σε όλη την ελληνική επαρχία.

του τυφλού μιμητισμού του δυτικού τρόπου ζωής και της
απότομης εισόδου του μέσου αστικοποιημένου Έλληνα στην
«κοινωνία της αφθονίας», μετά από το στάδιο της οικονομικής
υπανάπτυξης και της στέρησης, όπως και της απουσίας
γνήσιας αστικής κουλτούρας,, προκλήθηκε μία έντονη
αξιολογική σύγχυση. Πυνέπεια αυτής της σύγχυσης ήταν η
διαμόρφωση των προτύπων ζωής και η διαχείριση του
ελεύθερου χρόνου του ‗Λεοέλληνα‘ «σύμφωνα με τα συμφέροντα
των προαγωγών του επιδεικτικού καταναλωτισμού»791, σημειώνει ο
ίδιος παρατηρητής.

Ρα στοιχεία στις αρχές της δεκαετίας του ΄70
απεικονίζουν το πρόβλημα της διακίνησης, προβολής και
πώλησης του βιβλίου στην ελληνική επαρχία, που σε
συνδυασμό τότε με το υψηλό ποσοστό αναλφαβητισμού και
τις περιορισμένες εκπαιδευτικές δυνατότητες σχημάτιζαν ένα
φαύλο κύκλο μειωμένης ζήτησης και αγοράς του βιβλίου. Ν
ρόλος του πλασιέ για χονδρικές και λιανικές πωλήσεις βιβλίων
στην ελληνική επαρχία, ως αντιπρόσωπος ενός ή
περισσότερων εκδοτικών οίκων, ιδιαίτερα μέχρι τη δεκαετία
του ‘70 υπήρξε καθοριστικός στην προσέγγιση νέου
αναγνωστικού κοινού.

Πύμφωνα
με
πανελλαδική
έρευνα
που
πραγματοποίησε το Γθνικό Θέντρο Θοινωνικών Γρευνών το
Κάιο-Ηούνιο 1979 σχετικά με τις πολιτιστικές δραστηριότητες
στο πλαίσιο της οικογένειας, η βιβλιοπαραγωγή (και
ανάγνωση) στην Γλλάδα κινείται σε χαμηλά επίπεδα σε
σύγκριση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. πως
σημείωναν οι ερευνητές, στην εικοσαετία 1958-1978
σημειώθηκε διπλασιασμός της κυκλοφορίας των ελληνικών
εκδόσεων 792 . Νι χαμηλοί αριθμοί ενηλίκων που διαβάζουν
βιβλία θα μπορούσαν να εξηγηθούν από το υψηλό ποσοστό
τηλεθέασης, στη λογική πως ο χρόνος τηλεθέασης σημαίνει
μείωση του χρόνου ενασχόλησης με άλλες δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένης της βιβλιανάγνωσης. Νι ερευνητές
απορρίπτουν όμως αυτή τη σχέση, καθώς το ποσοστό των
τηλεθεατών άνω των δύο ωρών την ημέρα δεν ξεπερνά το 1/3
του συνολικού δείγματος. Ε έρευνα επιβεβαίωσε πάντως την
κυριαρχία της τηλεόρασης μεταξύ των ΚΚΓ – η οποία
εισήχθη στην ελληνική οικογένεια το 1968 και «μετέβαλε
ριζικά τον τρόπο κατανάλωσης του χρόνου με ανάλογες
κοινωνικές συνέπειες»793 -, τη διάδοση του ραδιοφώνου (στη 2η
θέση μετά την τηλεόραση), την πτώση της εξόδου στον
κινηματογράφο λόγω τηλεόρασης, αλλά τη σταθερότητα της
εξόδου στο θέατρο που φαίνεται να μην επηρεάζεται από την
τηλεθέαση, την ακρόαση μουσικής (λαϊκής για τους ενήλικους
και pop για τα παιδιά), και η αποφυγή επίσκεψης μουσείων ως
τρόπου ψυχαγωγίας.

Γπίσης, η κατακόρυφη αύξηση της τιμής πώλησης του
χαρτιού στα έτη 1974-1975 οδήγησε στην αύξηση τιμής
λιανικής πώλησης του βιβλίου, στη μείωση του τιράζ από
αρκετούς εκδοτικούς οίκους και στην πτώση της ποιότητας
του βιβλίου, με αποτέλεσμα ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας
παραγωγής, το βιβλιοπωλείο, να βιώσει δύσκολες στιγμές
πωλήσεων790.
Αια να κατανοηθεί η κατάσταση που εμφανίζει ο
χώρος του ελληνικού βιβλιοπωλείου στην πρώτη
μεταπολιτευτική περίοδο κρίνεται σκόπιμη η αναφορά στην
αξία της αναγνωστικής συμπεριφοράς στην ελληνική
κοινωνία. Βιαπιστώνεται μέσα από εμπειρικές παρατηρήσεις
μελετητών πως η ανάγνωση βιβλίου συνεχίζει να κατέχει
χαμηλή πολιτιστική αξία σε μία μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού, που επικαλείται κυρίως την καθημερινή κόπωση
και την «έλλειψη χρόνου» για την αποφυγή επαφής του με το
βιβλίο. Πε έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς που
δημοσιεύονται κατά καιρούς προκύπτουν αποκλίνοντα μεταξύ
τους δεδομένα για το αναγνωστικό κοινό και τη βιβλιαγορά,
πράγμα αναμενόμενο, αφού δεν βασίζονται κατά κανόνα σε
αντικειμενική συλλογή και επεξεργασία στατιστικώνοικονομικών στοιχείων.

Εξελίξεις, 1981-1989
Πτη διάρκεια της δεκαετίας του ‘80, η κατάρρευση
του υπαρκτού σοσιαλισμού στα τέλη της δεκαετίας του ΄80
οδηγεί στην αναθεώρηση τα πολιτικά, κοινωνικά, οικονομικά
και ιδεολογικά συστήματα σε όλη την Γυρώπη. Ε αναζήτηση
της εθνικής ταυτότητας και του εθνικού ρόλου σε ένα ασαφές
παγκόσμιο περιβάλλον θα μεταβάλλει τόσο τον

Πτα τέλη της δεκαετίας του ΄70 με αρχές της
δεκαετίας του ‘80, ο ΐ. Σίλιας επισημαίνει πως υπό το βάρος
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προσανατολισμό της κρατικής πολιτιστικής πολιτική, όσο και
την κίνηση ιδεών και την πολιτιστική συμπεριφορά του
κοινού.

πληθώρα εκδηλώσεων, ενίσχυσης θεσμών και μεμονομένων
δημιουργών, προωθώντας στην ουσία την υπερπροσφορά
μαζικών προϊόντων, την εμπορευματοποίηση και τον
τυχοδιωκτισμό στην πολιτιστική-ψυχαγωγική βιομηχανία797.

Πτην Γλλάδα η πολιτική αλλαγή με τις εκλογές της
18 Νκτωβρίου 1981 χαιρετίστηκε από τον εκδοτικό και
βιβλιοπωλικό κόσμο με αισιοδοξία και ελπίδα, ως ευκαιρία
«πραγματοποίησης της δικής του δομικής αλλαγής, με τη χάραξη και
το ξεκίνημα του δρόμου που θα τον οδηγήσει στην αναγέννησή
του»794.
ης

Ν Α. Κπασκόζος, επισημαίνει πως οι χρονιές 19831984 χαρακτηρίζονται από πλούσια δραστηριότητα των
πολιτιστικών φορέων που εξαπλώθηκε σε όλη την ελληνική
επικράτεια, εξάπλωση που σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν στην
πολιτική χρηματοδότησης που ακολουθούσε η τότε
κυβέρνηση. Πύμφωνα με στοιχεία του πουργείου
Ξολιτισμού, οι επιχορηγήσεις στην πενταετία 1976-1981
ανήλθαν σε 153,4 εκατ.δρχ., ενώ την πενταετία 1982-1987
έφθασαν στα 1.167 εκατ. δρχ. Νι επιδοτήσεις προσφέρθηκαν
με τη λογική «λίγα σε όλους», με ορισμένες εξαιρέσεις, με ό,τι
θετικό και αρνητικό συνεπάγεται αυτή. Ώπό τη μια έδωσαν
την ευκαιρία και σε ολιγομελείς ή/και αδύνατους συλλόγους
να αναπτύξουν πολιτιστική δραστηριότητα, από την άλλη
όμως δημιούργησαν την εξάρτηση των φορέων από την
κυβερνητική μηχανή. Νι υποστηρικτές της πολιτιστικής
πολιτικής της τότε Θυβέρνησης εστίαζαν στην προσφορά
καλλιτεχνικών ερεθισμών –έστω και ατελούς χαρακτήρα- στη
μέχρι τότε άγονη επαρχία, ενώ οι επικριτές έκαναν λόγο για
υποταγή της πολιτιστικής δράσης των φορέων στα αισθητικά
μέτρα του εμπορευματοποιημένου θεάματος και της
ψυχαγωγίας. Κιλούσαν για προχειρότητα και φθηνό γούστο798.

Ρην ίδια περίοδο, σύμφωνα με την απογραφή του
1981 στην Γλλάδα, το σύνολο των αναλφάβητων από 10 ετών
και πάνω ανερχόταν σε 1.987.560 άτομα ή στο 24,2% του
πληθυσμού. Πτα στοιχεία δεν περιλαμβάνονταν οι
αναλφάβητοι μετανάστες και οι αναλφάβητοι που ανήκουν σε
εθνικές μειονότητες. Ρο ποσοστό του ελληνικού
αναλφαβητισμού –εκτιμούσαν οι παρατηρητές– ήταν
ιδιαίτερα υψηλό, συγκρινόμενο με το αντίστοιχο των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών (λ.χ. 1% στη Ααλλία). Κάλιστα, ο
ελληνικός
αναλφαβητισμός
είχε
κάποια
ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά, όπως ότι πλήττει κυρίως αγροτικές περιοχές
(το 36% του αγροτικού πληθυσμού ήταν αναλφάβητο), ότι
αφορά κυρίως το γυναικείο φύλο (το 80% των αναλφάβητων
ήταν γυναίκες!) και ότι ήταν άνισα κατανεμημένος γεωγραφικά
(κυρίως νομοί Μάνθης και Οοδόπης στη Ζράκη, Γυρυτανίας
και Ώιτωλοακαρνανίας στη Πτερεά Γλλάδα, Θαρδίτσας και
Ρρικάλων στη Ζεσσαλία, Άρτα στην Ήπειρο και Θέρκυρας
και Ιευκάδας στα Ηόνια Λησιά)795.

Γνδεικτικά, η λογοτέχνης Οούλα Θακλαμανάκη
αντιτίθεται στην πολιτιστική πολιτική που αναπτύσσει τότε το
κράτος, περιγράφοντας τις ευρύτερες συνθήκες: τα ΚΚΓ, η
λειψή παιδεία, οι καθημερινές σχέσεις και συναλλαγές
παγιδεύουν τη σωστή διακίνηση των πολιτιστικών προϊόντων
και μπλοκάρουν τις ενδεχόμενες καλές προθέσεις. Νι γνήσιοι
άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών αγωνίζονται μέσα σε
αυτή τη λογική να προσφέρουν έργο και επιθυμούν αυτό να
φτάσει στον προορισμό του, αλλά τελικά επικρατεί ο νόμος
της ζούγκλας. Ξεριγράφει το τοπίο και την πολιτική ως εξής:
«Αλλά όταν δεν υπάρχει το κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη μιας
υπεύθυνης και σοβαρής πολιτιστικής κίνησης, οδηγούμαστε στον
τυχοδιωκτισμό όπως συμβαίνει και σε άλλες εκδηλώσεις της
κοινωνικής ζωής. Δεν πρόκειται για τα αμέτρητα βιβλία και τα άλλα
έντυπα που δεν διαθέτουν καμμιά ουσιαστική αξία – φαινόμενο
μπορεί να πει κανείς φυσικό και σχεδόν παγκόσμιο – αλλά για την
εμπορευματοποίηση των προϊόντων της υποκουλτούρας που
καταστρέφουν την παράδοση, δυσχεραίνουν την πρωτοτυπία, την

Ν Α. Κπασκόζος εκτιμά πως οι υλικές προϋποθέσεις
του πολιτισμού δεν βελτιώθηκαν ούτε στη δεκαετία του ΄70
ούτε στη δεκαετία του ΄80. Ρα προβλήματα της κοινωνικής
πρόνοιας, υγείας, ασφάλισης, ατυχημάτων στην εργασία,
κατοικίας, παιδείας, αναλφαβητισμού παίζουν συνεχώς
μεγαλύτερο ρόλο στην κοινωνική διαμόρφωση του ατόμου796.
Ξαράλληλα με τη διατήρηση του υψηλού ποσοστού του
αναλφαβητισμού, παρέμειναν και οι εκπαιδευτικές ανισότητες
σε υψηλά επίπεδα μεταξύ φτωχών και μη φτωχών νοικοκυριών
όλη την περίοδο 1974-1982, όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα
με έρευνες του ΓΘΘΓ.
Ε επονομαζόμενη «πολιτιστική έκρηξη» των ετών
1981-1983 επικρίθηκε από πολλούς πνευματικούς ανθρώπους
και καλλιτέχνες για την έλλειψη βαθύτερου νοήματος και
μακροπρόθεσμης στρατηγική, καθώς η πολιτεία υποστήριζε
794

ηέιηνο Υαιθηαδάθεο, «Γνκηθή αιιαγή», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ,
Οθηψβξηνο 1981, ζ. 1.
795
«Ο αλαιθαβεηηζκφο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα ζηελ θπθινθνξία
ηνπ βηβιίνπ», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Απξίιηνο 1986, ζ. 10.
796
Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, φ. π., ζ. 46.

797

ρεηηθά βι. «ΤΝ θαη ΠΛΖΝ ηεο ‗Πνιηηηζηηθήο έθξεμεο‘», Υξνληθό ‟83,
ηφκνο 14, 11-64.
798
Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, φ. π., ζ. 43.
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πρόοδο και υπονομεύουν την εξέλιξη της πολιτιστικής μας ζωής σε
κάθε της βήμα»799.

ερωτηθέντες (76,7%) απάντησαν ότι δεν διαβάζουν ποτέ
βιβλία και οι υπόλοιποι 2 στους 10 δήλωσαν ότι διαβάζουν
σπάνια. Κόλις 2 στους 100 ισχυρίστηκαν ότι διαβάζουν το
πολύ 1 βιβλίο το μήνα και 2 στους 1.000 (0,23%) δήλωσαν
ότι διαβάζουν πάνω από 1 βιβλίο το μήνα. Ώπό όσους
δήλωσαν ότι δεν διαβάζουν ποτέ, οι 6 στους 10 εντόπισαν ως
αιτία το ότι «δεν συνήθισαν να διαβάζουν» και μόνο 1 στους
10 πρόβαλε την έλλειψη χρόνου. Ε ομάδα των μη
αναγνωστών βιβλίου αποδείχθηκε ωστόσο ότι διαβάζει τα
λοιπά έντυπα μέσα, με τους 6 στους 10 να διαβάζουν
καθημερινά εφημερίδες και 7 στους 10 τουλάχιστον ένα
περιοδικό την εβδομάδα. Ξάντως, οι τακτικοί
βιβλιαναγνώστες, οι βιβλιόφιλοι, φάνηκε ότι εξακολουθούν να
ποτελούν μία ελάχιστη μειοψηφία στη νεοελληνική κοινωνία.
Φς ισχυρότερο παράγοντα επιρροής για την εκλογή ενός
βιβλίου, το 58% διάλεξε το θέμα ή τον πίνακα περιεχομένων
του βιβλίου, το 45,5% την τηλεοπτική/ κινηματογραφική
μεταφορά του βιβλίου, το 30,2% τη γνώμη του περιβάλλοντος
και μόλις το 6% τη σύσταση του βιβλιοπώλη. Πε συγκριτική
ερώτηση περί τηλεθέασης και βιβλιανάγνωσης, το συντριπτικό
ποσοστό του 66,6% δηλώνει πως προτιμά την τηλεόραση και
ένα ισχνό μερίδιο 13,6% προκρίνει το βιβλίο. λες οι άλλες
δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, η έξοδος με φίλους, το
θέατρο, ο κινηματογράφος, η μουσική και η ανάγνωση
ημερήσιου και περιοδικού Ρύπου συγκεντρώνουν συντριπτικά
ποσοστά προτίμησης σε σύγκριση πάντα με τη
βιβλιανάγνωση802.

Πε επίπεδο διακίνησης ιδεών, από τις αρχές του 1979
αναδεικνύεται η κυριαρχία του λογοτεχνικού βιβλίου, τόσο
του ελληνικού όσο και της διεθνούς γραμματείας. Κία
ενδιαφέρουσα ωστόσο παρατήρηση για την επεξεργασία της
‗ζοφερής επταετίας‘ από το ελληνικό συλλογικό ασυνείδητο
καταθέτει ο βιβλιοκριτικός ΐ. Τατζηβασιλείου, σημειώνοντας
ότι, ενώ στη διάρκεια της δικτατορίας, μετά την αρχική
σιωπή, αντέδρασαν οι σημαντικότεροι έλληνες συγγραφείς της
εποχής, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στο καθεστώς –
χαρακτηριστικό παράδειγμα τα Δεκαοχτώ κείμενα που έκδωσε
ο Θέδρος – από τη Κεταπολίτευση κι εξής το θέμα δεν έχει
απασχολήσει στον αναμενόμενο βαθμό την πεζογραφία.
Γπισημαίνει ότι η δικτατορία του 1967 δεν αποτέλεσε ποτέ
για τη σύγχρονη ελληνική πεζογραφία κεντρικό
διακύβευμα 800 . Θυριάρχησαν μόνο έργα με τη μορφή του
χρονικού και της πολιτικής αλληγορίας. Ρο κομβικό
πολιτιστικό μυθιστόρημα για τη δικτατορία, σημειώνει ο
Τατζηβασιλείου, αποτελεί η Αντιποίησις Αρχής (1979) του
Ώλέξανδρου Θοτζιά, όμως η εμπειρία της χούντας
απουσιάζει, με ελάχιστες εξαιρέσεις, από την πεζογραφία
μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του 1980, για να
εμφανιστούν έκτοτε ιστορικά μυθιστορήματα (Αιώνας των
Λαβυρίνθων, 2002 της Οέας Ααλανάκη, Δυό φορές Έλληνας,
2001 του Κένη Θουμανταρέα και το Από τη μια εικόνα στην
άλλη, 2003 του Βημήτρη Λόλλα) και αυτοβιογραφικά έργα με
άμεσες ή έμμεσες ιστορικές εμπλοκές (Χυχή μπλε και κόκκινη,
1996 του Ξερικλή Πφυρίδη ή το Έρως, θέρος, πόλεμος, 2003
της Γυγενίας Σακίνου) 801 , συνιστώντας όμως μία φτωχή
λογοτεχνική παραγωγή. Ρο φαινόμενο που επισημαίνει ο
Τατζηβασιλείου παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για την
επεξεργασία ενός μεγάλου πολιτικοκοινωνικού τραύματος από
τα ‗αισθητήρια‘ των πνευματικών ανθρώπων όσο και για τη
διαφοροποιητική του αξία από τη σύγχρονη λογοτεχνική
παραγωγή υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.

Ρο πιο ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ότι οι 8 στους 10 –
δηλαδή το ίδιο ποσοστό με τους μη αναγνώστες – δήλωσαν
ότι στο σπίτι που μεγάλωσαν δεν υπήρχαν εξωσχολικά βιβλία.
Γπιχειρώντας μία ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας,
διατυπωνόταν το συμπέρασμα ότι «δεν διαβάζουμε βιβλία,
γιατί… δεν συνηθίσαμε να διαβάζουμε»803.
Πτο μεταξύ, σε άλλη έρευνα για το αναγνωστικό κοινό
και το βιβλιοπωλείο που έγινε στη Ζεσσαλονίκη και
δημοσιεύθηκε στη Μακεδονία στις 27/1/1982, «βασισμένη σε
εμπειρικά στοιχεία» - όπως σημειωνόταν από τους ίδιους τους
ερευνητές - εξήχθησαν άλλα δεδομένα: Βιαπιστώθηκε «μία
αργή μεν, αλλά σταθερή αύξηση αναγνωστικού κοινού,
πράγμα που επιβεβαιώνεται και από την αύξηση του αριθμού
των βιβλιοπωλείων». Πτην ίδια «έρευνα» χαρακτηρίζεται
θετικό το γεγονός της «εντυπωσιακής αύξησης» του αριθμού
των βιβλιοπωλείων στη συμπρωτεύουσα, σε σύγκριση βέβαια
όχι με την προπολεμική εποχή – όταν τα βιβλιοπωλεία δεν
ξεπερνούσαν τα 10-20 και ήταν όλα μαζεμένα στην
πυρίκαυστη ζώνη – αλλά σε σύγκριση με τα προ 20ετίας και

Ώδύναμη εξακολουθεί να εμφανίζεται η αναγνωστική
συμπεριφορά της πλειονότητας του γενικού πληθυσμού ως
ενασχόλησης του ελεύθερου χρόνου.
Πε έρευνα του
περιοδικού Διαβάζω, η οποία πραγματοποιήθηκε τον
Νκτώβριο του 1981 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 869 ατόμων
στην ευρύτερη περιοχή της Ώθήνας, οι 8 στους 10
799

Ρνχια Καθιακαλάθε, «Πψο βιέπεηε ηα πνιηηηζηηθά καο πξάγκαηα;»,
Υξνληθό ‟83, ηφκνο 14, 36-37, ζ. 37.
800
Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ, «Δηθφλεο θαη ξφινη ηεο Υνχληαο ζηε
ζχγρξνλε ειιεληθή πεδνγξαθία», Νέα Δζηία, ηεχρνο 1766, Απξίιηνο 2004,
517-527, ζ. 517-518. Ο ίδηνο αλαθέξεη ηελ εμήγεζε πνπ δίλεη ν Αιέμεο
Εήξαο, θάλνληαο ιφγν ζε άξζξν ηνπ ζηελ Απγή (18.11.2001) γηα «άπσζε ηνπ
ζέκαηνο», βι. ππνζεκείσζε 2, ζ. 518.
801
.π., ζ. 525.

802

«Σν βηβιίν θη εκείο», Γηαβάδσ, αξηζ. 49, Ηαλνπάξηνο 1982, 46-66.
«Οη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο δε δηαβάδνπλ βηβιία», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ,
Μάξηηνο 1982, ζ. 8.
803
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10ετίας δεδομένα. Γνδιαφέρον δε, παρουσιάζει – πάντα
σύμφωνα με την ίδια «έρευνα» - η γεωγραφική διασπορά των
καταστημάτων της Ζεσσαλονίκης από το κέντρο και στις
γειτονιές και τα προάστια και η ενημερότητα των συνοικιακών
βιβλιοπωλείων, ισάξια με αυτή των κεντρικών. Γρωτηθέντες
«αρκετοί βιβλιοπώλες» κέντρου και συνοικιών για την
αναγνωστική συμπεριφορά, «βεβαίωσαν ότι υπάρχει μία
σταθερή αύξηση του αναγνωστικού κοινού, αν και θα πρέπει
να αναγνωρισθεί ότι αυτή είναι μικρή και αργή σε ρυθμό», που
δεν επιτρέπει ενθουσιασμό, αλλά τουλάχιστον όχι και
απαισιοδοξία804.

αγορά του βιβλίου το έλλειμμα παιδείας και την απουσία του
βιβλίου ως δημοφιλή πολιτιστική ενασχόληση από την
παιδική και την ενήλικη ζωή: «Ο Έλληνας δεν διαβάζει, δεν έχει
καμιά σχέση με το βιβλίο. Δεν έχει καμιά επαφή με τον πολιτισμό.
Βρισκόμαστε στη χώρα με το χαμηλότερο πολιτιστικό επίπεδο της
Ευρώπης. τη χώρα που διαβάζει λιγότερο απ‘ όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες. Κι αυτό φυσικά δεν θεραπεύεται ούτε με εκθέσεις, ούτε με
την ίδρυση συνεταιριστικών βιβλιοπωλείων. […] Δεν διαβάζουμε
γιατί δεν μάθαμε να διαβάσουμε! Δεν διαβάζουμε γιατί η παιδεία
στον τόπο μας βρίσκεται σε στοιχειώδη κατάσταση!». Ν ίδιος
προτρέπει: «Ας πάψουμε, λοιπόν, να μιλούμε για κρίση του βιβλίου
και ας μας απασχολήσει η κρίση της κοινωνίας μας»805.

Γξάλλου, ο Θώστας ΐαλέτας – συγγραφέας και
αντιπρόεδρος της Βιεθνούς Ένωσης Θριτικών Ιογοτεχνίας
και διευθυντής του περιοδικού «Ώιολικά»- σε άρθρο του, που
αναδημοσιεύθηκε στο Εμείς και το ΒΙΒΛΙΟ και είχε
πρωτοδημοσιευτεί στην Εξόρμηση στις 9.8.1980, προσπαθεί να
ανιχνεύσει τα αίτια της χαμηλής αναγνωσιμότητας και της
σταθερής «κρίσης του βιβλίου» στην Γλλάδα -σύμφωνα με τα
μόνιμα παράπονα όσων εμπλέκονται στην αλυσίδα του
βιβλίου (λογοτέχνες, διορθωτές, επιμελητές, μετα-φραστές,
εκδότες, τυπογράφοι, χονδρέμποροι, βιβλιοπώλες κ.ά..) - από
τη σύσταση του νεοελληνικού κράτους ως αρχές της δεκαετίας
του ‗80. Ρονίζει ότι αν δεν εντοπιστούν τα πραγματικά αίτια
της δομικής κρίσης του βιβλίου στη χώρα δεν θα είναι
αποτελεσματικά τα προτεινόμενα μέσα θεραπείας. Ν ίδιος
αντικρούει επιχειρήματα περί υψηλής τιμής βιβλίου,
αδυναμίας μεγάλων τιράζ και συνεπώς χαμηλής τιμής λόγω
μικρής αγοράς, έλλειψης πληροφόρησης ή ακόμη χαμηλής
ποιότητας τίτλων και άνθισης της ‗παραλογοτεχνίας‘. Ώυτά
ακούγονταν στη δημόσια συζήτηση που είχε ενταθεί εκείνη
την περίοδο στον Ρύπο και την Ρηλεόραση για «την κρίση
του βιβλίου», θυμίζοντας έντονα την αντιπαράθεση
λογοτεχνών, εκδοτών-βιβλιοπωλών και δημοσιογράφων στο
Κεσοπόλεμο με παρόμοια επιχειρήματα και παράπονα. Ν
ίδιος αναλυτής θεωρεί μάταιες τις απόπειρες για την εξεύρεση
λύσης μέσω συνεχών εκθέσεων βιβλίων ή της δημιουργίας
ενός μεγάλου συνεταιριστικού βιβλιοπωλείου εκδοτών και
παράλληλα επικρίνει την εκπτωτική πολιτική που επιλέγουν
ορισμένοι βιβλιοπώλες χωρίς στρατηγική και όραμα και που
υποβαθμίζει εμφανώς το βιβλίο ως πολιτιστικό αγαθό,
σημειώνοντας ενδεικτικά: «το μεταξύ τα μεγάφωνα κεντρικού
βιβλιοπωλείου των Αθηνών εξακολουθούν να προβοκάρουν τους
διερχόμενους με την πρωτότυπη και εκπληκτική φράση: ‗Βιβλία
εκατό φράγκα το κιλό‘, ‗Βιβλία με το κιλό‘».

Ένας ακόμη γνώστης της λειτουργίας της ελληνικής
βιβλιαγοράς καταθέτει τις απόψεις του για το χαμηλό
ποσοστό πωλήσεων και τη μικρή ομάδα βιβλιοφίλων. Ν
συγγραφέας και βιβλιοθηκονόμος Ππύρος Θοκκίνης σε άρθρο
του στις αρχές του 1981 εντοπίζει την κακοδαιμονία α) στην
υψηλή μέση τιμή του ελληνικού βιβλίου, β) στην παιδεία, γ)
στην κάκιστη οργάνωση του συστήματος των βιβλιοθηκών
στη χώρα και δ) στο έλλειμμα καλλιέργειας της βιβλιοφιλίας
στην παιδική/νεανική ηλικία806.
Γπίσης, ο κοινωνιολόγος ΐασίλης Σίλιας,
επικαλούμενος ευρήματα «μελέτης» της ίδιας εποχής (1982),
χωρίς να την κατονομάζει, προσπαθεί να εξηγήσει γιατί μόνο
900.000 Έλληνες σε σύνολο 9,5 εκατομμυρίων, δηλαδή 1:11,
εμφανίζονται να ενδιαφέρονται για τον έντυπο κόσμο γενικά
(Ρύπο και βιβλίο) για είδηση, πληροφόρηση και ψυχαγωγία,
μία θλιβερή εικόνα συγκρινόμενη με αντίστοιχα ποσοστά
στην υπόλοιπη Γυρώπη. Ώπορρίπτει ως αιτία της αδιαφορίας
των Γλλήνων τη «χαμηλή ποιότητα» εφημερίδων, περιοδικών
και βιβλίων που επικαλούνταν κάποιοι, υποστηρίζοντας ότι
αυτή συνιστά δευτερογενές φαινόμενο. Ρονίζει ότι στη βάση
του προβλήματος είναι η ελλιπής παιδεία και ο «κακής
ποιότητας προσανατολισμός του αναγνωστικού κοινού» στη
χώρα, χωρίς να απαλλάσσει τους πνευματικούς ανθρώπους και
τα ΚΚΓ της εποχής από τις ευθύνες τους για τη «μείωση» του
αναγνωστικού κοινού. Κάλιστα, αυτή η «συνεχής μείωση»
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την εμμονή της ελληνικής
κοινωνίας στην απόκτηση πανεπιστημιακών τίτλων. Γίναι
εκπληκτικό και ανεξήγητο, σε πρώτο επίπεδο –σημειώνει- ότι
στην Γλλάδα με τους αναλογικά και συγκριτικά με άλλες
χώρες πολύ μεγάλους αριθμούς ανθρώπων με δίπλωμα
ανώτατης σχολής και τους 100.000 φοιτητές, το βιβλίο γενικά
κυκλοφορεί τόσο λίγο.

Ν ίδιος παρατηρητής σημειώνει σχετικά με τα
βαθύτερα
αίτια
του
μη
αυξανόμενου
αριθμού
βιβλιαναγνωστών στην Γλλάδα και τη μόνιμη κρίση στην
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Κψζηαο Βαιέηαο, «Έλα θαπηφ πξφβιεκα: Ζ θξίζε ηνπ βηβιίνπ ή γηαηί δε
δηαβάδεη ν Έιιελαο», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1980, ζ. 7.
806
πχξνο Κνθθίλεο, «Ζ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ-Γπζθνιίεο θαη
πξνβιήκαηα», φ.π., ζ. 5.
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«Απμήζεθε ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ θαη ν αξηζκφο ησλ βηβιηνπσιείσλ»,
Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Μάξηηνο 1982, ζ. 8.
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Ν ΐ. Σίλιας υποστηρίζει πως αναμφισβήτητα το
αναγνωστικό κοινό της Γλλάδας είναι «εξαιρετικά περιορισμένο
σε σχέση με το αντίστοιχο κοινό οποιασδήποτε άλλης, ευρωπαϊκής
τουλάχιστον, χώρας. Ο συντριπτικά μεγάλος αριθμός των ανθρώπων
στην Ελλάδα όχι μόνο δεν διαβάζουν βιβλία, αλλά και δεν έχουν
καμιά απολύτως σχέση μαζί τους» 807 (sic). Κία διαπίστωση που
αφορά τόσο «αμόρφωτους» όσο και πτυχιούχους ανωτάτων
σχολών - «επαγγελματοποιημένους αγράμματους», επισημαίνει, προσθέτοντας: «Πράγμα που από οποιαδήποτε άποψη και
να το εξετάσει κανείς είναι ένα βαθύτατα αρνητικό γεγονός.
Αρνητικό και σαν δείγμα και δείκτης χαμηλής πολιτιστικής στάθμης
και σαν εκδήλωση μιας γενικότερης πνευματικής νωθρότητας και
προχειρότητας που χαρακτηρίζει τη χώρα μας»808.

βιβλίου. Κέσα στην ίδια εικοσαετία κυκλοφόρησαν 40
εκατομμύρια αντίτυπα πάσης φύσης βιβλίων811.
Φστόσο, είναι ήδη εμφανείς οι τάσεις συγκέντρωσης
στην ελληνική βιβλιαγορά, οι οποίες ωθούν στην υιοθέτηση
επαγγελματικών πρακτικών διοίκησης (μάνατζμεντ), στη
διάθεση κεφαλαίου για εσωτερικό εκσυγχρονισμό, σε
προωθητικές ενέργειες-διαφήμιση και στον εκδοτικό
προγραμματισμό, την προβολή και τη λιανική διακίνηση
έργων για τα «πλατιά γούστα».
Ώκόμη, στο μικρόκοσμο της βιβλιαγοράς, οι νέες
τεχνολογίες μειώνουν το χρόνο και το κόστος παραγωγής
του βιβλίου. Έτσι, καθετοποιείται ένα σημαντικό τμήμα της
διαδικασίας βιβλιοπαραγωγής, βελτιώνοντας παράλληλα την
ποιότητα της έκδοσης.
Ε κατεύθυνση της μαζικής
παραγωγής τίτλων σε σύντομο χρονικό διάστημα και ο
ολοένα αυξανόμενος ανταγωνισμός στους κύκλους εκδοτών
και βιβλιοπωλών θα οδηγήσει στην ανάδειξη ευπώλητων
(best-sellers) βιβλίων.

Ν ίδιος παρατηρητής επικρίνει τον τρόπο ζωής του
Λεοέλληνα, σημειώνοντας πως ο μέσος έλληνας αναγνώστης
«δεν αντέχει στον πνευματικό κόπο, που απαιτείται για την ανάγνωση
οποιουδήποτε σοβαρού κειμένου, έστω κι αν αυτό είναι
ειδησεογραφικό, πληροφοριακό, ενημερωτικό. Ο μέσος Έλληνας,
περισσότερο απ‘ οποιονδήποτε άλλο προτιμάει την εικόνα, το
σύνθημα, τον ηχηρό τίτλο. Σον τίτλο, που ‗δονείται‘ από
ποδοσφαιρικής μορφολογίας επίθετα και το σύνθημα που ξεπερνάει –
υποτίθεται- την ανάγκη για ανάλυση και επιχειρηματολογία. Και
ερωτάται: Αν αυτό δεν είναι εκβαρβαρισμός, τότε τι είναι;» 809 .
Νπότε, η πραγματικότητα στις αρχές της δεκαετίας του ‘80
είναι μάλλον θλιβερή, κατά τον Σίλια, ως προς την
αναγνωστική συμπεριφορά, την πολιτιστική αξία του βιβλίου
στη νεοελληνική κοινωνία και τις επιλογές των εκδοτών.

Φς προς τη γεωγραφική συγκέντρωση και την
ανθρωπογεωγραφία στο κέντρο της Αθήνας, στα τέλη της
δεκαετίας του 1970 πραγματοποιήθηκε μία μετατόπιση από
την οδό Πταδίου στην οδό Πόλωνος και τους γύρω δρόμους.
Γνδιαφέρον παρουσιάζει η προσωπική μαρτυρία του Λ.
Ξαντελάκη για την απόφαση της Κάνιας Θαραϊτίδη για
μεταστέγαση του βιβλιοπωλείου της Γστίας από την Πταδίου
στη Πόλωνος το 1978. «Σότε στη όλωνος ψυχή δεν πέρναγε
απέξω. Κοιτάζω απέναντι, ήτανε η ταδίου. Σα μαγαζιά, ο κόσμος
ήτανε στη ταδίου.[...] Σελικά αποδείχτηκε τυχερή. Πρόβλεψε.
Εγώ δεν το φαντάστηκα. Γιατί εγώ γεννήθηκα στην οδό ταδίου 38.
Ήμουν από 10 χρονών. Έβλεπα τη ταδίου, έρχονταν κόσμος εκεί,
έμπαινε έβγαινε, όλοοι οι ποιητές, οι λογοτέχνες και οι λογογράφοι,
πηγαίναν πίναν τον καφέ τους κι ερχότανε μετά και τα κουβεντιάζανε
εκεί. Κι όμως είχε δίκιο (σ.σ. η Μάνια Καραϊτίδη). Κι όχι μόνο είχε
δίκιο, αλλά τραβήξαμε όλα τα βιβλιοπωλεία και η όλωνος έγινε
βιβλιότοπος.[...] Σην αρχή την έκανε η Εστία. ταν ανέβαινες,
ακόμα και πιο παλιά που θυμάμαι εγώ, όταν ήμουν παιδί, νεαρός (σ.σ.
τη δεκαετία του 1920), τα βιβλιοπωλεία ήτανε ταδίου,
Πανεπιστημίου, ανέβαινες λιγάκι. την Ιπποκράτους, αριστερά
όπως ανεβαίναμε στην Ακαδημίας, ήταν κάνα δυο μικρά
βιβλιοπωλεία, του Βαγιονάκη το παλαιοβιβλιοπωλείο και παρακάτω
του Σριανταφύλλου. Σέτοια πράγματα. τη γωνία Ακαδημίας και
Ιπποκράτους αριστερά ήτανε ο Καραβίας, ο παλαιοπώλης ο μεγάλος,
και δεξιά ήτανε κάτι άλλα μικροβιβλιοπωλεία που πουλούσανε
βοηθητικά βιβλία σχολικά. Έτσι κι έβγαινες παραπάνω στη όλωνος,

Γιδικά για την παραγωγή και την κατανάλωση του
βιβλίου στη χώρα διπιστώνεται πως το «καλό βιβλίο όλων των
κατηγοριών» στην Γλλάδα είναι υπόθεση μιας περιορισμένης
«ελίτ που δεν υπερβαίνει τους 20.000 ανθρώπους, ενώ «το
υπόλοιπο αγοραστικό, όχι αναγνωστικό, κοινό» συγκροτείται
ευκαιριακά και τυχαία – με κριτήριο τη διαμόρφωση μιας
προσωπικής βιβλιοθήκης-επίδειξη γοήτρου μάλλον, παρά
γνήσιου ενδιαφέροντος για την παιδεία, την επιμόρφωση, τη
γνώση και την ψυχαγωγία μέσω της βιβλιανάγνωσης 810.
Γνδιαφέρουσα είναι η μαρτυρία ενός άλλου
παρατηρητή της ελληνικής βιβλιαγοράς εκείνης της περιόδου,
του Ππύρου Θοκκίνη. Γπισημαίνει ότι στην εικοσαετία 19591979 το επάγγελμα του εκδότη-βιβλιοπώλη σημείωσε αύξηση
565% - στην Ώθήνα το 1981 υπάρχουν 501 βιβλιοπωλεία,
στην υπόλοιπη Γλλάδα 1000, και 450 εκδοτικοί οίκοι,
επιπλέον 310 γραφεία που ασχολούνται με τη διακίνηση του
807

Βαζίιεο Φίιηαο, φ.π., ζ. 174.
.π..
809
.π., ζ. 173.
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Βαζίιεο Φίιηαο, «Γηαηί ν Έιιελαο δελ δηαβάδεη», ζην Κνηλσληνινγηθέο
πξνζεγγίζεηο, φ.π., ζ. 177.
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πχξνο Κνθθίλεο, «Ζ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ - Γπζθνιίεο θαη
πξνβιήκαηα», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 1981, ζ. 5.
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δεν υπήρχε ψυχή. Και τώρα (σ.σ. τέλη δεκαετίας 1970-αρχές
δεκαετίας 1980) η όλωνος έγινε βιβλιότοπος»812.

και ανορθολογικός, καθώς δεν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες
του έλληνα αναγνώστη, παρά οι επιλογές τίτλων γίνονται
τυχαία ή κατευθύνονται από ‗ιδεολογικά κίνητρα‘.

Γνδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις και εκτιμήσεις
των ίδιων των επαγγελματιών του βιβλίου για τις εξελίξεις στο
χώρο. Πε ενδεικτική έρευνα που εκπόνησε το περιοδικό
ΑΝΣΙ το 1976 για την κατάσταση της αγοράς του βιβλίου
στη χώρα -σε δείγμα 10 εκδοτών και βιβλιοπωλών, καθώς από
τα 30 ερωτηματολόγια που εστάλησαν, οι περισσότεροι και
κυρίως τα ‗μεγάλα ονόματα‘ αρνήθηκαν να συμμετάσχουνεντοπίστηκαν κάποια προβλήματα και διατυπώθηκαν
προτάσεις για την επίλυσή τους.

Πτην ίδια έρευνα, κοινή συνισταμένη των απόψεων
όσων συμμετείχαν ήταν πως η λεγόμενη κρίση του βιβλίου
επηρεάζει περισσότερο τους μικρομεσαίους εκδοτικούς
οίκους και τα αντίστοιχα βιβλιοπωλεία. Ν πληθωρισμός
οδηγεί σε έλλειψη κεφαλαίων, τα οποία έχουν ανάγκη οι
μικροί-μεσαίοι επιχειρηματίες του βιβλίου. Θαι διαπιστώνεται
πως «παρά την κατά 15% αύξηση της αγοραστικής κίνησης, το
μάξιμουμ κυκλοφορίας ενός ‗πετυχημένου‘ βιβλίου δεν έχει
ξεπεράσεει ακόμα τις 2-3.000 αντίτυπα». Πτη μεταπολιτευτική
περίοδο, το βιβλίο «εξακολουθεί να είναι αντικείμενο μιας
περιορισμένης μειονότητας», ενώ «η επαρχιακή Ελλάδα
καταναλώνει, μέσω των πλασιέ, μονάχα ακριβές εκδόσεις
(εγκυκλοπαίδειες, πολύτομες ‗Ιστορίες‘, κλπ.) γιατί ακριβώς τα μικρά
βιβλία δεν αφήνουν περιθώρια μεγάλου κέρδους»813.
Πύμφωνα με την εμπειρική εκτίμηση των βιβλιοπωλών
που συμμετείχαν στην έρευνα, τη μεγαλύτερη επιτυχία στις
πωλήσεις στα ελληνικά χρονικά σημείωσαν τα ποιήματα του
Αιάννη Οίτσου. Νι ίδιοι ισχυρίστηκαν πως ένα βιβλίο
θεωρείται μεγάλη επιτυχία αν πουλήσει 5-6.000 αντίτυπα και
ότι αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει το αγοραστικό, δηλαδή
αναγνωστικό, κοινό της Γλλάδας 814 . Πτο πλαίσιο του
αφιερώματος κατατέθηκε από την πλειονότητα των
αρθρογράφων η άποψη πως το μεγαλύτερο πρόβλημα
εκδοτών και βιβλιοπωλών είναι η έλλειψη ικανού
αναγνωστικού κοινού για την απορρόφηση της παραγωγής,
μία έλλειψη που ανάγεται σε βαθιές αδυναμίες της
νεοελληνικής κοινωνίας και πολιτείας, που είναι ακριβώς το
έλλειμμα παιδείας και η απουσία καλλιέργειας της
βιβλιοφιλίας, μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, της
οικογένειας και επαρκούς δικτύου δημοτικών και κοινοτικών
βιβλιοθηκών σε όλη την επικράτεια. πως επισημαίνεται
χαρακτηριστικά, «η μεγάλη μάζα δεν έχει μάθει να διαβάζει. Σο
βιβλίο στον τόπο μας εξακολουθεί να θεωρείται προϊόν πολυτελείας
και να στέκεται μακριά από τις μάζες. Ας μη βιαστούμε να
εξηγήσουμε το γεγονός προβάλλοντας σαν δικαιολογία το ψηλό
κόστος. Σα μπουζουξίδικα κι οι ταβέρνες κάθε μέρα είναι γεμάτα κι
οι βιβλιοθήκες στα σπίτια αδειανές ή ανύπαρκτες. […] Υυσικά, μ‘
αυτό δεν θέλουμε να πούμε αν γίνουν βιβλιοθήκες και όλα τα άλλα
παραμείνουν όπως έχουν θα έχει λυθεί το θέμα…»815.

Carte postale, 1980 (Αρχείο Γεωργίου Λάμπρου)

Φς προς το κόστος του χαρτιού, οι επαγγελματίες
του βιβλίου εισηγήθηκαν τη δημιουργία Ηνστιτούτου ΐιβλίου,
την επιβολή κρατικού ελέγχου στα κέρδη των
χαρτοβιομηχανιών, την πώληση χαρτιού με βάση
αγορανομικές διατάξεις, τη σύσταση κοινοπραξιών εκδοτών
με στόχο την εξεύρεση χαρτιού σε χαμηλή τιμή στις διεθνείς
αγορές και την απαλλαγή από τους μεσάζοντες και την
ατέλεια χαρτιού στους εκδότες.
Φς προς τη διακίνηση του βιβλίου, παρατηρείται και
αυτή την περίοδο ένα ελαττωματικό δίκτυο στη χώρα, καθώς
η διακίνηση στην περιοχή της Ώθήνας πετυχαίνει σε ποσοστό
85%, αλλά στην επαρχία η κάλυψη της διακίνησης δεν
ξεπερνά το 30-40%. Γπίσης, εκφράζονται δημόσια η ανάγκη
ίδρυσης οργανισμού διακίνησης του βιβλίου και η ανάγκη
καταπολέμησης του συγκεντρωτισμού στον εκδοτικό και
βιβλιοπωλικό κόσμο, που αφορά και το μονοπώλιο στα λοιπά
μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Φς προς τον εκδοτικό προγραμματισμό, σε γενικές
γραμμές ο προγραμματισμός των εκδόσεων είναι ανύπαρκτος
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Αλδξέαο Επγφο, «Σα πξνβιήκαηα ηνπ βηβιίνπ» ζην Αιέμεο Εήξαο
(επηκ.), «Αθηέξσκα: Σν βηβιίν ζηελ Διιάδα», ΑΝΣΗ, ηεχρνο 50, 1976, 27-47,
ζζ. 28-29.
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Υαξά Αξγπξνπνχινπ, «Κξίζε βηβιίνπ ή θξίζε παηδείαο;» ζην Αιέμεο
Εήξαο (επηκ.), «Αθηέξσκα: Σν βηβιίν ζηελ Διιάδα», ΑΝΣΗ, ηεχρνο 50, 1976,
27-47, ζ. 29.
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.π., ζ. 30.
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Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο βηβιηνπώιεο ηεο
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Βιαπιστώνεται πως οι παρατηρητές της εγχώριας
αγοράς του βιβλίου δεν αποφεύγουν να καταθέσουν απόψεις
παρόμοιες με αυτές κατά την περίοδο του Κεσοπολέμου ή
μεταπολεμικά. Νι διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς –
ανορθολογική
λειτουργία,
μικρομεσαίο
μέγεθος
επιχειρήσεων, αθέμιτος ανταγωνισμός, αδιαφορία Ξολιτείας,
ανεπαρκές δίκτυο διακίνησης, ιδιαίτερα στην επαρχία, κοκ. –
οδηγούν στην ανεύρεση βαθύτερων αιτίων, όπως της
αδύναμης αναγνωστικής συμπεριφοράς των Γλλήνων και των
κενών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και στο σύστημα
αξιών της κοινωνίας.

χαρακτηριστικά, παρά ήταν μια ποσοτική διεύρυνση εφ‘ όλης της
ύλης, τονίζει ο ίδιος. Θαι ο Ι. Ώξελός συνεχίζει,
επισημαίνοντας πως μια σειρά εκδοτών εκμεταλλεύθηκε μια
σειρά συγκυρίες: κομματικούς σχηματισμούς/ δικτυωτή, όπως
και στους κύκλους της μουσικής και του θεάτρου στη
μεταπολιτευτική Γλλάδα. σοι δεν ακολούθησαν, μπήκαν
στο περιθώριο. Νι ‗νεόκοποι αυτοί εκδότες‘ αλλάζουν,
καταστρέφουν τα εκδοτικά ήθη, και σήμερα είναι οι
μεγαλύτεροι, οι ισχυρότεροι, κατά την άποψη πάντα του ίδιου
μελετητή.
Πύμφωνα με «διασταυρωμένα στοιχεία» που δηλώνει
ότι συγκέντρωσε ο Ι. Ώξελός, το 1982 εμφανίζονται να
λειτουργούν σε πανελλαδική επικράτεια 1.849 βιβλιοπωλεία
και βιβλιοχαρτοπωλεία. πως σημειώνει ο ίδιος, είναι
ζήτημα αν τα 300 από αυτά αποτελούν βιβλιοπωλεία με την
αυστηρή του όρου έννοια (δηλαδή αμιγή), ενώ τα 685 είναι
συγκεντρωμένα στην περιοχή Ώθήνας-Ξειραιά817.

Γπίσης, στις αδυναμίες ορθολογικής οργάνωσης και
λειτουργίας της αγοράς του βιβλίου, προστίθεται το γεγονός
ότι και κατά τη δεύτερη μεταπολιτευτική περίοδο δεν
λειτούργησε στην Ελλάδα μία ειδική τεχνική / επαγγελματική σχολή εκπαίδευσης και επιμόρφωσης βιβλιοπωλών, εκδοτών και υπαλλήλων-πωλητών, μόνιμο αίτημα των
επαγγελματιών του βιβλίου. Ήταν ακόμη μία αιτία που η
ελληνική βιβλιαγορά, όντας απόλυτα εξαρτημένη από τις
εκάστοτε πολιτικο-οικονομικές συνθήκες, επιζούσε και
αναπτυσσόταν, σε μεγάλο βαθμό, χάρη στο τολμηρό πνεύμα
και το ρίσκο επιχειρηματιών του χώρου μέχρι και τα τέλη της
δεκαετίας του ΄80.

Ρο μόνιμο έλλειμμα αντικειμενικών στατιστικών
στοιχείων και διεξαγωγής ειδικών ερευνών από κρατικούς
φορείς ή επαγγελματικές ενώσεις για την αγορά του
βιβλίου στην Ελλάδα επισημαινόταν, μεταξύ άλλων, από τον
Θώστα ΐουκελάτου, εκδότη του περιοδικού Ιχνευτής. Ν
ΐουκελάτος συνδέθηκε όσο κανένας με αυτό που σήμερα
λέμε «αγορά του βιβλίου» και ήταν ο πρώτος που κατέγραψε
πωλήσεις, κέρδη, απώλειες818, καθώς και την ετήσια ελληνική
βιβλιοπαραγωγή. Ρο πρώτο τεύχος του Ιχνευτή κυκλοφόρησε
στις 21/3/1985 και εκδιδόταν για 25 σχεδόν χρόνια.

Ν εκδότης («Πτοχαστής»), συγγραφέας και
μακροχρόνιος παρατηρητής του ελληνικού βιβλίου Ιουκάς
Ώξελός εντοπίζει816, σε σχέση με το υπάρχον τοπίο πριν τη
δικτατορία – όπου λειτουργούσε μία ‗μειοψηφική αγορά
βιβλίου‘ με λίγο κόσμο σε όλα τα επίπεδα που ζούσε από το
βιβλίο, όπως σημειώνει - μία σημαντική αλλαγή, την οποία
επέφερε στο χώρο του βιβλίου η δικτατορία, με την εισαγωγή
ενός νέου τύπου εκδότη, που διέφερε από τον ως τότε
παραδοσιακό τύπο και είχε έντονα πολιτικά/ πολιτιστικά
χαρακτηριστικά. Πημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η άνοδος
νέων εκδοτών – σε ένα κενό, μια ‗αλάνα‘ που βρήκαν – και
διαμόρφωσαν μια κατάσταση χωρίς προηγούμενο. Λέοι
εκδοτικοί οίκοι λειτούργησαν πλέον. Πτη μεταπολίτευση,
μετά το κενό που είχε δημιουργήσει η ισοπέδωση/λογοκρισία
της δικτατορίας, σημειώθηκε ευρεία κυκλοφορία ιδεών.
Πυνέβη η ένταξη ξανά στους πολιτικούς/κομματικούς
μηχανισμούς, με συνέπεια το βιβλίο να μετατραπεί κυρίως σε
εμπορεύσιμο είδος και να καταλήξει κυρίως με αυτή την
ιδιότητα. Πτην αγορά του βιβλίου αποτυπώθηκε η απληστία,
η αδηφαγία, το εμπορικό κέρδος, όπως παντού.
Ε
πολυσπερμία και ο πλουραλισμός στον εκδοτικό χώρο ήταν
τεχνητός, χωρίς κοινωνικό, αισθητικό ή άλλο αντίκρισμα. Η
εκρηκτική τροχιά ανάπτυξης δεν συνδέθηκε με ποιοτικά

Πτο πρώτο τεύχος του περιοδικού Ιχνευτής ο
ΐουκελάτος διατυπώνει την επιθυμία του όπως αυτό καταστεί
ένα μηνιαίο περιοδικό βιβλιογραφικής ενημέρωσης, φιλοδοξώντας
να βοηθήσει στο μέλλον τόσο την ελληνική βιβλιαγορά και
τους επαγγελματίες του βιβλίου όσο και τον έλληνα
αναγνώστη-βιβλιόφιλο819. Ξολλοί τον ονόμαζαν ‗η στατιστική
υπηρεσία του βιβλίου‘820.

817

Λνπθάο Αμειφο, Δθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θίλεζε ησλ ηδεώλ ζηελ
Διιάδα, Αζήλα, ηνραζηήο, 1984, ζ. 138.
818
ιγα ειιά, «Κψζηαο Βνπθειάηνο, άθεζε έληνλα ηα ίρλε ηνπ ζην
βηβιίν», Ζ Καζεκεξηλή, 6.1.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/w_articles_civ_2_06/01/2010_385766
(27.1.2010).
819
Κψζηαο Βνπθειάηνο, «Ίρληα», Ηρλεπηήο, ηεχρνο 1, Μάξηηνο 1985, 2-3, ζ.
2.
820
Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο, «Κψζηαο Βνπθειάηνο (1946-2009)», Γηαβάδσ,
Φεβξνπάξηνο 2010, ζ. 114. ην ζεκείν απηφ, επηζεκαίλεηαη φηη αξγφηεξα, κε
ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΚΔΒΗ (1994) θαη ηεο βάζεο δεδνκέλσλ Biblionet δελ
θαηέζηε εθηθηή ε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία θαη ε αμηνπνίεζε ησλ κέρξη ηφηε
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ είρε ν ίδηνο ζπγθεληξψζεη. Χζηφζν, είλαη θνηλή
δηαπίζησζε ησλ παξαηεξεηψλ ηεο ηζηνξίαο ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ πσο ν Κ.
Βνπθειάηνο άθεζε αλεμίηεια ίρλε ζην ρψξν κε ην έξγν δσήο ηνπ, ηνλ
Ηρλεπηή, θαηαγξάθνληαο πξψηνο ηηο πσιήζεηο βηβιίσλ αλά θαηεγνξίεο θαη

816

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Λνπθά Αμειφ (Δθδνηηθφο νίθνο θαη
βηβιηνπσιείν «ηνραζηήο»). Υψξνο: Βηβιηνπσιείν «ηνραζηήο», Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 3.6.2009.
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Ώπό τις κατηγορίες βιβλίων κυριαρχεί η λογοτεχνία
στο 40% της συνολικής βιβλιοπαραγωγής του α‘ εξαμήνου
1986. Πτο τεύχος του Ιχνευτή του Σεβρουαρίου 1987
καταγράφονται προσθετικά τα στοιχεία του β‘ εξαμήνου 1986,
επιβεβαιώνοντας πως η συνολική βιβλιοπαραγωγή όλο το
έτος ανήλθε στους 2.300 τίτλους. Ώκόμη, σε 362
ανέρχονται συνολικά οι ενεργοί εκδοτικοί οίκοι στον
ελληνικό χώρο, στη διάρκεια του 1986824. Πτα επόμενα τεύχη
του περιοδικού, καταγράφεται η παραγωγή για το 1987 –
στους 2348 τίτλους-, το 1988 –στους 2480 τίτλους- και το
1989 – στους 2640 τίτλους, με άλλα λόγια μία συνεχής
ανοδική πορεία. Θυρίαρχο ρόλο στην ετήσια βιβλιοπαραγωγή
αυτής της περιόδου κατέχει σταθερά η ελληνική λογοτεχνία.
Ρο 1987 οι ενεργοί εκδότες υπολογίζονται σε 317, το 1988 σε
323 και το 1989 σε 337.
Αεγονός είναι επίσης ότι στα τέλη της δεκαετίας του
΄70 με αρχές της δεκαετίας του ‘80 γίνεται εμφανής η ανάγκη
επαγγελματικής συσπείρωσης των βιβλιοπωλών και
βιβλιοχαρτοπωλών για την ανάδειξη των ειδικών
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, στο πλαίσιο της
Ξανελλήνιας Νμοσπονδίας Γκδοτών ΐιβλίου (ΞΝΓΐ)825, ενώ
παράλληλα βρισκόταν σε λειτουργία ο Πύλλογος Γκδοτώνΐιβλιοπωλών Ώθηνών (ΠΓΐΏ)826.

Εξώφυλλο - Ιχνευτής, τεύχος 1, Μάρτιος 1985

Πτο τεύχος Ηουλίου 1986 του Ιχνευτή αναφέρεται πως
στον ελληνικό χώρο φαίνεται να λειτουργούν περίπου 250
εκδοτικοί οίκοι, από τους οποίους οι 150 είναι ενεργοί, ενώ οι
υπόλοιποι 100 παράγουν 2-3 βιβλία ή εμφανίζουν μηδενική
εκδοτική παραγωγή. Πύμφωνα με τον ίδιο τον Θ. ΐουκελάτο,
η συγκέντρωση των δεδομένων βοηθά, μεταξύ άλλων, στην
κατάρριψη «ενός ολόκληρου μύθου που έχει στηθεί γύρω από τον
αριθμό των εκδοτών και τα βιβλία που κυκλοφορούν μέσα σ‘ ένα
χρόνο», καθώς «δεν είναι τελικά 500 οι εκδότες ούτε είναι 5000 τα
βιβλία που βγάζουν κάθε χρόνο. Οι εκδότες είναι το πολύ 240-250
(και απ‘ αυτούς περίπου οι 60 βγάζουν πάνω από ένα βιβλίο το μήνα)
και η ετήσια παραγωγή βιβλίου δεν υπερβαίνει τους 2100-2200
τίτλους βιβλίων»821. Πτο ίδιο τεύχος παρατίθεται κατάλογος με
τους 150 ενεργούς έλληνες εκδότες και σημειώνεται ότι μόλις
επτά εκδότες παρήγαγαν πάνω από 20 τίτλους το α‘ εξάμηνο
του 1986 (Γστία, Θαστανιώτης, Πύγχρονη Γποχή, Θέδρος,
Gutenberg, Βωδώνη και Σιλιππότης), ‗σηκώνοντας‘ το βάρος
του 20% της συνολικής εκδοτικής παραγωγής του
εξαμήνου822. Ώκόμη, σε μόλις 63 από τους 250 ανέρχονται οι
εκδοτικοί οίκοι που έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 5 τίτλους
το εξάμηνο, ‗σηκώνοντας‘ το 70% του βάρους της
βιβλιοπαραγωγής823.

Ν αντιπρόσωπος στην ΞΝΓΐ του Πυλλόγου
ΐιβλιοπωλών Ώττικής και ταμίας της Νμοσπονδίας Λίκος
Ααβριήλ έκφραζε αυτά τα αιτήματα, το Πεπτέμβριο του 1978
στο Εμείς και το ΒΙΒΛΙΟ827, υποστηρίζοντας την ίδρυση ενός
αμιγούς συλλόγου βιβλιοχαρτοπωλών. Ε Νμοσπονδία δεν
κρίνεται ικανή –πάντα από την πλευρά του νέου Πυλλόγου- να
αντιμετωπίσει τα «πολλά και πιεστικά» προβλήματα των
βιβλιοπωλών: «Η ομαδική (σσ. από την ΠΟΕΒ) αντιμετώπισή
τους είναι ανύπαρκτη». Γνδεικτικά, ο Λ. Ααβριήλ αναφέρει πως
«πολλοί εκδότες που κατόρθωναν να βάλουν τα βιβλία τους
μονοπωλιακά στα σχολεία εκμεταλλεύονταν το βιβλιοπώλη με τρόπο
αντισυναδελφικό και οικονομικά απαράδεκτο» 828 . Γπίσης,
εκτιμούσε ότι και «οι δύο ύλλογοι Αττικής κα Αθήνας έχουν
θέση στο χώρο της Αττικής». Ξράγματι, ιδρύθηκε το Πωματείο
ΐιβλιοχαρτοπωλών Ώττικής, ενώ η ίδια η ΞΝΓΐ υποστήριζε
τη συνδικαλιστική οργάνωση «σε ένα και μόνο πανίσχυρο
ύλλογο, με ένα γερό Διοικητικό υμβούλιο, αποτελούμενο
ισόρροπα από ικανά και δραστήρια μέλη και των τριών

επηρεηξψληαο λα αλαιχζεη θαη λα εξκελεχζεη βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο
ιεηηνπξγίαο ηεο ειιεληθήο βηβιηαγνξάο. Γηα παξάδεηγκα, είρε παξαηεξήζεη
φηη ν ππεξδηπιαζηαζκφο ηεο βηβηνπαξαγσγήο ζηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο
δεθαεηίαο ηνπ 20νχ αηψλα νθεηιφηαλ ζε δχν θπξίσο ιφγνπο: ην άλνηγκα ηεο
αγνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ βηβιίνπ θαη ηδηαίηεξα ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ,
θαζψο θαη ην άλνηγκα ηεο αγνξάο ηνπ βηβιίνπ επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο
821
Κψζηαο Βνπθειάηνο, «Μηθξνί θαη κεγάινη εθδφηεο. Ο αξηζκφο ησλ
βηβιίσλ ηνπο. Δθδνηηθνί πξνζαλαην-ιηζκνί ζην α‘ εμάκελν ηνπ 1986»,
Ηρλεπηήο, ηεχρνο 12, Ηνχιηνο 1986, 2-7, ζ. 3.
822
.π., ζ. 6.
823
.π., ζ. 7.

824

Κψζηαο Βνπθειάηνο, «ηαηηζηηθή έξεπλα: 1986 – 2.300 βηβιία – 362
εθδφηεο», Ηρλεπηήο, ηεχρνο 18, Φεβξνπάξηνο 1987, 2-3, ζ. 3.
825
Τπελζπκίδεηαη πσο ε ΠΟΔΒ ηδξχζεθε ην 1961.
826
Ο χιινγνο Δθδνηψλ Βηβιηνπσιψλ Αζελψλ είρε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην
1922 θαη επίζεκα ηδξχζεθε ζηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ην 1929, βι.
Κεθάιαην 4.
827
Πξφθεηηαη γηα ην έληππν πνπ εθδίδεη ε ΠΟΔΒ.
828
Νίθνο Γαβξηήι, «Σν σκαηείν Βηβιηνραξηνπσιψλ Αηηηθήο», Δκείο θαη ην
ΒΗΒΛΗΟ, επηέκβξηνο 1978, ζ. 5.

246

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

κατηγοριών» 829 , Γκδοτών-Γκδοτοβιβλιοπωλών και ΐιβλιοχαρτοπωλών Ώθήνας. Ρο νέο Πωματείο, με στόχο τη
διεκδίκηση των αιτημάτων των βιβλιοπωλών, προκειμένου να
αντικρούσει την κατηγορία ότι είναι ένας «αντι-σύνδεσμος που
διασπά τις δυνάμεις του Κλάδου και δυσκολεύει την επίλυση των
προβλημάτων», διακηρύσσει την ενότητα των επαγγελματιών
του βιβλίου και τη συνεργασία των Πυλλόγων, ενώ από την
αρχή ο νέος σύλλογος έσπευσε να εγγραφεί στη δύναμη της
ΞΝΓΐ. Γπίσης, το 1980/81 μία ομάδα εκδοτών εγκατέλειψε
το ΠΓΐΏ και δημιούργησε το Πύνδεσμο Γκδοτών ΐιβλίου
(ΠΓΘΐ), που έγινε γνωστός στους βιβλιόφιλους από το ετήσιο
Υεστιβάλ Βιβλίου στο Ξεδίο του Άρεως, ενώ ο ΠΓΐΏ συνέχισε
να διοργανώνει την ετήσια Γιορτή του Βιβλίου στο Άλσος
Θηφισιάς.

την εξυπηρέτηση –δήθεν- του κοινού και τη μείωση των γενικών
τους εξόδων για να μπορούν –όποιος θέλει το πιστεύει- να
καθορίζουν χαμηλότερες τιμές». Γπίσης, υπογραμμίζεται πως ένα
από τα καυτά θέματα που απασχολούν τον κλάδο είναι η
κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας: «Είναι γνωστό ότι
μερικοί φωτογραφίζουν και εμπορεύονται όποιο βιβλίο ‗πιάσει‘ στην
αγορά. Και ενώ ο συγγραφέας ή ο εκδότης δαπανούν σημαντικά ποσά
για την παρουσίαση και διαφήμιση μιας έκδοσης, εμφανίζονται οι
αετονύχηδες αυτοί που με τη φωτογράφησή της καρπούνται εκ του
ασφαλούς πολλαπλάσια κέρδη – αφού δεν πληρώνουν ούτε για
διορθώσεις ούτε για συγγραφικά κλπ. έχοντας μάλιστα εξαιτίας αυτού
και την ευχέρεια να συναγωνίζονται τον πραγματικό εκδότη ή το
συγγραφέα, παραχωρώντας μεγαλύτερες εκπτώσεις. […] Η
απαίτησή μας είναι να γίνει αναμόρφωση της νομολογίας ΄περί
πνευματικής ιδιοκτησίας‘ και να περιληφθούν σ΄ αυτήν διατάξεις με
εξοντωτικές ποινικές ποινές και αστική ευθύνη κατά των κλεπτών
της πνευματικής παραγωγής. Εάν το κράτος δεν στέρξει να
αντιμετωπίσει σοβαρά το θέμα αυτό, θα χτυπηθούν ανελέητα όχι
μόνο οι εκδότες, οι συγγραφείς και οι συνθέτες, αλλά και αυτή η ίδια
η πνευματική και καλλιτεχνική παραγωγή του τόπου μας»831. Αενικά,
προβλήθηκε η ανάγκη «ειδικής μεταχείρισης» του βιβλίου,
γιατί όλοι οι «μικροί επιτηδευματίες» ασφυκτιούσαν από τα
μέτρα της Θυβέρνησης και προβαλλόταν το αίτημα του
Θλάδου να αντιμετωπιστεί το βιβλίο ως ειδική περίπτωση γιατί δεν είναι μόνο εμπόρευμα- και των εκδοτών και
βιβλιοπωλών, «που η επαγγελματική τους δραστηριότητα δεν
περιορίζεται απλώς σε εμπορικές πράξεις» και επιπλέον
δραστηριοπούνται στον «πιο ευεπίφορο σε ζημίες» 832 εμπορικό
κλάδο.

Θυρίως μέσα από τις σελίδες του εντύπου της ΞΝΓΐ,
αλλά και άλλων περιοδικών για το βιβλίο και τη λογοτεχνία,
αναδεικνύονται τα προβλήματα και τα αιτήματα των
επαγγελματιών του βιβλίου στην Γλλάδα, καθρεφτίζοντας την
κατάσταση σε κάθε χρονική περίοδο. Ώξίζει η ενδεικτική
παράθεση προβλημάτων και αιτημάτων των επαγγελματιών
του βιβλίου, όπως αυτά αποτυπώνονται στο Εμείς και το
ΒΙΒΛΙΟ και το Διαβάζω, στα τέλη της δεκαετίας του ΄70 και
κατά τη δεκαετία του ΄80. Πημειώνεται πως το
τελευταίο
τεύχος
του
εντύπου
της
ΞΝΓΐ
κυκλοφόρησε το Κάιο του 1994.
Ρην άνοιξη του 1979 η ΞΝΓΐ δηλώνει «έτοιμη να
τεθεί επικεφαλής όλου του Θλάδου για τη διεξαγωγή
αποφασιστικού αγώνα», καθώς ο Πύλλογος Γκδοτώνΐιβλιοπωλών Ώθηνών (ΠΓΐΏ) τάσσεται κατά της επαναφοράς
του συνεχούς ωραρίου στα εμπορικά καταστήματα, γιατί η
δοκιμαστική εφαρμογή στο παρελθόν είχε επιφέρει πτώση των
πωλήσεων κατά 40%. «Ώνάστατος» λοιπόν δηλώνει ο
εμπορικός και επαγγελματικός κόσμος του βιβλίου και ο
ΠΓΐΏ αποστέλλει τηλεγράφημα διαμαρτυρίας στους
υπουργούς Πυντονισμού, Νικονομικών, Γμπορίου, Γργασίας
και ΐιομηχανίας830.

Ώκόμη, στο περιοδικό Διαβάζω προβάλλονται τα
αιτήματα του βιβλιοεκδοτικού κόσμου, που προτείνει προς
την Ξολιτεία μια σειρά μέτρων που θα ενίσχυαν το ελληνικό
βιβλίο, όπως «κατοχύρωση επαγγελματικής στέγης, μείωση
φορολογικού συντελεστή κέρδους, χορήγηση μικρότοκων και
μακροπρόθεσμων πιστώσεων, χορήγηση ατέλειας χάρου για όλα τα
βιβλία, μείωση του τιμολογίου των τηλεοπτικών διαφημίσεων για το
βιβλίο, ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών σ‘ όλο τον ελληνικό χώρο,
διάθεση από τη ραδιοτηλεόραση περισσότερου χρόνου για το βιβλίο
κ.ά.», 833 . Πε άλλο άρθρο στο ίδιο τεύχος του περιοδικού,
διαπιστώνεται πως οι δύο τότε τηλεοπτικοί σταθμοί, η ΓΟΡ
(μόνο κάθε Ρρίτη στην εκπομπή «Γπιλογή» στις 18.45) και η
ΓΛΓΒ (κάθε Θυριακή στις 22.45 στην εκπομπή «Ν κόσμος
του πνεύματος») πρόβαλαν το βιβλίο, ενώ και το ραδιόφωνο
(το Ξρώτο και το Ρρίτο πρόγραμμα) όπως και ο σταθμός της
ΓΛΓΒ αφιέρωναν μόλις το 1,8-5% του προγράμματός τους

Πύμφωνα με τα επιχειρήματα που προβάλλει σε
ομιλία του ο συνδικαλιστής Β. Ξαπαδήμας σε συγκέντρωση
επαγγελματιών στις 19.2.1979 στο θέατρο «Ακλόρια», ο
Πύλλογος τάσσεται εναντίον του συνεχούς ωραρίου
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων και της
αποδέσμευσης, την οποία μεθοδεύουν λίγες μεγάλες ελληνικές
– και ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις - «μεθόδευση με την οποία
στοχεύουν στην εξαφάνιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και
την εξουθένωση των εργαζομένων, προβάλλοντας σαν δικαιολογία

831

«Να βγεη ην ειιεληθφ βηβιίν απ‘ ηελ αθάλεηα», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ,
Απξίιεο 1979, 8-10, ζ. 8.
832
.π..
833
«Πνηνηηθή άλνδνο ηνπ ειιεληθνχ βηβιίνπ», Γηαβάδσ, ηεχρνο 18, Μάξηηνο
1979, 14-15, ζ. 15.

829

.π..
«Μεζνδεχεηαη ε επαλαθνξά ηνπ ζπλερνχο σξαξίνπ», Δκείο θαη ην
ΒΗΒΛΗΟ, Απξίιεο 1979, ζ. 1.
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σε εκπομπές βιβλίου834. Γπίσης, οι επαγγελματίες του βιβλίου
ζητούσαν «να δοθούν ανθρώπινες συντάξεις και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη», «να ιδρυθεί Επικουρικό Σαμείο», «να καταργηθεί ο
αγορανομικός έλεγχος που ορίστηκε σε ορισμένα είδη χαρτοπωλείου»
και «να αναθεωρήσει το υπουργείο Παιδείας την απόφασή του
σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται στους δασκάλους να και στους
καθηγητές να συνιστούν στους μαθητές τους εξωσχολικά βιβλία».
Ώκόμη, για τη διάδοση και την προβολή του βιβλίου, οι ίδιοι
πρότειναν «να θεσπιστούν από την πολιτεία ετήσια βραβεία και
τιμητικές διακρίσεις για τις καλύτερες εκδόσεις βιβλίων και να
αγοράζεται από το κράτος ένας σημαντικός αριθμός βιβλίων», «να
χορηγήσει απλόχερα (η πολιτεία) τις πιστώσεις που χρειάζονται για
τη λειτουργία εκθέσεων βιβλίων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό»,
«να αυξηθεί ο αριθμός των βιβλιοθηκών», «να συγκροτηθεί στο
υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών συντονιστικό όργανο, με τη
συμμετοχή όλων των φορέων του βιβλίου, που θα αναλαμβάνει την
επίλυση όλων των προβλημάτων του βιβλίου», «να εκδίδεται από το
υπουργείο Πολιτισμού ετήσιο βιβλιογραφικό δελτίο που να
ενημερώνει το κοινό για τις εκδοτικές δραστηριότητες της χρονιάς»
και «να βοηθήσει η Πολιτεία ώστε ο κλάδος να αποκτήσει δική του
στέγη (Σο πίτι του Βιβλίου), που θα παίζει ρόλο πραγματικού
πνευματικού και πολιτιστικού κέντρου»835.

εκατό δραχμές. Σα ζύγιζε σε μια ζυγαριά σαν κι αυτές που έχουν οι
πλανόδιοι μανάβηδες, πλήρωνε κι έφευγε. […] Σο θέαμα και η
ενέργεια αυτή του Φ. Λαδιά σοκάρισαν πολλούς, ιδιαίτερα τους
πιστούς του βιβλίου. Αν όμως το καλοσκεφτεί κανείς ψύχραιμα, θα
δει ότι η ενέργεια αυτή είχε και τα θετικά της αποτελέσματα. Πέρα
από το γεγονός ότι ο βιβλιοπώλης έδιωξε το στοκ, ο κόσμος πλησίασε
το βιβλίο. Μπορεί οι τίτλοι που προσφέρονταν με το κιλό να μην
ικανοποιούσαν όλοι τις απαιτήσεις του τακτικού θαμώνα των
βιβλιοπωλείων, αλλά για το πλατύ κοινό ήταν μια ευκαιρία να
αγοράσει και να διαβάσει κάτι – έστω και απλοϊκό ή μέτριο. Να
πλησιάσει βιβλία απρόσιτα τις περισσότερες φορές για τα οικονομικά
του, να αρχίσει τελικά μια επαφή με το βιβλίο, που καθημερινά
γίνεται απλησίαστο για τις δυνατότητές του, χάρη στην αδιαφορία του
κρατικού μηχανισμού και την κερδοσκοπία των συντελεστών του»836.

Πτη συγκέντρωση των εκδοτών και βιβλιοπωλών στις
19.2.1979 ο Β. Θατσουλιέρης επικεντρώθηκε στην ομιλία του
στα προβλήματα και στην «ιδιαίτερη θέση» του βιβλιοπωλείου
ως εμπορική επιχείρηση. Ν ομιλητής υποστήριξε πως το
βιβλιοπωλείο δέχτηκε τα τελευταία χρόνια «αλλεπάλληλα
πλήγματα, που το κλόνισαν οικονομικά σε μεγάλο βαθμό», όπως ο
ανορθόδοξος τρόπος διανομής των σχολικών βιβλίων που
παρέχονται από την Ξολιτεία δωρεάν, οι αλλεπάλληλες
αλλαγές στη γλώσσα και στα αναλυτικά προγράμματα –με
αποτέλεσμα να αχρηστευθούν μεγάλες ποσότητες βιβλίων–
και η πώληση βιβλίων σε άλλους χώρους, π.χ. μέσα στα
φροντιστήρια. Έτσι, καταλήγει, ο βιβλιοπώλης αναγκάστηκε
για να επιβιώσει να «μπάσει» στο μαγαζί και να πουλά είδη
πολλές φορές άσχετα με το βιβλίο και να χάνει σιγά-σιγά το
χαρακτήρα του, που συνίσταται κύρια στην πώληση βιβλίων.
Ώυτές οι διαπιστώσεις γίνονται το 1979.

Ηδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έμφαση που δίνει
η έκτακτη συγκέντρωση των επαγγελματιών του βιβλίου την
άνοιξη του 1979- στον «κοινωνικό-εκπολιτιστικό» ρόλο του
βιβλιοπώλη. Ν Β. Θατσουλιέρης διαπιστώνει ότι αν και «το
βιβλιοπωλείο είναι ο κατεξοχήν φυσικός φορέας της διοχέτευσης του
βιβλίου στο πλατύ καταναλωτικό κοινό», έχει καταλήξει «ένα
παραγνωρισμένο κατάστημα ως προς τον κοινωνικό του αυτό ρόλο.
Παραγνωρισμένο και από τις αρχές και από το κοινό». Ν ίδιος
εξηγεί το σκεπτικό για τον «ειδικό» ρόλο του βιβλιοπωλείου:
«Είναι γενικά παραδεκτό πως η ανάπτυξη του πολιτιστικού επιπέδου
ενός λαού είναι στενά συνδεδεμένη με την ποσοτική και την ποιοτική
ανάπτυξη του βιβλίου. Δεν είναι αρκετό ωστόσο να γίνονται μόνον
πολλές και καλές εκδόσεις. Πρέπει, είναι ανάγκη να φτάνουν μέχρι
το καταναλωτικό κοινό, να γίνονται γνωστές και να διαφημίζεται η
αξίας τους. Και η προσπάθεια πρέπει να φθάνει ως το σημείο να
προκαλεί τον αγοραστή. Και αυτό το νόημα έχει και αυτό το ρόλο
παίζει η έκθεση των βιβλίων στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων. Από
αυτή την άποψη και μόνο, το βιβλιοπωλείο δεν πρέπει να
αντιμετωπίζεται από την Πολιτεία σαν όλα τα άλλα καταστήματα,
που για λόγους λιτότητας, θέλει και επιζητεί τη μείωσή τους.
Αντίθετα πρέπει να βοηθηθεί να παίξει πιο σωστά και πιο τέλεια τον
κοινωνικό του ρόλο, που είναι η μορφωτική και πολιτιστική άνοδος
και ανάπτυξη του λαού μας, τώρα μάλιστα που πρόκειται η χώρα μας
να μπει στην ΕΟΚ και να αποτελέσει μέλος της»837.

Γξάλλου, την ίδια εποχή, προβάλλεται από το βήμα
του περιοδικού Διαβάζω μία ‗ασυνήθιστη‘ κίνηση βιβλιοπώλη
για την απαλλαγή από το στοκ του καταστήματός του:
«Πλήθος βιβλία απλωμένα σε πάγκους, έξω από το βιβλιοπωλείο του
Φ. Λαδιά στην οδό Ιπποκράτους, προσφέρονταν στις αρχές του
καλοκαιριού, σχεδόν δωρεάν, στο κοινό, μ‘ ένα πολύ έξυπνο ‗κόλπο‘.
Με το κιλό! Εκατό το κιλό έφτασαν τα βιβλία… Πάνω από τρία
κιλά μπορούσε κανείς να πάρει, όσα και όποια βιβλία ήθελε, μόνο με

Γπίκληση στον «κοινωνικό ρόλο», όχι μόνο των
βιβλιοπωλών αλλά και των εκδοτών βιβλίων, γίνεται σε
υπόμνημα που απέστειλε η ΞΝΓΐ στο υπουργείο Γμπορίου
για την εφαρμογή της πράξης νομοθετικου περιεχομένου της
22.2.1979 και της υπ‘ αριθμ. Ώ3-3385/11.4.1979 απόφασης
του υπουργείου Γμπορίου για την αναπροσαρμογή των τιμών
πωλήσεων. Πυγκεκριμένα, στο υπόμνημα που υπογράφουν ο
πρόεδρος της Νμοσπονδίας Πτέλιος Ταλκιαδάκης και ο

834

836

835

837

«ΔΡΣ, ΤΔΝΔΓ θαη βηβιίν», Γηαβάδσ, ηεχρνο 18, Μάξηηνο 1979, 15.
«Απηά ηα πξνβιήκαηα πνηνο ζα ηα ιχζεη;», Γηαβάδσ, ηεχρνο 19, Απξίιηνο
1979, 13-14, ζ.14.

«Βηβιία κε ην θηιφ!», Γηαβάδσ, ηεχρνο 24 Οθηψβξηνο 1979, 16.
«Πξνβιήκαηα θαζαξά βηβιηνπσιψλ», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Απξίιεο
1979, ζ. 9.
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γενικός
γραμματέας
της
Ζανάσης
Θαστανιώτης,
επισημαίνεται πως «ο εκδότης των βιβλίων δεν είναι μόνο ένας
επαγγελματίας αλλά και ένας κοινωνικός λειτουργός, και το βιβλίο
έχει σκοπό τη διάδοση ιδεών και γενικότερα πολιτιστικών κειμένων
και πραγματειών που σκοπό έχουν την πνευματική ανάπτυξη και τη
μόρφωση ενός λαού και επειδή μεταφράζονται και όλων των λαών
της γης». ποστηρίζουν ότι ακόμα και με οικονομικά
κριτήρια, «το βιβλίο είναι ένα εντελώς ιδιότυπο προϊόν, του οποίου
είναι σχεδόν αδύνατος ο προσδιορισμός του κόστους», επειδή αυτό
επηρεάζεται αποφασιστικά από πλείστους αστάθμητους και
απρόβλεπτους παράγοντες, όπως η αβεβαιότητα της πώλησης
ενός τίτλου – οπότε η πολύ πιθανή αδιάθετη ποσότητα είναι
χωρίς αξία-, η αβεβαιότητα χρονικού προσδιορισμού λιανικής
πώλησης ενός τίτλου – οπότε γίνεται λόγος για τόκους
δεσμευμένου κεφαλαίου, έξοδα αποθήκευσης κλπ.-, τη
δαπάνη παραγωγής που επιμερίζεται στην πρώτη ύλη αλλά και
σε ‗άυλα και ρευστά‘ στοιχεία –όπως τα συγγραφικά
δικαιώματα, οι αμοιβές συντακτικής εργασίας, επιμέλειας,
διόρθωσης, καλλιτεχνικής παρουσίασης κ.ά.-, η δυσχέρεια
εκτίμησης του χρονικού ορίζοντα ολοκλήρωσης παραγωγής
ενός τίτλου, το τεράστιο κόστος διακίνησης – κυρίως στη
Βύση δεν αφορά μόνο τα βιβλιοπωλικά καταστήματα, αλλά
και το σύστημα ‗door to door‘, που σημαίνει υψηλές δαπάνες
σε αμοιβές πωλητών, μεταφορικά, παραμονή στις πόλεις
επαρχίας κλπ. – και η ίδια η φύση του βιβλίου, καθώς δεν
συνιστά είδος πρώτης ανάγκης και πάντα απευθύνεται σε έναν
περιορισμένο κύκλο αγοραστών σε κάθε αγορά. Ξάνω σε
αυτό σκεπτικό που αναπτύσσεται στο υπόμνημα, ζητείται να
υπάρξει ερμηνευτική εγκύκλιος στα μέτρα που επιδιώκει να
λάβει η Ξολιτεία για τη συγκράτηση του πληθωρισμού και
την εξυγίανση της αγοράς, η οποία να καθορίζει πως «το βιβλίο
δεν είναι ούτε βιομηχανικό ούτε βιοτεχνικό προϊόν» και δεν
υπάγεται στις διατάξεις της Ξράξης Λομοθετικού
Ξεριεχομένου «περί μέτρων για τη συγκράτηση της αυξήσεως
των τιμών των αγαθών». πως και «σε όλες τις χώρες της
υφηλίου», το βιβλίο θα πρέπει να απολαμβάνει και στην
Γλλάδα «ιδιαίτερα προνόμια ενισχύσεων και ειδικών ευεργημάτων».
Ρονίζεται δε πως ιδιαίτερα στη χώρα η περιορισμένη
κυκλοφορία του βιβλίου έχει άμεσα δυσμενείς επιπτώσεις στο
κόστος παραγωγής και διακίνησής του838.

στην ελληνική βιβλιαγορά: «Σο φετινό καλοκαίρι ήταν από τα
χειρότερα της τελευταίας περιόδου. Με τα δόντια πραγματικά
κρατήθηκαν οι επιχειρήσεις. Η αγορά παρουσίασε μεγάλη
στασιμότητα και οι πωλήσεις κατακόρυφη πτώση. Ο αριθμός των
γραμματίων που διαμαρτυρήθηκαν μεγάλωσε ανησυχητικά.
Παράλληλα ο πληθωρισμός συνέχισε να καλπάζει. Οι αυξήσεις των
ειδών του εκδοτοβιβλιοπωλικού κλάδου το πρώτο εξάμηνο
αυξήθηκαν κατά 45%, ενώ το χαρτί από τις 38 δραχμές ανέβηκε
στις 55 δρχ. το κιλό με τάσεις να ανεβεί ακόμα περισσότερο. Η
κατάσταση γίνεται ακόμα τραγικότερη, γιατί και τα άλλα προβλήματα
– στεγαστικό, φορολογικό, χρηματοδοτικό – οξύνονται περισσότερο.
Οι εκδοτοβιβλιοπωλικές επιχειρήσεις ξυλώνονται από το κέντρο και
μεταφέρονται,ολοένα και πιο πολύ, σε απόκεντρους δρόμους. Η
Μαυρομιχάλη, η Ζωοδόχου Πηγής και η Ιπποκράτους από τη
όλωνος και πάνω έγινε ο νέος τόπος συγκέντρωσης των
επιχειρήσεων του βιβλίου» 839 . Ξρωτοπόρο ρόλο σε αυτή τη
γεωγραφική μετατόπιση της αθηναϊκής βιβλιαγοράς φαίνεται,
σύμφωνα με τους παρατηρητές, πως διαδραμάτισε το
ΐιβλιοπωλείον της Γστίας, το οποίο μεταφέρθηκε το 1978
από την οδό Πταδίου στη οδό Πόλωνος 60.
Πτο προαναφερόμενο δημοσίευμα γίνεται επίσης
αναφορά στις ευθύνες του κράτους που με τα μέτρα που
λαμβάνει επιβαρύνει κάθε φορά περισσότερο την ύφεση. Ν
εκδοτικός και βιβλιοπωλικός κόσμος καλείται σε αφύπνιση,
καθώς από τη μια η πτώση των πωλήσεων και η χαμηλή
κυκλοφορία των τίτλων – 1000 ως 1200 αντίτυπα – και από
την άλλη ο πληθωρισμός και η άνοδος των τιμών των πρώτων
υλών που συνεπάγονται αύξηση του κόστους παραγωγής και
λιανικής τιμής διάθεσης του βιβλίου και άρα περαιτέρω
μείωση στις πωλήσεις, οδηγούν σε «αδιέξοδο» και κλονισμό
των επιχειρήσεων του βιβλίου. Φς διέξοδο από την τότε κρίση
προτείνεται το κράτος να σταθεί «πραγματικός αρωγός» με
την αγορά περισσότερων βιβλίων, την αύξηση του αριθμού
των βιβλιοθηκών, τη δωρεάν προβολή του βιβλίου από τα
ΚΚΓ, τη χρηματοδότηση του κλάδου χωρίς εμπόδια – ως
εξαίρεση σε σχέση με άλλους εμπορικούς κλάδους – και την
παροχή κινήτρων για τη συνένωση επιχειρήσεων. Ξροφανώς
για να επιβιώσουν.
Ώκόμη, στο ίδιο δημοσίευμα, που αντανακλά τις
θέσεις του δ.σ. της ΞΝΓΐ, καλούνται οι ίδιοι οι
εμποροβιβλιοπώλες να πάρουν την υπόθεση του βιβλίου στα
χέρια τους, δηλαδή να αποκαταστήσουν τη σύμπνοια μεταξύ
τους, να συνενώσουν τις παραγωγικές τους προσπάθειες είτε σε
συνεταιριστική είτε σε επιχειρηματική βάση, να οργανώσουν

Πτο κύριο πρωτοσέλιδο του Εμείς και το ΒΙΒΛΙΟ το
καλοκαίρι του ΄80 υποστηρίζεται πως «καυτό καλοκαίρι»
πέρασαν όλες εκδοτο-βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις, μικρές και
μεγάλες. 40-60%, «κατά την εκτίμηση των εκδοτών και
βιβλιοπωλών της Ώθήνας» έχουν πέσει το α‘ εξάμηνο του
1980 οι πωλήσεις βιβλίων και άλλο τόσο η εκδοτική
δραστηριότητα. Κε μελανά χρώματα περιγράφεται η εικόνα
838

839

«Τπφκλεκα ηεο ΠΟΔΒ πξνο ην Τπ. Δκπνξίνπ: Να κελ εθαξκνζζεί γηα ην
βηβιίν ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Ηνχλεο
1979, ζ. 10.

«Καπηφ θαινθαίξη πέξαζε ν εθδνηνβηβιηνπσιηθφο θφζκνο - ηαζηκφηεηα
ζηελ αγνξά θαη αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, ΗνχιηνοΑχγνπζηνο 1980, ζ. 1.
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τη διακίνηση του βιβλίου προς την επαρχία και να
δραστηριοποιήσουν τις επαγγελματικές τους οργανώσεις840.

μεταφορά του καταστήματος από την Πταδίου στη Πόλωνος,
σημείωνε ότι το σοβαρότερο πρόβλημα στο λιανικό
βιβλιεμπόριο ήταν η «ασυδοσία των εκπτώσεων» που γινόταν
από διάφορους εκδοτικούς οίκους σε διάφορα βιβλιοπωλεία,
με αποτέλεσμα αυτά να διαθέτουν τα βιβλία σε χαμηλότερες
τιμές. Ζα έπρεπε, υποστηρίζει, -σε μία εποχή που δεν είχε
θεσπιστεί ακόμη η ενιαία τιμή του βιβλίου στην Γλλάδα, ούτε
ακόμη και στη Ααλλία-, να υπάρχει μία γενική έκπτωση για
όλα τα βιβλιοπωλεία και όχι να γίνονται εκπτώσεις της τάξης
του 20-70%.

Ξαρατηρείται, επομένως, η αυτοκριτική των
επαγγελματιών του βιβλίου για τις ευθύνες τους στη
συντήρηση χρόνιων δομικών αδυναμιών της ελληνικής
βιβλιαγοράς, όπως ο άκρατος ανταγωνισμός, η έλλειψη
τόλμης και η στροφή σε νέα επιχειρηματικά σχήματα, το
ασθενές δίκτυο διανομής στην ελληνική επικράτεια ή τις
αντιπαλότητες μέσα στις επαγγελματικές ενώσεις.

Ένα ακόμη αίτημα που κατέθετε η διευθύντρια της
Γστίας, εκείνη την εποχή, ήταν το θέμα της παράτασης του
ωραρίου πέραν του αντίστοιχου των άλλων εμπορικών
καταστημάτων. Ησχυριζόταν ότι «θα διευκόλυνε πολύ κόσμο να
παρατείνεται η λειτουργία των βιβλιοπωλείων λίγη ώρα μετά το
κλείσιμο των καταστημάτων, ιδίως κατά τις βραδινές ώρες, γιατί τότε
παρατηρείται μεγάλη προσέλευση του κοινού».843

Ε σύμπνοια μέσα στον κλάδο δοκιμάστηκε την ίδια
χρονιά, όταν ένα «συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο» ανακοίνωσε
την πολιτική του για μεγάλες εκπτώσεις στην τιμή των
βιβλίων. Γπιτεύχθηκε τελικά συμφωνία με την καθιέρωση ως
ανώτατο ορίου εκπτώσεων από τα βιβλιοπωλεία του 10% και
απεστάλησαν καυστικές επιστολές του ΠΓΐΏ και της ΞΝΓΐ
προς ΚΚΓ που είχαν αναδείξει τον «εμφύλιο πόλεμο» στον
κλάδο. Πτην επιστολή μάλιστα του ΠΓΐΏ προς το Βήμα
τονιζόταν ότι μετά από μία εβδομάδα με τέσσερεις
αλλεπάλληλες συσκέψεις καθορίστηκε το σταθερό ποσοστό
έκπτωσης που μπορούν να χρησιμοποιούν οι βιβλιοπώλες, με
την επισήμανση πως «σκοπός μας είναι το βιβλίο να είναι όσο το
δυνατόν χαμηλότερης τιμής και το κέρδος του βιβλιοπώλου λογικό.
Η δε διακίνηση του βιβλίου να γίνεται μέσα από βιβλιοπωλεία και το
κοινό να επανέλθει με εμπιστοσύνη στο χώρο της πολιτιστικής
βιτρίνας που έχει ο χώρος του βιβλιοπωλείου»841.

Πτη γενική συνέλευση του ΠΓΐΏ στις 5.11.1980
τίθενται ξανά τα προβλήματα και επαναδιατυπώνονται τα
αιτήματα των εκδοτών και βιβλιοπωλών προς την Ξολιτεία
για ατέλεια χάρτου στους εκδότες, χορήγηση χαμηλότοκων
δανείων σε εκδότες και βιβλιοπώλες για τον εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεών τους, νέα νομοθεσία περί επαγγελματικής
στέγης, δημιουργία δικτύου βιβλιοθηκών, προβολή του
βιβλίου στα ΚΚΓ –ιδιαίτερα την τηλεόραση (ΓΟΡ και
ΓΛΓΒ)-, έκδοση βιβλιογραφικού δελτίου από το πουργείο
Ξολιτισμού για συμμετοχή στη διαμόρφωση του
νομοσχεδίου «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» του πουργείου
Ξολιτισμού, κ.ά.844.

Γνδιαφέρον παρουσιάζει η δημόσια προβολή της
αυτο-εικόνας των βιβλιοπωλών ότι το κατάστημά τους είναι
μία «πολιτιστική βιτρίνα» της ελληνικής κοινωνίας, που
πρέπει να διασωθεί, καθώς απειλείται από πολλούς κινδύνους.
Γνδεικτικά, στο παραπάνω κείμενο διαμαρτυρίας προς τα
ΚΚΓ, σημειώνεται ότι η προσπάθεια εκ μέρους 100 και
πλέον βιβλιοπωλών-εκδοτών αφορά στην επαναφορά «στα
σωστά εμπορικά ήθη του βιβλίου» μίας ομάδας από πέντε
«σχετικά νέους εκδότες» και υπογραμμίζεται η «εύθραυστη
κατάσταση» στην ελληνική βιβλιαγορά, η οποία ωθεί στην
αυστηρή τήρηση δεοντολογίας μεταξύ συναδέλφων: «Θα
πρέπει ακόμη να σκεφτεί κανείς ότι αν κλείσουν τα βιβλιοπωλεία,
πώς είναι δυνατόν να φτάνουν στο αναγνωστικό κοινό περισσότεροι
από 4000 τίτλοι βιβλίων το χρόνο»842.

Ών η Ξολιτεία έχει την ευθύνη κατάρτισης ενός
ευνοϊκού νομοθετικού πλαισίου και της δημιουργίας γενικά
των κατάλληλων συνθηκών για τη βιβλιαγορά, και οι ίδιοι
επαγγελματίες του βιβλίου έχουν την ευθύνη – πέρα από τη
σύμπνοια και τη συνεργασία – της λήψης πρωτοβουλιών
εξορθολογισμού και εκσυγχρονισμού των εκδοτικών και
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων. Ν πρόεδρος της ΞΝΓΐ
Πτέλιος Ταλκιαδάκης το Κάρτιο του 1981 σημείωνε πως
«έχουν υποχρέωση οι φορείς του βιβλίου ν‘ αξιολογήσουν σωστά το
ρόλο της ύπαρξής τους και να δώσουν ουσιαστικό περιεχόμενο στο
επάγγελμα-λειτούργημα που ασκούν» και προέτρεπε τη
χρησιμοποίηση εργαλείων του μάρκετινγκ για την προώθηση
του βιβλίου, ώστε να μην οδηγούν το κοινό «στην αποχαύνωση,
την οπισθοδρόμηση και τον αφανισμό», με αποτέλεσμα και την

Γκείνο το διάστημα, η διευθύντρια της βιβλιοπωλικής
και εκδοτικής επιχείρησης της Γστίας, Κάνια Θαραϊτίδη –
οξυδερκής παρατηρήτρια του ελληνικού βιβλίου και της
αγοράς του - και ενώ είχε ήδη ολοκληρωθεί επιτυχώς η
840

843

.π., ζ. 15.
«Γηεπζεηήζεθε ην ζέκα ησλ εθπηψζεσλ απφ ηα βηβιηνπσιεία», Δκείο θαη
ην ΒΗΒΛΗΟ, Οθηψβξηνο 1980, ζ. 3.
842
.π., ζ. 10.

«Μηα 95ρξνλε δίπια ζην Παλεπηζηήκην», Γηαβάδσ, ηεχρνο 29, Μάξηηνο
1980, 18-19, ζ. 19.
844
«Σα επαγγεικαηηθά θαη θιαδηθά δεηήκαηα νμχλνληαη», Δκείο θαη ην
ΒΗΒΛΗΟ, Γεθέκβξηνο 1980, ζ. 7.
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αποτελμάτωση όσων ασχολούνται με το βιβλίο845. Νι εκδότες,
ως «επιλογείς και παραγωγοί του βιβλίου», έχουν βαριές
ευθύνες απέναντι στο κοινό λόγου του ρόλου τους στην
αλυσίδα του βιβλίου και ακολουθούν οι βιβλιοπώλες ως «η
δεύτερη ομάδα ουσιαστικής ευθύνης και προσφοράς». Ν ίδιος
τονίζει πως τα βιβλιοπωλεία πρέπει να συντηρηθούν και να
επιβιώσουν με κάθε θυσία, «γιατί είναι οι χώροι που με το φυσικό
τρόπο καλλιεργείται και αναπτύσσεται αβίαστα το πνευματικό
εργαλείο του κοινού. Είναι απαραίτητο σ‘ όλες τις γωνιές της
ελληνικής γης να στηθούν και να λειτουργήσουν σωστά βιβλιοπωλεία,
που πρέπει να γίνουν τα μόνιμα εκθετήρια όλων των βιβλίων που
κυκλοφορούν στον τόπο μας». Αια να μπορέσουν εκδότες και
βιβλιοπώλες να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στο έργολειτούργημά τους, ο πρόεδρος της ΞΝΓΐ προτείνει κατ‘
αρχάς τη σύσταση ενός πρακτορείου βιβλίου, ως εταιρία
λαϊκής βάσης με μετόχους τους εκδότες και βιβλιοπώλες της
Γλλάδας, ώστε να εξασφαλιστούν η γρήγορη διακίνηση όλων
των βιβλίων, σταθερές λιανικές τιμές και λογικές εκπτώσεις
τίτλων, με αποτέλεσμα την ομαλή λειτουργία της βιβλιαγοράς
και την επανάκτηση της αξιοπιστίας του κοινού846.

Ε αυτοκριτική των επαγγελματιών του βιβλίου στην
Γλλάδα συνεχίστηκε. Ξολλοί ομιλητές στο πλαίσιο του 3ου
συνεδρίου του βιβλίου που είχε διοργανώσει η ΞΝΓΐ το
1982, επισήμαναν ότι σε κοινωνίες όπως η ελληνική, «χωρίς
μεγάλη παράδοση στον εκδοτικό τομέα και χωρίς
πεπαιδευμένο ευρύ αναγνωστικό κοινό, το βιβλίο κινείται πολύ
εύκολα από τον ρομαντικό εκδότη, που ο ιδεαλισμός του
μπορεί να καταπιεί σύντομα ολόκληρο το κεφάλαιό του, στον
ψυχρό έμπορο που πουλάει το όνειρο ενός ανθρώπου με το
κιλό ή με το κομμάτι σε ρυθμό διατίμησης». Πτα κακώς
κείμενα της ελληνικής βιβλιαγοράς, εντοπίζονταν ακόμη από
τους συνέδρους η εμφάνιση νέων εκδοτών χωρίς οικογενειακή
‗προϋπηρεσία‘ στο χώρο, η μη θεωρητική και επαγγελματική
κατάρτιση του προσωπικού των εκδοτικών οίκων και των
βιβλιοπωλείων, τα περιορισμένα κεφάλαια που επενδύονται
στο βιβλίο και απαιτούν άμεση απόδοση, ο πρόχειρος
προγραμματισμός των επαγγελματιών λόγω της πίεσης
απόδοσης των κεφαλαίων, η συσσώρευση μεγάλης ποσότητας
βιβλίων -εξαιτίας και των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και
τις αλλαγές στη γλώσσα- στις αποθήκες του εκδότη με
σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, η αδυναμία συνεννόησης
εκδοτών-βιβλιοπωλών-κράτους για την εκποίηση του
εκδοτικού στοκ, η μη κωδικοποίηση των προβλημάτων στις
σχέσεις του βιβλίου με το συγγραφέα, τον εκδότη και το
βιβλιοπώλη, η ανυπαρξία επαγγελματικής σχολής κατάρτισης
βιβλιοπωλών, η ελλιπής και -βασισμένη σε μία ‗περίεργη‘
αντίληψη- διαφήμιση για το ελληνικό βιβλίο (σε έντυπα
μικρής κυκλοφορίας με στόχο-αποδέκτη τους ούτως ή άλλως
πιστούς βιβλιόφιλους, αντί για τα έντυπα ευρείας
κυκλοφορίας), η μη ελκυστική εικόνα των περισσότερων
βιβλιοπωλείων και η ανυπαρξία του κράτους στην
παρακολούθηση και την υποστήριξη της βιβλιαγοράς (έγκυρο
βιβλιογραφικό δελτίο, μακρόχρονη πολιτική βιβλίου, ελλιπές
δίκτυο και υπολειτουργία βιβλιοθηκών) 848. Ώρκετοί σύνεδροι
έκαναν λόγο για την «αναρχία» στην αγορά του βιβλίου, για
την οποία ευθύνονταν η Ξολιτεία και οι εμπλεκόμενοι
επαγγελματίες, μία αναρχία που ‗μπλόκαρε‘ όλο το ‗κύκλωμα‘
του βιβλίου και δυσφήμιζε την εικόνα της Γλλάδας στο
εξωτερικό.

Ξαρατηρείται ότι και σε αυτό το δημοσίευμα
προβάλλεται ο κοινωνικός ρόλος εκδοτών και βιβλιοπωλών και
κατατίθεται μία πρωτοποριακή πρόταση ως βάση εκκίνησης
συνεργασίας των επαγγελματιών του βιβλίου πάνω σε σωστή
δεοντολογία και επιμερισμό των ευθυνών. Γκτός από την
ανάγκη εκσυγχρονισμού και τη χρήση ορθολογικών
εργαλείων προώθησης του βιβλίου για την επιβίωση των
επιχειρήσεων, αξία έχει η έμφαση που δίνεται στις «βαριές
ευθύνες» έναντι του κοινωνικού συνόλου.
Νι επαγγελματίες της ελληνικής βιβλιαγοράς μπορεί
να μην δρουν συχνά με ορθολογισμό, επαγγελματισμό και
κλαδική αλληλεγγύη, με όλες τις αρνητικές συνέπειες που
συνεπάγεται αυτή η έλλειψη, αλλά με τις ριψοκίνδυνες
αποφάσεις και δράσεις τους έβλεπαν εαυτούς ως πολιτιστικούς
λειτουργούς. Νι εκδότες-βιβλιοχαρτοπώλες είχαν τονίσει
στην ιδρυτική τους διακήρυξη το 1963 πως «το επάγγελμα των
Εκδοτών-Βιβλιοχαρτοπωλών έχει το πλεονέκτημα – και το
πρόσθετον βάρος – να είναι διφυές: Από τη μια σαν ‗επάγγελμα‘
κινείται μέσα στη σφαίρα της οικονομίας και ειδικώτερα της εμπορίας
και υπόκειται στους κανόνες της. Από την άλλη η φύση της
προσφοράς του το καθιστά λειτούργημα του πολιτισμού της
χώρας»847.

Ώξίζει η παράθεση μερικών ανησυχιών και προτάσεων
που ακούστηκαν στο συνέδριο της ΞΝΓΐ για την εικόνα που
παρουσίαζε ο χώρος των ελληνικών βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων το 1982: «Βιβλιοπωλεία ελκυστικά δεν υπάρχουν ή
είναι ελάχιστα. Φώροι δηλαδή που να σκαλίσει κανείς, να
πληροφορηθεί, να σημειώσει και να φύγει συναποκομίζοντας ένας
χαμόγελο, δεν βρίσκονται. Ούτε βέβαια εξειδικευμένο προσωπικό.

845

ηέιηνο Υαιθηαδάθεο, «Σν κάξθεηηγθ ζην βηβιίν θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηε
ρψξα καο», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Μάξηηνο 1981, ζ. 1.
846
.π., ζ. 10.
847
Ζ θαηαγξαθή ζην πεξηνδηθφ ηεο Παλειιήληαο Οκνζπνλδίαο ΔθδνηψλΒηβιηνπσιψλ-Υαξηνπσιψλ Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, ηεχρνο 1, 1963, ζ. 3, ην
νπνίν εθδφζεθε απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1963 κέρξη ην επηέκβξην ηνπ 1965,
αλαθέξεηαη ζην Elmar Winters-Ohle, φ. π., ζ. 100.

«Πξαθηηθά 3νπ πλεδξίνπ Βηβιίνπ», Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δθδνηψλ
Βηβιηνραξηνπσιψλ (ΠΟΔΒ), Αζήλα, Εάππεην Μέγαξν, 1-4.12.1982, ζ. 133.
Σα επηρεηξήκαηα αλαπηχρζεθαλ θπξίσο απφ ηνπο Βαζίιε Φίιηα θαη Γηψξγν
Μαληδνπξάλε.
848
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Που να μπορεί να προσελκύσει, να πληροφορήσει υπεύθυνα και να
κατευθύνει ακόμα, τον πελάτη του. Βέβαια για να υπάρχει τέτοιος
υπάλληλος βιβλιοπωλείου πρέπει να είναι ένας μικρός ηλεκτρονικός
εγκέφαλος, αφού δεν έχει κανένα βοήθημα, ούτε καν μια αξιόπιστη
εθνική βιβλιογραφία που να καταφεύγει ο ίδιος ή να παραπέμπει το
συνομιλητή του» 849 , «Ο αναγνώστης θα πρέπει να συνηθίσει να
μπαίνει στο βιβλιοπωλείο. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να είναι
σίγουρος ή σχεδόν σίγουρος ότι θα βρει το βιβλίο που τον ενδιαφέρει,
έστω και αν αυτός μένει στην Αθήνα ή στην περιφέρεια σε μικρή ή
μεγάλη επαρχιακή πόλη ή και γιατί όχι και στο χωριό. Εδώ όμως
μπαίνουν δυο μεγάλα προβλήματα. Σο πρόβλημα της διακίνησης του
βιβλίου και της ενημέρωσης του βιβλιοπώλη στην καινούργια
εκδοτική δουλειά» 850 , «Η Μεταξική δικτατορία καθώς και η
πρόσφατη του 1967 με το μάζωμα των βιβλίων που στην πρώτη
κατέληξαν στη φωτιά και στη δεύτερη φιλοξενήθηκαν στα υπόγεια
της ασφάλειας, αλλά και το συνεχές κυνηγητό κάθε προοδευτικού
βιβλίου και ανθρώπου, δημιούργησαν τον τύπο του βιβλιοπώλη του
συντηρητικού, του άβουλου, του απολίτικου. Η δικτατορία δε του ΄67
τού αφαίρεσε και το σχολικό βιβλίο και η κατάσταση αυτή θα
συνεχισθεί και μετά τη μεταπολίτευση του ‗74»851, «την κρίση που
διέρχεται σήμερα το επάγγελμά μας (σ.σ. το βιβλιοπωλικό) υπάρχει
διέξοδος: είναι το πάντρεμα του βιβλιοπώλη και χαρτοπώλη σε μια
επιχείρηση δυναμική. […] Η ατομική επιχείρηση θα πρέπει να
σβήσει και να αντικατασταθεί με τη σύγχρονη επιχείρηση του
βιβλιοχαρτοπωλείου. […] Μετά από τη δική μας προσπάθεια θα
ζητηθεί η συμπαράσταση της πολιτείας και των εκδοτών» 852 ,
«Πιστεύω ότι αυτό το είδος του βιβλιοπωλείου (σ.σ. του ελεύθερου,
γενικού βιβλιοπωλείου μέσα από το οποίο διακινείται χωρίς
περιορισμούς ολόκληρο το φάσμα της πνευματικής παραγωγής) δεν
κινδυνεύει να εκλείψει, εφόσον οι εμπορικές σχέσεις εκδότηβιβλιοπώλη λειτουργούν σωστά, βασισμένες στις γενικές αρχές του
εμπορικού δικαίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη του
βιβλιοπώλη είναι η ειδική αντιμετώπισή του από τον εκδότη, σε
σχέση με το κοινό. Κάθε εκδότης είναι ελεύθερος να καθορίζει τους
όρους με τους οποίους συνεργάζεται με τα βιβλιοπωλεία, αρκεί οι
όροι αυτοί να είναι γνωστοί, σταθεροί και ενιαίοι προς όλα τα
βιβλιοπωλεία, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, ώστε κάθε
βιβλιοπωλείο το οποίο τηρεί τους κανόνες συνεργασίες, να μπορεί να
προγραμματίζει έγκαιρα και σε στέρεες βάσεις την εργασία του.
Ξέρουμε ότι οι εκδοτικοί οίκοι του εξωτερικού διαθέτουν ένα έντυπο
στο οποίο αναγράφονται οι όροι συνεργασίας με τα βιβλιοπωλεία»853,

«τοκ στα βιβλιοπωλεία.[…] Έρχονται οι αντιπρόσωποι των
εκδοτών, θα θέλαμε να βάλουμε τα βιβλία, αλλά πού θα βάλουμε, τα
ράφια είναι ήδη γεμάτα! […] το θέμα: μπορεί να επιβιώσει το
βιβλιοπωλείο; χι στη μορφή που βρίσκεται σήμερα. Εάν
προσπαθήσετε να θυμηθείτε πώς ήταν τα καταστήματα των
ενδυμάτων πριν από δέκα χρόνια και όπως είναι σήμερα, τι μεγάλη
διαφορά υπάρχει, τι καλαίσθητα μαγαζιά έγιναν. Εν τω μεταξύ, τα
βιβλιοπωλεία είναι ακριβώς τα ίδια στην εμφάνιση όπως ήταν πριν
από δέκα χρόνια, με πολύ λίγες εξαιρέσεις εδώ στην Αθήνα και πάρα
πολύ ελάχιστες. Οι βιτρίνες μοιάζουν, η κάθε μια είναι η ίδια. Μόνο
στη μία τα Έκατό χρόνια μοναξιάς‘ ο ένας τη βάζει στο κέντρο, ο
άλλος δεξιά, ο άλλος αριστερά. Έχουν την ίδια ποικιλία από βιτρίνα
σε βιτρίνα, εκτός αν τυχαίνει να είναι και εκδότης και βλέπουμε και
ορισμένα βιβλία πιο πολύ στο κέντρο» 854.
Νι ανησυχίες και οι προβληματισμοί των
επαγγελματιών του βιβλίου συνεχίζονται το επόμενο
διάστημα. Πε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα στο έντυπο της
ΞΝΓΐ το καλοκαίρι του 1982 υπογραμμίζεται – για μία
ακόμη φορά – ότι οξύνεται μέρα με τη μέρα «η κρίση που
μαστίζει το βιβλίο» σύμφωνα με την παρατήρηση της
ελληνικής αγοράς του βιβλίου, και επισημαίνεται ότι «δύο είναι
τα στοιχεία που θεμελιώνουν αυτή τη διαπίστωση. Απ΄τη μια μεριά η
αδιάκοπη πτώση της κίνησης του βιβλίου, που οφείλεται στο διαρκώς
εντεινόμενο πληθωρισμό και στη γενική δυσπραγία που είναι η
συνέπειά του. Κι απ‘ την άλλη στην αδιάκοπη άνοδο της τιμής του
χαρτιού, που αποτελεί βασικό συντελεστή στη διαμόρφωση του
κόστους του βιβλίου. χετικά με την τιμή του τελευταίου, εκτός από
τις προηγούμενες διαδοχικές αυξήσεις, τις τελευταίες μέρες
ανακοινώθηκε νέα αύξηση της τάξης του 15%. Η νέα αυτή αύξηση
θα επιφέρει με τη σειρά της ένα κύκλο άλλων ανατιμήσεων που θα
επενεργήσουν ανασταλτικά στην κίνηση του βιβλίου». Αια άλλη μία
φορά απευθύνεται έκκληση προς την Ξολιτεία να λάβει μέτρα
για την κρίση που μαστίζει το βιβλίο, καθώς «όπως είναι
γνωστό είναι ένα πολύ ευαίσθητο είδος και δέχεται πρώτο τα
πλήγματα της αγοράς»855.
Ε υποτίμηση της δραχμής κατά 15% το 1982, σε
συνδυασμό με τα οικονομικά μέτρα του κράτους, τον
πληθωρισμό και τη γενική οικονομική ύφεση στην αγορά, είχε
«βαριές συνέπειες» στην ελληνική βιομηχανία του βιβλίου,
όπως σημειωνόταν στις αντιδράσεις των επαγγελματιών. Νι
εκδοτικές και βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις, λόγω της
ιδιαιτερότητας του ίδιου του βιβλίου – που δεν αποτελεί
«είδος πρώτης ανάγκης» -, του μικρού-μεσαίου μεγέθους και

849

.π..
.π., ζ. 312.
851
.π., ζ. 322.
852
.π., ζ. 323.
853
Ζ εθδφηεο-βηβιηνπψιεο Μίλα Καξδακίηζα ζηελ παξέκβαζή ηεο κε ζέκα
«Ζ ξχζκηζε ησλ ζρέζεσλ εθδνηψλ-βηβιηνπσιψλ» πξνηείλεη λα ξπζκηζηνχλ
θαη ζηελ Διιάδα νη επίκαρεο ζρέζεηο κε ηε ‗ζεζκνζέηεζε ησλ φξσλ
ζπλεξγαζίαο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ην αλαγθαίν πγηέο πιαίζην δξάζεο
εθδνηψλ θαη βηβιηνπσιψλ: α) ζην πνζνζηφ έθπησζεο πνπ ζα θπκαίλεηαη
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ αληηηχπσλ ελφο ηίηινπ πνπ αγνξάδεη ην βηβιηνπσιείν
απφ ηνλ εθδφηε, β) ζην ζέκα ησλ επηζηξνθψλ, δειαδή ν εθδφηεο λα νξίδεη αλ
δέρεηαη ή φρη επηζηξνθέο θαη ζε πνηα θαηάζηαζε θαη γ) ζε ιφγνπο πνπ
850

επηηξέπνπλ ζηνλ εθδφηε λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία κε έλα βηβιηνπψιε. Βι.
φ.π., ζζ. 326-328.
854
«Πξαθηηθά 3νπ πλεδξίνπ Βηβιίνπ», Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δθδνηψλ
Βηβιηνραξηνπσιψλ (ΠΟΔΒ), Αζήλα, φ.π., ζζ. 342-343.
855
«Νέα αχμεζε ζηελ ηηκή ηνπ ραξηηνχ, ελψ ε θίλεζε ηνπ βηβιίνπ πέθηεη
θαηαθφξπθα», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 1982, ζ. 1.
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των φορολογικών επιβαρύνσεων αντιμετώπιζαν οξύτατα
προβλήματα, με κύριο αυτό της χρηματοδότησης856.

προδιαγραφές, πλουτισμένα με όλα τα κυκλοφορούντα και
επανδρωμένα με ειδικευμένο προσωπικό. Γιατί έτσι θα γίνουν τα
πνευματικά κέντρα της κάθε περιοχής κι εκεί το κοινό θα επιλέγει τα
βιβλία που θέλει και του χρειάζονται και όχι όσα φαντάζουν ή του
σερβίρονται»860.

Πε συνέντευξη του προέδρου της ΞΝΓΐ Πτ.
Ταλκιαδάκη που αναδημοσιεύεται στο έντυπο της
Νμοσπονδίας, στις αρχές του 1983, εντοπίζονται συνοπτικά
τα κύρια προβλήματα της ελληνικής αγοράς βιβλίου: α)
Ταμηλή κυκλοφορία του βιβλίου στη χώρα, β) δυσμενέσταση
χρηματοδοτική αντιμετώπιση των φορέων του βιβλίου, γ)
ανυπαρξία ταυτότητας βιβλίου και παραγόντων του, δ)
αδιαφορία της Ξολιτείας στο ρόλο και τα προβλήματα του
βιβλίου, ε) βελτιώσεις της ελληνικής γλώσσας με επιβαρύνσεις
μόνο των φορέων του βιβλίου από τις σημειούμενες αλλαγές
(λ.χ. μονοτονικό σύστημα) και στ) αντιμετώπιση του βιβλίου
από τους κρατικούς φορείς, ιδιαίτερα από τα ΓΙΡΏ, ως
συνηθισμένου τύπου εμπορεύματος. Ν ίδιος επιμένει στην
ιδέα ίδρυσης πρακτορείου βιβλίου, ελεγχόμενου από τους
επαγγελματίες εκδότες-βιβλιοπώλες για την αντιμετώπιση
κυρίως του προβληματικού δικτύου διακίνησης του βιβλίου
στην επαρχία 857 , και τονίζει την ανάγκη απεριόριστης
φορολογικής ατέλειας για το βιβλίο από το κράτος858.

Πτη
γενική
συνέλευση
του
Πωματείου
ΐιβλιοχαρτοπωλών Ώττικής στις 13/7/1983, αποτυπώνεται
ως ένα από τα άλυτα κύρια προβλήματα του κλάδου «ο
αθέμιτος συναγωνισμός στο εμπόριο βιβλίων, ο οποίος διεξάγεται από
καρότσια, ωτοστόπ, φεστιβάλ και εκθέσεις, σελφ-σέρβις και
αυτοκίνητα που σταματούν έξω από τα φροντιστήρια και πουλάνε
ξενόγλωσσα βιβλία με τη συνεργασία των φροντιστηρίων και ακόμα
με πωλήσεις που γίνονται μέσα στα φροντιστήρια» 861 . Ώκόμη, ο
πρόεδρος του ΠΓΐΏ Κανώλη Κπουζάκης σε ομιλία του στα
εγκαίνια της 6ης Αιορτής ΐιβλίου στην Θηφισιά (1526/6/1983), απαριθμώντας τις δομικές αδυναμίες της
ελληνικής βιβλιαγοράς, όπως τη χαμηλή αναγνωσιμότητα, το
ελλιπές και απαρχαιωμένο δίκτυο βιβλιοθηκών, το πρόβλημα
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων εκδοτικών και
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, την υψηλή τιμή του χαρτιού και
τον περιορισμένο αριθμό εκπομπών προβολής των βιβλίου
στα ηλεκτρονικά ΚΚΓ, περιλαμβάνει και το λιανικό εμπόριο
εκτός βιβλιοπωλείων. Πημειώνει χαρακτηριστικά: «Σο
παραεμπόριο του βιβλίου, οι κλεψίτυπες εκδόσεις, τα καροτσάκια, οι
‗ρεπόρτερ‘ των δρόμων και των πεζοδρομίων, οι ‗ειδικοί‘ που
διαθέτουν με κάποιες ύποπτες άδειες και με την ανοχή, αν όχι τη
συμμετοχή, μερικών ύποπτων επίσης ‗δασκάλων‘, βιβλία… ηθικού,
θρησκευτικού, πατριωτικού κτλ. περιεχομένου, όλα αυτά δημιουργούν
σοβαρούς ανασταλτικούς παράγοντες στην κίνηση του καλού
βιβλίου»862.

Πτο μεταξύ, η Ξολιτεία εγκρίνει το πενταετές
πρόγραμμα 1983-1987, με στόχο την άρση των ανισοτήτων
που υπάρχουν στην πρόσβαση σε πολιτιστικά αγαθά και
υπηρεσίες – που οφείλονται σε οικονομικούς, κοινωνικούς ή
γεωγραφικούς λόγους – και την ευρεία διάδοση των
πολιτιστικών αγαθών και εργαλείο την ενίσχυση του
«πολιτιστικού κινήματος», με τη θεσμική κατοχύρωση και τη
δημιουργία υλικοτεχνικής υποδομής 859 .Ν απολογισμός του
προγράμματος μάλλον ήταν ισχνός, κυρίως λόγω της έλλειψης
συνέχειας και συνέπειας στην πολιτιστική πολιτική, τις
οργανωτικές αδυναμίες, την ανεπαρκή χρηματοδότηση, τα
θεσμικά κενά, τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό και σε τεχνικά μέσα.

Πτο ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του Πυλλόγου
ΐιβλιοπωλών Ώττικής στις 9/4/1984 διαπιστωνόταν η «κακή
οικονομική κατάσταση των βιβλιοπωλείων, που συνεχώς
επιδεινώνεται από χρόνο σε χρόνο», λόγω α) του παραεμπορίου
βιβλίων που γίνεται ευκαιριακά, β) των πωλήσεων από
πλανόδιους πωλητές βιβλίων, από καρότσια και αυτοκίνητα
και από διάφορες εκθέσεις με σκοπό τις πωλήσεις και γ) του
παράνομου εμπορίου βιβλίων μέσα σε ιδιωτικά σχολεία και
φροντιστήρια863.

Ρα προβλήματα στη βιβλιαγορά παραμένουν. Γιδικά
για το βιβλιοπωλείο, την ίδια περίοδο, ο Πτ. Ταλκιαδάκης
υποστηρίζει πως χωρίς να αποκλείονται και άλλοι τρόποι
διακίνησης του βιβλίου, όπως πλασιέ, λέσχες κλπ., αρκεί να
υπάρχει επαγγελματισμός και όχι ανευθυνότητα, «τα
βιβλιοπωλεία πρέπει να μείνουν ο βασικότερος διακινητής των
βιβλίων. Αρκεί, βέβαια, να είναι βιβλιοπωλεία με καθορισμένες
856

860

«Βαξηέο νη επηπηψζεηο ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ απφ ηελ ππνηίκεζε ηεο
δξαρκήο», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Γελάξεο-Φιεβάξεο 1983, 6-10, ζ. 1.
857
Βι. ζρεηηθά κε ην αδχλακν δίθηπν δηαλνκήο ηνπ βηβιίνπ ζηελ ειιεληθή
επαξρία, «Οη επαξρηαθνί βηβιηνπψιεο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο», Δκείο θαη ην
ΒΗΒΛΗΟ, Μάηνο 1983, ζ. 2.
858
«πλέληεπμε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΠΟΔΒ θ. η. Υαιθηαδάθε: Υακειή ε
θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ ζηε ρψξα καο θαη αλχπαξθηε ε ρξεκαηνδφηεζε»,
Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Γελάξεο-Φιεβάξεο 1983, 6-10, ζ. 6.
859
Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, φ. π., ζ. 67.

«πλέληεπμε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ΠΟΔΒ θ. η. Υαιθηαδάθε: Υακειή ε
θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ ζηε ρψξα καο θαη αλχπαξθηε ε ρξεκαηνδφηεζε»,
φ.π..
861
«Δπξχηαηε ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ», Δκείο θαη ην
ΒΗΒΛΗΟ, Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1983, ζ. 1.
862
«Καηέρνπκε έλα ζιηβεξφ ξεθφξ: Οη Έιιελεο δε δηαβάδνπλ βηβιία», Δκείο
θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Ηνχληνο-Ηνχιηνο 1983, 6-7, ζ. 7.
863
«Δπηδεηλψλεηαη ζπλερψο ε ζέζε ησλ βηβιηνπσιείσλ», Δκείο θαη ην
ΒΗΒΛΗΟ, Απξίιεο 1984, ζ. 1.
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Πτο πρόβλημα της εκτός βιβλιοπωλείων λιανικής
διακίνησης του βιβλίου παρεμβαίνει το 1984 και το
Γπαγγελματικό Γπιμελητήριο της Ώθήνας. Ν πρόεδρός του,
Βημήτρης Θουτουζής, σε επιστολή προς τον πουργό
Γμπορίου ΐ. Θεδίκογλου με ημερομηνία 22/4/1984,
επισημαίνει πως δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για τον
περιορισμό του πλανόδιου εμπορίου που πλήττει το
οργανωμένο εμπόριο και συνιστά μόνιμη εστία διαταραχών
για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ειδικά σε
βάρος του κλάδου των βιβλιοπωλών, και απευθύνει έκκληση
για τη λήψη μέτρων για τον περιορισμό του παραεμπορίου.
Ρονίζεται δε στο ίδιο κείμενο πως «τα βιβλιοπωλεία που
βρίσκονται στο κέντρο της πρωτεύουσας αντιμετώπιζαν και
εξακολουθούν ν΄ αντιμετωπίζουν καθημερινά τους πλανόδιους
πωλητές βιβλίων που εκθέτουν τα εμπορεύματά τους σε μικρή
απόσταση από τα καταστήματα επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την
αγοραστική τους κίνηση. Και ενώ η λειτουργία των παραπάνω
καταστημάτων απαιτεί μεγάλα έξοδα (ενοίκια, μισθοί προσωπικού,
εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, φορολογικές επιβαρύνσεις),
οι υπαίθριοι πωλητές χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και χωρίς
να έχουν κανένα υγειονομικό, φορολογικό και αγορανομικό έλεγχο,
αποκερδαίνουν σε βάρος των πρώτων»864.

ως «ουσιώδη σε επάρκεια», που συνεπάγεται έλεγχο μόνο για
υπερβολικό έλεγχο868.
Ε συνεχής «κρίση του βιβλίου» ωστόσο παραμένει,
σύμφωνα με τους επαγγελματίες της εγχώριας βιομηχανίας.
Πτη γενική συνέλευση της ΞΝΓΐ στις 28/4/1985
διαπιστώνεται πως πολλά προβλήματα του κλάδου
παραμένουν άλυτα και μάλιστα «η κατάσταση όχι μόνο δε
βελτιώθηκε, μα μέρα με τη μέρα χειροτερεύει με άμεσο κίνδυνο
ολοκληρωτικής εξαφάνισης του επαγγέλματος Εκδότης, Βιβλιοπώλη
και καταποντισμό του βιβλίου». Ξρος αντιμετώπιση της
κατάστασης απευθύνεται έκκληση προς τους συναδέλφους
εκδότες και βιβλιοπώλες όλης της χώρας να συσπειρωθούν
στις κλαδικές οργανώσεις για να μην οδηγηθεί το επάγγελμα
«στην καταστροφή και τον αφανισμό» και προς την Ξολιτεία
για την ίδρυση κρατικού φορέα για το βιβλίο και την
υιοθέτηση μέτρων στήριξης του βιβλίου και των φορέων του.
Πυγκεκριμένα, α) νομοθετική κατοχύρωση επαγγελμάτων
εκδότη και βιβλιοπώλη, και βεβαίωση ιδιότητας από τις
επαγγελματικές οργανώσεις, β) προσφορά κινήτρων για
ενοποίηση και δημιουργία σύγχρονων και βιώσιμων
εκδοτικών και βιβλιοπωλικών μονάδων και παράλληλη λήψη
δραστικών μέτρων για την πάταξη του παραεμπορίου, γ)
κωδικοποίηση και νομοθετική κατοχύρωσης υποχρεώσεων
και δικαιωμάτων συγγραφέων-εκδοτών-βιβλιοπωλών και
καθιέρωση τόσο διεθνούς αριθμού τυποποίησης ((ISBN) όσο
και ενιαίας τιμής βιβλίου, δ) εισαγωγή σε όλες τις βαθμίδες
εκπαίδευσης μαθημάτων «βιβλιογνωριμίας, βιβλιοφιλίας,
βιβλιοκριτικής» και ίδρυση τμημάτων επαγγελματικής
κατάρτισης των ασχολούμενων με το βιβλίο, στις ανώτερες
και ανώτατες σχολές της Γλλάδας, με σύγχρονη κατοχύρωση
των αντίστοιχων τίτλων σπουδών, ε) Ώφαίρεση από το
φορολογούμενο εισόδημα των πολιτών των δαπανών για
βιβλία, στ) φορολογικές ελαφρύνσεις εκδοτών και
βιβλιοπωλών, ζ) «ξεχωριστή αντιμετώπιση» του βιβλίου από
κρατικούς φορείς και οργανισμούς και εξίσωση μεταχείρισής
του από ΓΙΡΏ, ΝΡΓ κλπ. με υπόλοιπα έντυπα (εφημερίδες
και περιοδικά), η) παραχώρηση ακινήτου στην ΞΝΓΐ για
στέγαση του Ππιτιού του ΐιβλίου και κάλυψη λειτουργικών
δαπανών, θ) θεσμοθέτηση εκθέσεων βιβλίου εσωτερικού και
χρηματοδότηση συμμετοχής εκδοτών σε διεθνείς εκθέσεις και
εκδηλώσεις για το βιβλίο, ι) αύξηση εκπομπών για το βιβλίο
στα ηλεκτρονικά ΚΚΓ, κ) εκσυγχρονισμό και σωστή
λειτουργία βιβλιοθηκών στην ελληνική επικράτεια, με

Γκδότες και βιβλιοπώλες εμφανίζονται να
εναποθέτουν τις ελπίδες τους την άνοιξη του 1984 για επίλυση
των «χρόνιων άλυτων προβλημάτων του βιβλίου» στην
πουργό Ξολιτισμού Κελίνα Κερκούρη 865 . Ρο φθινόπωρο
όμως του ίδιου έτους εκφράζουν το δημόσιο προβληματισμό
τους, λόγω της εφαρμογής τελικά της αγορανομικής διάταξης
56/84 του πουργείου Γμπορίου, που κατατάσσει το βιβλίο
και τα σχολικά είδη στα «ουσιώδη εν ανεπαρκεία» προϊόντα,
που συνεπάγεται ανάλογο αγορανομικό έλεγχο και να
προαναγγείλουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλου του
εκδοτικού και βιβλιοπωλικού κόσμου, όπως συγκεντρώσεις,
κλείσιμο καταστημάτων, για την αναστολή της διάταξης 866 .
Πχετικά δημοσιεύματα φανερώνουν ότι ο κλάδος των εκδοτοβιβλιοπωλών βρίσκεται σε «μεγάλη αναταραχή» και ότι η
ΞΓΐ προβαίνει σε διαδοχικές συσκέψεις για την εξέταση
τρόπων κινητοποίησης των επαγγελματιών του βιβλίου για την
«απαράδεκτη» διάταξη 867 . Ρελικά, η αγορανομική διάταξη
56/84 καταργήθηκε το 1985 από το πουργείο Γμπορίου και
τα διδακτικά βιβλία και άλλα σχολικά είδη χαρακτηρίστηκαν
864

«Σν Δπαγγεικαηηθφ Δπηκειεηήξην ηεο Αζήλα γηα ην παξεκπφξην», Δκείο
θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Μάξηεο 1984, ζ. 4.
865
«Θεζκηθέο αιιαγέο κέζα ζ‘ απηφ ην ρξφλν», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ,
Απξίιεο 1984, ζ. 1.
866
«Σν βηβιίν ζε δησγκφ», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, επηέκβξηνο 1984, ζ. 1.
867
Βι. ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα: «ε κεγάιε αλαηαξαρή ν θιάδνο ησλ
εθδνηνβηβιηνπσιψλ», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Οθηψβξεο 1984, ζ. 6. «Ζ
έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο ΠΟΔΒ απνθάζηζε ‗φρη έιεγρνο ζηα βηβιία‘»,
Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 1984, ζ. 1. «Έηνο κεδέλ γηα ην
βηβιίν», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Γελάξεο 1985, ζ. 1.

868

«Καηαξγήζεθε ε αγνξαλνκηθή δηάηαμε 56/84», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ,
Απξίιεο 1985, ζ. 1.
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ανάλογη ενίσχυση τοπικών φορέων και ενθάρρυνση αγοράς
βιβλίων από τα τοπικά βιβλιοπωλεία869.

έκτακτης γενικής συνέλευσης στηρίζεται στην «ιδιαιτερότητα»
του βιβλίου που συνεπάγεται την ευνοϊκή μεταχείριση. Πτο
κείμενο επικρίνεται η στάση της ελληνικής Ξολιτείας έναντι
του βιβλίου, καθώς το βιβλίο όχι μόνο δεν έχει καλύτερη
αλλά ούτε καν ίση μεταχείριση με άλλα αγαθά, αφού το
πουργείο Νικονομικών «φρόντισε να το συμπεριλάβει στα
ελάχιστα εκείνα καταδικασμένα επαγγέλματα για τα οποία
καθιερώθηκε ο μεγαλύτερος συντελεστής υπολογισμού καθαρού
κέρδους που ίσχυε με το παλαιό σύστημα» 872 . Πτη συνέχεια, ο
κλάδος των εκδοτών-βιβλιοπωλών έλαβε «σύσσωμος» μέρος
στην πανελλαδική απεργία της 7ης Ώπριλίου 1986 με κύρια
αιτήματα την καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή και
την εξαίρεση του βιβλίου από το ΣΞΏ873.

Ρο φθινόπωρο του ίδιου έτους, τίθεται σε συναγερμό
ο κόσμος του βιβλίου από τις φήμες για εισαγωγή του νέου
Σόρου Ξροστιθέμενης Ώξίας (ΣΞΏ) και στα βιβλία –
ανάμεσα σε όλα τα όλα προϊόντα και υπηρεσίες - από το 1986
ή το 1987. Πε σύσκεψη φορέων του βιβλίου (εκδοτών,
βιβλιοπωλών, λογοτεχνών κλπ.) στις 15/11/1985
διαπιστώνεται η κοινή θέση πως το βιβλίο θα πρέπει να
εξαιρεθεί από το ΣΞΏ, «γιατί δεν είναι απλώς ένα εμπόρευμα,
αλλά αποτελεί κυρίως ένα πολιτιστικό αγαθό, που συμβάλλει στην
πνευματική ανύψωση του λαού μας», αλλά και ως «εμπορευματικό
είδος, διαφέρει από τα άλλα, γιατί, καθώς δεν είναι πρώτης ανάγκης,
παρουσιάζει μεγάλη ευαισθησία στις διακυμάνσεις της αγοράς και
οποιαδήποτε νέα επιβάρυνσης θα επιδεινώσει την κρίση που ήδη
υπάρχει» 870 . Πύμφωνα με πληροφορίες της ΞΝΓΐ, η
πουργός Ξολιτισμού Κ. Κερκούρη είχε ήδη εισηγηθεί το
φθινόπωρο του 1985 στο πουργείο Νικονομικών την
εξαίρεση του βιβλίου από το σχεδιαζόμενο ΣΞΏ, ενώ και η
Βιεθνής Ένωση Γκδοτών (ΒΓΓ) σε επιστολή προς τους
πουργούς Γθνικής Νικονομίας και Ξολιτισμού διατύπωνε το
αίτημα εξαίρεσης του βιβλίου από το μελλοντικό ΣΞΏ στην
Γλλάδα, καθώς το βιβλίο «απολαμβάνει προνομιακής
μεταχειρίσεων στις χώρες της ΕΟΚ, καθώς και στις η κοινοτικές
χώρες». Ρα κράτη της ΓΝΘ είχαν συνειδητοποιήσει πως «η
επιβολή φόρων στο βιβλίο είναι επιζήμια για τους εκδότες και
τους βιβλιοπώλες και εις βάρος του αναγνωστικού κοινού». Κε
βάση αυτή τη θεώρηση, σε χώρες όπως σε Κ. ΐρετανία,
Ηρλανδία και Ξορτογαλία είχε επιβληθεί κατάργηση κάθε
φόρου στο βιβλίο, ενώ σε άλλες, όπως στην Ηταλία, είχε
μειωθεί δραστικά871.

Πρωτοσέλιδο στο Εμείς και το ΒΙΒΛΙΟ, Μάρτιος 1986

Ε παραπάνω ενδεικτική σταχυολόγηση άρθρων
κυρίως από το διμηνιαίο έντυπο της ΞΝΓΐ για το διάστημα
1981-1989 είχε σκοπό να δείξει τις εκτιμήσεις για την
κατάσταση στην ελληνική βιβλιαγορά και την αυτοεκτίμηση
εκ μέρους των ίδιων των ελλήνων επαγγελματιών του βιβλίου.
• Γίτε ως πρόφαση έναντι της Ξολιτείας για τη διεκδίκηση
αιτημάτων που αφορούν στην «ιδιαιτερότητα» του βιβλίου και
άρα στην εξαίρεση των επαγγελματιών του βιβλίου από
γενικές διατάξεις για τη ρύθμιση της αγοράς, είτε ως γνήσια
πεποίθηση των επαγγελματιών του βιβλίου, σταθερή
παραμένει η επίκληση του κοινωνικού, ‗εκπολιτιστικού‘
λειτουργήματος του εκδότη και του βιβλιοπώλη.
• Κόνιμη είναι η προβολή της «κρίσης του βιβλίου» που
βασίζεται σε ‗στοιχεία‘ και ‗εκτιμήσεις‘, χωρίς όμως την
αναφορά σε αξιόπιστες πηγές αναφοράς, λ.χ. έναν κρατικό ή

Βεν θα υπάρξει θετική κρατική αντίδραση στο αίτημα.
Ε ΞΝΓΐ θα αντιδράσει άμεσα στην απόφαση του
πουργείου Νικονομικών για τον καθορισμό ενιαίου
συντελεστή φορολογίας των βιβλιοχαρτοπωλείων (στην
κατηγορία 3405-τήρηση βιβλίων ΐ΄ κατηγορίας επί του
τζίρου) και στην έκτακτη γενική συνέλευση στις 3/2/1986
ζητά την άμεση ανάκληση «της αναιτιολόγητης και εχθρικής προς
τον κλάδο και το βιβλίο» απόφασης και ταυτόχρονα την
εξαίρεση του βιβλίου ως «πνευματικού αγαθού» από το ΣΞΏ.
Πε ανοιχτή επιστολή προς τον Ξρωθυπουργό Ώνδρέα
Ξαπανδρέου, την οποία συνυπογράφουν ο πρόεδρος της
ΞΝΓΐ Πτ. Ταλκιαδάκης και ο Α.Α. της Νμοσπονδίας Α.
Βαρδανός, όλη η επιχειρηματολογία των αιτημάτων της
869

«Φήθηζκα ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο: Παξακέλνπλ άιπηα ηα πξνβιήκαηα
ηνπ θιάδνπ θαη ε θαηάζηαζε βαδίδεη πξνο ην ρεηξφηεξν», Δκείο θαη ην
ΒΗΒΛΗΟ, Μάεο-Ηνχλεο 1985, ζ. 12.
870
«ινη νη θνξείο ηνπ βηβιίνπ είλαη ζχκθσλνη: Να εμαηξεζεί ην βηβιίν απ‘
ην ΦΠΑ», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, Γεθέκβξηνο 1985, ζ. 1.
871
.π., ζ. 4.

872

«Με ςήθηζκά ηεο ε έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε ηεο Παλειιήληαο
Οκνζπνλδίαο δεηά άκεζε αλάθιεζε», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ, ΓελάξεοΦιεβάξεο 1986, ζ. 1.
873
«Κιεηζηά ηα βηβιηνπσιεία ζ‘ νιφθιεξε ηε ρψξα», Δκείο θαη ην ΒΗΒΛΗΟ,
Μάξηηνο 1986, ζ. 1.

255

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

επαγγελματικό φορέα συλλογής και αξιοποίησης των
δεδομένων κίνησης της ελληνικής βιβλιαγοράς.
• Πταθερή είναι η έμφαση στην αδύναμη αναγνωστική
συμπεριφορά των Γλλήνων, όπως αυτή τεκμηριώνεται σε
ευρωπαϊκές έρευνες ή εντύπων (βλ. Διαβάζω και Ιχνευτής).
• Ε ανορθολογική λειτουργία της ελληνικής βιβλιαγοράς,
αυτή την περίοδο, αποτελεί δομικό χαρακτηριστικό
γνώρισμα. Ών επιχειρήσει κανείς να συγκρίνει τα ελλιπή
δεδομένα της εκδοτικής παραγωγής με τη διακίνηση, τη
μικρή πληθυσμιακή δύναμη, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο,
την περιορισμένη αγοραστική δύναμη, και τη χαμηλή ζήτηση
και πώληση, δημιουργείται το ερώτημα αν το βιβλιεμπόριο
και ειδικά το βιβλιοπωλείο έχει ρόλο ‗δημιουργίας‘ ή
‗κάλυψης‘ αναγκών στην ελληνική κοινωνία.
• Βεν λείπει η αυτοκριτική, κυρίως για την ανάγκη νέου
επιχειρείν και εκσυγχρονισμού των εκδοτικών και
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, και συνεργασίας και
επαγγελματικής
αλληλεγγύης.
Ξάντως,
προσπάθειες
συνεργασίας του εκδοτικού κόσμου για την αντιμετώπιση
δομικών αδυναμιών της ελληνικής βιβλιαγοράς -όπως το
πρόβλημα της διανομής του βιβλίου- με τη σύμπραξη
κοινοπραξιών
–
«Βαναός»,
«Θοινοπρακτική»
και
«Πυνεργασία» - δεν ευοδώθηκαν μακροπρόθεσμα λόγω
εσωτερικών διαφωνιών και σταδιακών αποχωρήσεων των
συνεργαζόμενων εκδοτών σε κάθε μία από αυτές.

πολιτιστικής δραστηριότητας και το βιβλίο ορίσθηκε ως
πρώτη προτεραιότητα 875 . Κε δεδομένα την απουσία
πρωτογενούς έρευνας και τεκμηριωμένου στατιστικού υλικού
για τη βιομηχανία του βιβλίου στην Γλλάδα και την εμφανή
έλλειψη συγκεκριμένης κρατικής πολιτικής για την προώθηση
του βιβλίου, σε μία ολοένα πιο ανταγωνιστική και ανεξέλεγκτη
βιβλιαγορά, ιδρύεται από το πουργείο Ξολιτισμού το 1994
το Γθνικό Θέντρο ΐιβλίου (ΓΘΓΐΗ) ως Λομικό Ξρόσωπο
Ηδιωτικού Βικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό
την εφαρμογή εθνικής πολιτικής για την προώθηση του
βιβλίου και της αναγνωστικής συνήθειας 876 . Ρο ΓΘΓΐΗ
δημιουργεί και ανατροφοδοτεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων
για τον ετήσιο όγκο και τη θεματική της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής
(ΐΗΐΙΗΝΛΓΡ),
διατηρεί
αρχείο
συγγραφέων κ.ά. και εκπονεί κατά καιρούς έρευνες για την
ελληνική βιομηχανία του βιβλίου και την αναγνωστική
συμπεριφορά των Γλλήνων. Έτσι, συγκεντρώνονται, από το
δεύτερο μισό της δεκαετίας του ΄90 κι εξής, περισσότερα
έγκυρα στοιχεία που επιτρέπουν την ιστορική καταγραφή
τάσεων – σε σχέση πάντα με την πολιτική, οικονομική,
κοινωνική και πολιτιστική ζωή – και τη σύγκριση με τις
σημερινές εξελίξεις. Ξάντως, όπως επισημαίνει η Κυρσίνη
Δορμπά στη διδακτορική της διατριβή για την κρατική
πολιτική βιβλίου το 1992, λίγο πριν την ίδρυση του ΓΘΓΐΗ,
η αντιπρόταση που με επιμονή διατυπωνόταν επανειλημμένα
από τους συνδικαλιστικούς φορείς του βιβλίο αφορούσε στη
σύσταση μιας Γενικής Γραμματείας Βιβλίου, η οποία θα
συγκέντρωνε αρμοδιότητες και εξουσίες συντονισμού όλων
των σχετικών με το βιβλίο κρατικών αποφάσεων και
πρακτικών. ΐέβαια, η αντιπρόταση αυτή δεν είχε πολλές
ευοίωνες προοπτικές, καθώς η ελληνική κρατική διοίκηση δεν
περιλάμβανε στη λογική της διυπουργικές ιεραρχήσεις και
παρόμοια συντονιστικά όργανα877. Ξράγματι, δεν ευδοκίμησε
αυτή η ιδέα, όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια.

Εξελίξεις, 1989-1999: Εμφάνιση νέου βιβλιοπωλικού
παραδείγματος
Ώπό το 1989 κι εξής, η ελληνική πολιτιστική
παραγωγή και δημιουργία, συμπεριλαμβανομένης της
αλυσίδας του βιβλίου, αρχίζει να παρακολουθεί πιο στενά τις
διεθνείς και ειδικότερα ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Πύμφωνα με υπολογισμούς του Θ. ΐουκελάτου, που
δημοσιεύονται την άνοιξη του 1989 στον Ιχνευτή, στη χώρα
εμφανίζονται 337 εκδοτικοί οίκοι με τους 298 να έχουν έδρα
την Ώθήνα, 31 τη Ζεσσαλονίκη και 8 την υπόλοιπη Γλλάδα –
δηλαδή μία μεγάλη γεωγραφική συγκέντρωση στην
πρωτεύουσα – και η συγκέντρωση του 70% της συνολικής
ετήσιας βιβλιοπαραγωγής στα χέρια 70-75 εκδοτών
αναδεικνύεται σε μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής

Ε Ξολιτεία καταρτίζει και επιχειρεί να εφαρμόσει το
νέο πενταετές πρόγραμμα 1988-1992, με τους κύριους
στόχους να παραμένουν βασικά οι ίδιοι με αυτούς του
προηγούμενου. Αίνεται λόγος για την ανάγκη ενιαίας και
συνεπούς πολιτικής στον πολιτισμό και αναδιοργάνωσης του
ίδιου του πουργείου Ξολιτισμού. Λέο στοιχείο, όπως
επισημαίνει ο Α. Κπασκόζος, είναι η επίκληση της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας για την προσφορά υποστήριξης με τη μορφή
χορηγιών στην πολιτιστική ανάπτυξη874.

875

Γηάλλεο Φπράξεο, «Σα νηθνλνκηθά ηνπ βηβιίνπ» ζην Δζληθή Πνιηηηθή
Βηβιίνπ, Αζήλα, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ-ηέγε Καιψλ Σερλψλ θαη
Γξακκάησλ, Ηαλνπάξηνο-Οθηψβξηνο 1994, 97-113.
876
Γηα ηελ θξαηηθή πνιηηηθή βηβιίνπ ζηελ Διιάδα απφ ην 1975 σο ην 1992,
βι. Μπξζίλε Ενξκπά, Ζ θξαηηθή πνιηηηθή βηβιίνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο από ην 1975 έσο ζήκεξα, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή,
Αζήλα, 1992.
877
Μπξζίλε Ενξκπά, Ζ θξαηηθή πνιηηηθή βηβιίνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ
πεξίπησζε ηεο Διιάδαο από ην 1975 έσο ζήκεξα, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή,
Αζήλα, 1992, ζ. 209.

Ρο 1989 η Γυρωπαϊκή Γπιτροπή σε συνεργασία με
το Πυμβούλιο της Γυρώπης και την UNESCO αποφάσισαν
να θέσουν σε εφαρμογή μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα (19891994) στατιστικών δημοσιευμάτων σχετικά με τομείς
874

Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, φ. π., ζ. 69.
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βιβλιαγοράς 878 . Βεν ανευρέθηκαν στοιχεία στα διαθέσιμα
τεύχη του Ηχνευτή 879 για την παρουσία και τη γεωγραφική
διασπορά των βιβλιοπωλείων αυτής της περιόδου.

στον παγκόσμιο χάρτη882, όπως προαναφέρθηκε. Νι γνώμες
βέβαια πάντα διίστανται, όπως εκφράζονται στο δημόσιο
διάλογο για την ελληνική βιβλιαγορά, εξαιτίας της έλλειψης
αντικειμενικών στοιχείων και της καθαρά υποκειμενικής
εκτίμησης των δημοσιογράφων/μελετητών/επαγγελματιών
του βιβλίου. Γνδεικτικά, σύμφωνα με ανυπόγραφο άρθρο σε
ημερήσια εφημερίδα το 1992, η εικόνα είναι «ζοφερή»,
γεμάτη «αποθαρρυντικά νούμερα»: Νι συστηματικοί
βιβλιόφιλοι ανέρχονται μόλις στο 1,8% και μόνο το 3,5 των
Γλλήνων εμφανίζονται να διαβάζουν ένα βιβλίο το μήνα,
σύμφωνα με τις ‗μετρήσεις‘ του Πυνδέσμου Γκδοτών ΐιβλίου
(ΠΓΘΐ). Πτα δύο δε «καταθλιπτικά ποσοστά» προστίθεται
ένα ποσοστό αναλφάβητων της τάξης του 23% και ένα
ποσοστό μη αναλφάβητων, αλλά μη αναγνωστών, της τάξης
του 65%. Γπίσης, το 10% της ετήσιας βιβλιοπαραγωγής
‗γίνεται επιτυχία‘, το 60% χρειάζεται περίπου μια διετία να
απορροφηθεί, ενώ το 30% των βιβλίων μένει αζήτητο και
καταλήγει σε χαρτόμαζα. Ώκόμη, ο συνολικός αριθμός
εκδοτών, σε πανελλήνια κλίμακα «φθίνει με καλπάζοντα
ρυθμό», ενώ το βιβλίο λαμβάνει κάθε χρόνο «μηδενικό ετήσιο
ποσοστό» από τον Θρατικό Ξροϋπολογισμό. Ρέλος, την
εικόνα συμπληρώνει ότι το 1992 προστέθηκε και το
«δυσβάσταχτο» μέτρο επιβολής ΣΞΏ 18% στη διαδικασία
παραγωγής του βιβλίου στην Γλλάδα883.

Γνδιαφέρον
παρουσιάζει
ο
εκδοτικός
προγραμματισμός των ελληνικών οίκων, σε ποσοτικό και
ποιοτικό επίπεδο. Ξρώτιστος στόχος των περισσότερων,
ιδιαίτερα των μεγάλων επιχειρήσεων, παραμένει το μέγιστο
εμπορικό κέρδος με την επιτυχία εύπεπτης-ευπώλητης
λογοτεχνίας. Ρο 1990 η ελληνική βιβλιοπαραγωγή θα
ανέλθει στους 2870 νέους τίτλους, σημειώνοντας αύξηση
8,7% από το 1989 και περνώντας «στην ιστορία του βιβλίου ως
παραγωγικότερη χρονιά της τετραετίας 1987-1990 (ίσως και
ολόκληρης της δεκαετίας του ‘90)», όπως σημειώνει ο εκδότης
του Ιχνευτή 880 . Κάλιστα, η εντυπωσιακή αυτή εκδοτική
δραστηριότητα είναι ακόμα πιο αξιοσημείωτη, δεδομένων των
φαινομενικά αντίξοων για το βιβλίο πολιτικών, κοινωνικών και
οικονομικών συνθηκών στη χώρα: οικονομική κρίση, διπλές
εκλογές – βουλευτικές και δημοτικές- πόλεμος του Θόλπου,
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση κ.ά.. Ν Θ. ΐουκελάτος επιχειρεί
να ερμηνεύσει την ολοένα αυξανόμενη βιβλιοπαραγωγή, την
τετραετία 1987-1990, με την στροφή του αναγνωστικού
ενδιαφέροντος σε πανεπιστημιακές εκδόσεις και εκδόσεις
ειδικού ενδιαφέροντος, όπως και ελληνικής ιστορίας και
πολιτισμού – μέσα σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο
πολιτισμικά κόσμο – και την παραχώρηση του δικαιώματος
έκδοσης των σχολικών βιβλίων στους εκδοτικούς οίκους, στη
θέση του κρατικού Νργανισμού Γκδόσεων Βιδακτικών
ΐιβλίων που καταργήθηκε με απόφαση των ΐρυξελλών 881 .
Πύμφωνα πάντα με συλλογή δεδομένων του ΐουκελάτου, οι
ενεργοί εκδότες το 1990 ανέρχονταν σε 374. Ώπό αυτούς οι
318 είναι εγκατεστημένοι στην Ώθήνα, οι 46 στη
Ζεσσαλονίκη και οι 10 στην υπόλοιπη επικράτεια, δηλαδή
συνεχίζεται μία υψηλή γεωγραφική συγκέντρωση των
εκδοτικών οίκων σε ποσοστό 80-90%.

Γπίσης, τα αρνητικά σχόλια για τις μεταβολές στο
‗λειτούργημα‘ του βιβλιοπώλη δεν λείπουν την ίδια περίοδο,
καθώς διαμορφώνονται οι συνθήκες για την αλλαγή
παραδείγματος στο βιβλιοπωλικό επιχειρείν στα τέλη της
δεκαετίας του 1990, τόσο ως προς τη μεταβολή των μικρού
μεγέθους, οικογενειακής δομής, καταστημάτων σε
επαγγελματικές, εξορθολογισμένης και εκσυγχρονισμένης
τεχνολογικά επιχείρησης, όσο και ως προς την εντεινόμενη
‗έξοδο‘ του βιβλίου από το βιβλιοπωλείο σε ποικίλα σημεία
διανομής. Γνδεικτικά, ο ΐασίλης Θαλαμάρας καταγράφει το
1993 στην στήλη του στην Ελευθεροτυπία ένα σχετικό διάλογο
με βιβλιόφιλη φίλη του: «΄Ξέρεις‘, μου λέει, ‗παρατηρώ ότι
χάθηκε πια από τα βιβλιοπωλεία ο σωστά ενημερωμένος
βιβλιοπώλης. Ο γνώστης των νέων εκδόσεων, ο οποίος είχε να σου
προτείνει τι να διαβάσεις. σο περνάει ο καιρός, συναντώ όλο και
περισσότερο υπαλλήλους σε βιβλιοπωλεία-σούπερ μάρκετ. Και δεν
πρέπει να ξεχνάς ότι στα συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία, δεν μπορείς να
βρεις παλαιότερους τίτλους. Έκανα, προς στιγμήν, να τη ‗μαλώσω‘.
Μου φάνηκε σαν να τα παράλεγε. Μεσολάβησε μεταξύ μας ένα
διάστημα σιωπής. ταν όμως άρχισα νοερά να απαριθμώ
βιβλιοπώλες και βιβλιοπωλεία που να τιμούν το επάγγελμα (που έχει
αναδείξει βιβλιοπώλες σαν τον τρατή Υιλιππότη και τον κυρ-Νίκο

Ξράγματι, κοινή συνισταμένη παρατηρητών και
ιστορικών είναι πως μετά το 1990 παρατηρείται μία
εκρηκτική ανάπτυξη της βιβλιαγοράς, που δημιουργεί νέα
δεδομένα: ενθάρρυνση συγγραφικής δημιουργίας (η πρώτη
ύλη του προϊόντος), προσφορά νέων θέσεων εργασίας,
εξειδίκευση, διεθνή ανοίγματα και ενσωμάτωση της Γλλάδας
878

Κψζηαο Βνπθειάηνο, «Ζ αγνξά ηνπ βηβιίνπ κε αξηζκνχο – ηαηηζηηθή
επεμεξγαζία ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Οδεγνχ Βηβιίνπ 1989 –
Παξάξηεκα ΗΗΗ», Ηρλεπηήο, ηεχρνο 52-53 (δηπιφ), Μάξηηνο-Απξίιηνο 1989,
81-93, ζ. 84.
879
εκεηψλεηαη φηη ζην αξρείν-βηβιηνζήθε ηνπ Δ.Λ.Η.Α. εληνπίζηεθαλ ηα
πεξηζζφηεξα ηεχρε ηνπ Ηρλεπηή.
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Κψζηαο Βνπθειάηνο, «Ζ αγνξά ηνπ βηβιίνπ κε αξηζκνχο – ηαηηζηηθή
επεμεξγαζία ησλ βηβιηνγξαθηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ Οδεγνχ Βηβιίνπ 1990»,
Ηρλεπηήο, ηεχρνο 62-64 (δηπιφ), Ηαλνπάξηνο 1991, 115-136, ζ. 117.
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.π., ζ. 119.
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Νίθνο Βαηφπνπινο (επηκ.), «Διιεληθφ βηβιίν», Highlights, ηεχρνο 14, 2341, ζ. 24.
883
«Εεηνχληαη αλαγλψζηεο», Σν Βηβιίν θη εκείο (Scripta Manent),
Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο 1992, ζζ. 4-5. Πξφθεηηαη γηα αλαδεκνζίεπζε
αλππφγξαθνπ άξζξνπ ζηνλ Διεύζεξν Σύπν, 20.9.1992.
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τον Παντελάκη της ‗Εστίας‘), διαπίστωσα κι εγώ, ότι είχε όλο το
δίκιο με το μέρος της. Γράφουμε συχνά για συγγραφείς και εκδότες.
Οι πρώτοι παράγουν έργο και οι δεύτεροι το εκδίδουν. Είμαστε
απαιτητικοί απέναντί τους, με γνώμονα, πάντα, το καλό βιβλίο.
Μήπως είναι καιρός να αναρωτηθούμε και για το ποιος βρίσκεται
πίσω από τον πάγκο του βιβλιοπωλείου (όχι του οποιουδήποτε
βιβλιοπωλείου);» 884.

της διαφήμισης για την προσέλκυση πελατών. Βημοσιεύονται
άρθρα για τους επαγγελματίες της ελληνικής βιβλιαγοράς,
όπου
τονίζονται
οι
νέες
ανάγκες
των
καταναλωτών/αναγνωστών: «Ο καταναλωτής της δεκαετίας που
διανύουμε γίνεται ολοένα και πιο απαιτητικός στην ύπαρξη
σύγχρονων και λειτουργικών βιβλιοπωλείων, κρίνει, επιλέγει και
αγοράζει με περισσότερα κριτήρια», οπότε «ο σύγχρονος σχεδιασμός,
η αισθητική, η λειτουργικότητα παίζουν πια πρωτεύοντα ρόλο για την
επιτυχημένη πορεία του σημερινού βιβλιοπωλείου». Πε αυτό το
πλαίσιο παρέχονται συμβουλές για τη «σύγχρονη διακόσμηση
ενός σωστά οργανωμένου βιβλιοπωλείου», ώστε οι ιδιοκτήτες
να φροντίσουν για την αισθητική αναβάθμιση και τη
λειτουργική αποτελεσματικότητα των καταστημάτων τους,
«μέσα στο γεμάτο απαιτήσεις, ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Κερικά ‗στιγμιότυπα‘ της πραγματικότητας στην
ελληνική βιβλιαγορά αρχές της δεκαετίας του 1990, όπως την
αντιλαμβάνονταν και την ερμήνευαν οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι
στο διμηνιαίο έντυπο της ΞΝΓΐ παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Ν κόσμος του βιβλίου εκφράζει ικανοποίηση για την
ανακαίνιση ενός νεοκλασικού κτιρίου, με τη χρηματοδότηση
του ΞΓΤΦΒΓ, στην οδό Ζεμιστοκλέους στην καρδιά των
Γξαρχείων, για να στεγάσει το Ππίτι του ΐιβλίου 885, όπως και
τελικά έγινε και είναι το οίκημα που στεγάζονται μέχρι
σήμερα οι ΞΝΓΐ, ΠΓΘΐ και ΠΓΐΏ.

σον αφορά στην εσωτερική δομή και διακόσμηση
δίνεται έμφαση στο σωστά σχεδιασμένο φωτισμό – που
διευκολύνει πελάτες και προσωπικό – ώστε όσοι εισέρχονται
ή/και δουλεύουν στο βιβλιοπωλείο να «νιώθουν μεγαλύτερη
άνεση και ευφορία». Ν φωτισμός στο χώρο και ειδικά στα
ράφια και τις προθήκες για την ανάδειξη των βιβλίων συνιστά
ένα εν δυνάμει εργαλείο για την ανάδειξη του χαρακτήρα ενός
βιβλιοπωλείου. Γπίσης, συμβουλές παρέχονται προς
βιβλιοπώλες για τη διαμόρφωση ενός γενικά καθαρού, άνετου,
σύγχρονου, φιλικού προς τον πελάτη χώρου με υλικά που
«γερνούν με χάρτη και δεν δίνουν την αίσθηση φθοράς»887.

Ώυτό το διάστημα, κυριαρχεί το αίτημα
εκσυγχρονισμού και εξορθολογισμού του εκδοτικού
μηχανισμού και του βιβλιοπωλείου χάρη στη ραγδαία
πρόοδο της τεχνολογίας και στις μεθόδους μάρκετινγκ. Ν
βιβλιοθηκονόμος Θυριάκος Λτελόπουλος σε αρθρογραφία
του στο έντυπο της ΞΝΓΐ τονίζει ότι όπως στις βιβλιοθήκες
έτσι και στα βιβλιοπωλεία απαιτείται η εφαρμογή διεθνών
μεθόδων μηχανογραφημένης ταξινόμησης, καταλογογράφησης, αποδελτίωσης και βιβλιοθηκονομικής οργάνωσης
του αποθέματος, προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, αλλά
και των αναγνωστών-χρηστών. Ξαρατηρεί δε ότι η οργάνωση
των βιβλιοπωλείων σε βιβλιοθηκονομικές βάσεις και η
πληροφόρηση-εξυπηρέτηση μέσω ενός ηλεκτρο-νικού
καταλόγου συνιστούν νέα χρήσιμα εργαλεία που μπορούν
προς το παρόν να συνυπάρχουν με τους παλαιούς
δελτιοκαταλόγους και αργότερα να τους αντικαταστήσουν
πλήρως886.

Ξαρατηρείται λοιπόν ένας αέρας ανανέωσης για την
εσωτερική διαρρύθμιση του βιβλιοπωλείου που στηρίζεται
σε μία νέα φιλοσοφία, διαφορετική από την παλαιά
μακρόχρονη αντίληψη του σκοτεινού, σκονισμένου,
παραφορτωμένου με παλαιούς και νέους τίτλους που δύσκολα
ανακαλύπτει ο υπάλληλος ή ο πελάτης, με έμφαση στη
διευκόλυνση της λειτουργίας του καταστήματος – σε
συνδυασμό με τη μηχανοργάνωση και τη σωστή ταξινόμηση
και καταλογογράφηση – και στην αμεσότητα και πληρότητα
της εξυπηρέτησης των δυνητικών πελατών. Νι αρχές της
εσωτερικής διακόσμησης και της διαμόρφωσης της βιτρίνας,
των προθηκών και των ραφιών είναι όμοιες με αυτές
καταστημάτων με άλλα εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες,
όπως πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, υπεραγορές
τροφίμων κοκ., καθώς βασίζονται στις ίδιες αρχές μάρκετινγκ.
Ρο κατάστημα από μόνο του θα πρέπει να διαφημίζει τη
‗φιλοσοφία‘ του ιδιοκτήτη και να προσελκύει τους πελάτες,
που έχει σχεδιάσει να απευθύνεται (target group).

Γπίσης, την ίδια περίοδο, εγείρονται αιτήματα για τη
χρήση εργαλείων προώθησης/marketing από το σύγχρονο
βιβλιοπώλη, που αφορούν τόσο στη διαμόρφωση και
διακόσμηση (design) ελκυστικών για τον πελάτη
εσωτερικών χώρων του καταστήματος και της εφαρμογής
884

Σν άξζξν ηνπ Βαζίιε Καιακάξα κε ηίηιν «Σφηε πνπ ν βηβιηνπψιεο
γλψξηδε» δεκνζηεχζεθε ζηελ Διεπζεξνηππία ζηηο 18.11.1993 θαη
αλαδεκνζηεχεηαη ζηε ζπιινγή Γεθανθηώ (18) θείκελα – Οδόο όισλνο 69,
Αζήλα, Δθδφζεηο Φηιηππφηε, 1997.
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«Σν βηβιίν θη εζείο», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, Απξίιηνο-Μάηνο 1992, ζ. 2.
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Βι. ελδεηθηηθά Κπξηάθνο Νηειφπνπινο, «Βηβιηνζήθε θαη Βηβιηνπσιείν:
βίνη θαη δξφκνη παξάιιεινη», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, Απξίιηνο-Μάηνο 1992, ζ.
9 θαη Κπξηάθνο Νηειφπνπινο, «Βηβιηνζήθε θαη Βηβιηνπσιείν: βίνη θαη
δξφκνη παξάιιεινη», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο 1992, ζζ.
7-8.

Ώναφορικά με τη χρήση της διαφήμισης με στόχο την
αύξηση των πωλήσεων, οι βιβλιοπώλες καλούνται την ίδια
εποχή να διαμορφώσουν μία στρατηγική διαφημιστικού
887

Βι. ελδεηθηηθά Γήκεηξα Γσγάθνπ-Αλδξένπ, «Design & Βηβιηνπσιεία»,
Βηβιηνδείθηεο, Απξίιηνο 1995, 40-43.
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μηνύματος. Νι αρχές του σχεδιασμού της διαφημιστικής
στρατηγικής παραμένουν ίδιες με τις γενικές όπως σε κάθε
εμπορικό προϊόν/υπηρεσία: α) διαμόρφωση μηνύματος, β)
καθορισμός των μέσων και γ) χρονική κατανομή. Αια τη
διαμόρφωση του διαφημιστικού μηνύματος, επιλέγονται το
βασικό μήνυμα, η υπόσχεση «τι θα πούμε στους
καταναλωτές», ο άξονας του μηνύματος και η υποστήριξηπλαισίωση της βασικής υπόσχεσης προς το κοινό. Ν τρόπος
διαμόρφωσης του μηνύματος είναι συνάρτηση του στόχου
που έχει τεθεί με τη διαδικασία οριοθέτησης στόχων. Ρο
βασικό μήνυμα – λ.χ. διαφήμιση πολλών λογοτεχνικών τίτλων
σε αντιπαραβολή με ανταγωνιστές-βιβλιοπωλεία – μπορεί να
υποστηριχθεί και με άλλα σημεία, π.χ. διευκολύνσεις στον
τρόπο πληρωμής, παραγγελίες τίτλων από εξωτερικό κλπ.

εκδοτών. Κε αυτό το πνεύμα εξεταζόταν και ο διαχωρισμός
των πνευματικών δικαιωμάτων από τα συγγραφικά.
Γνόψει του Ξανελλήνιου Πυνεδρίου ΐιβλίου για τη
συζήτηση θεμάτων σχετικών με το βιβλίο και τη διαμόρφωση
εθνικής πολιτικής, τον Ηούνιο του 1992, Ξολιτεία και
επαγγελματικοί φορείς κατέθεταν τις προτάσεις τους για την
αντιμετώπιση δομικών αδυναμιών της ελληνικής βιβλιαγοράς.
Ρο πουργείο Ξολιτισμού πρόβαλε τις εξής προτάσεις:
* Πχέση κράτους και πνευματικής δημιουργίας. Τρειάζεται
κρατική παρέμβαση, πόση, ποια και σε ποια στάδια της
διαδρομής από τον πνευματικό δημιουργό ως τον τελευταίο
αναγνώστη; Ξοια συστήματα ισχύουν σε άλλες χώρες;
* Κε ποιους τρόπους πρέπει να παρέχεται η τυχόν κρατική
ενίσχυση του βιβλίου; Ώπευθείας αγορά του έτοιμου
προϊόντος (από ποιους και με ποια κριτήρια;), μέσω άλλων
φορέων (ΐιβλιοθηκών, Ξολιτιστικών φορέων κλπ.) ή
χρηματοδότηση του συγγραφέα πριν από τη συγγραφή;
* Γναλλακτικοί τρόποι κρατικής ενίσχυσης του βιβλίου πλην
της απευθείας χρηματοδότησης (ατέλειες, φορολογικές
ελαφρύνσεις, ανάληψη της διαφημιστικής προβολής κλπ.)
* Ξώς θα επιτευχθεί ο συντονισμός της κρατικής πολιτικής;
Τρειάζεται ενιαία υπηρεσία ή ειδικό συντονιστικό όργανο;
* Θρατικά βραβεία. Τρειάζονται; Ξώς και με ποια κριτήρια
πρέπει να χορηγούνται; Γίναι έργο του κράτους ή άλλων
φορέων ή βράβευση;
* Θοινωνική ασφάλιση συγγραφέων. Ριμητική ή
ανταποδοτική;
* Ρο βιβλίο ως εμπορικό προϊόν. Ησχύουν οι κανόνες του
εμπορικού ανταγωνισμού; Γπιβάλλονται αποκλίσεις από την
εμπορική και φορολογική πολιτική και ποιες; Πχέσεις
συγγραφέα - εκδότη - βιβλιοπώλη
* ΐιβλίο και Κέσα Καζικής Γνημέρωσης
* Πχέση εξωσχολικού και σχολικού αναγνώ-σματος
* ΐιβλιοθήκες. Γίδη και συστήματα λειτουργίας. Ελεκτρονική
ΐιβλιοθηκονομία
* Ρο ελληνικό βιβλίο στο διεθνή χώρο. Κεταφράσεις και
προβολή τους889.
Ε ΞΝΓΐ, από την πλευρά της, έθετε κάπως
διαφορετικά τις προτεραιότητες προς συζήτηση στο
επικείμενο Πυνέδριο:
* Θαταγραφή της κατάστασης και των προβλημάτων του
βιβλίου στην ελληνική κοινωνία σήμερα
Βιττή ιδιότητα του ΐιβλίου — εμπόρευμα και πολιτιστικό
αγαθό.
* Ζεσμικό πλαίσιο ΐιβλίου
Σορέας, ΐιβλιοθήκες, Θονδύλια από τον Ξροϋπολογισμό
* Νικονομική Ξολιτική ΐιβλίου
Γνιαία Ριμή

Αενικά, το «μήνυμα» ενός βιβλιοπωλείου στα μέσα της
δεκαετίας του ‘90 θα πρέπει να αποσπά την προσοχή του
κοινού που απευθύνεται, να είναι κατανοητό, να γίνεται
πιστευτό και να προκαλεί την επιθυμία στο δέκτη να
αντιδράσει σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί. Φς προς την
επιλογή των κατάλληλων μέσων για να επικοινωνήσει ο
βιβλιοπώλης το μήνυμα στο κοινό που θέλει να απευθυνθεί –
απαιτείται ένας προσεκτικός σχεδιασμός για να εξευρεθούν τα
πιο αποτελεσματικά και ταυτόχρονα τα ελάχιστα δαπανηρά
(εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα ή μίγμα όλων
αυτών). Φςς προς τη χρονική κατανομή της εκπομπής του
διαφημιστικού μηνύματος ενός βιβλιοπωλείου θα πρέπει να
επιλεγεί η χρονική περίοδος και η συχνότητα σύμφωνα με τα
δεδομένα της ελληνικής βιβλιαγοράς (διακοπές, νέες εκδόσεις
κοκ.) Κε δεδομένο ότι η περίοδος Πεπτεμβρίου-Νκτωβρίου
αποτελεί περίοδο ‗αιχμής πωλήσεων‘ , θα πρέπει να εκπεμφθεί
το σχετικό διαφημιστικό μήνυμα της επιχείρησης λίγο πριν
την έναρξη και επαναληπτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου.
Κηνύματα μπορούν να εκπεμφθούν και πριν την περίοδο του
καλοκαιριού – με στόχο την αύξηση των πωλήσεων βιβλίων
για τις διακοπές – και των εορτών των Τριστουγέννων και του
Ξάσχα888.
Ξαρατηρείται ότι οι γενικές διαφημιστικές αρχές ως
προς την επιλογή των μέσων και του χρόνου και της
συχνότητας εκπομπής του μηνύματος εφαρμόζονται
πανομοιότυπα και στο λιανικό βιβλιεμπόριο.
Γπίσης, την ίδια περίοδο η δημόσια συζήτηση
κινείται γύρω από το νέο νομοσχέδιο για την προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων που επεξεργαζόταν η Θυβέρνηση,
προσπαθώντας με τις διατάξεις να τηρήσει μία ισορροπία
μεταξύ των αιτημάτων των συγγραφέων και αυτών των

888

889

Βι. ελδεηθηηθά Λάκπξνο Σνπαιηδίθεο, «Γηαθήκηζε & Βηβιηνπσιεία»,
Βηβιηνδείθηεο, Απίιηνο 1995, 60-61.

«Παλειιήλην πλέδξην Βηβιίνπ: έλαξμε δηαιφγνπ», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο,
Απξίιηνο-Μάηνο 1992, 16-17, ζ. 16.
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Γιδική φορολογική αντιμετώπιση ΐιβλίου Βανειοδότηση και
κίνητρα για αγορά, ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό
ΐιβλιοπωλείων Ξιστώσεις για αγορές βιβλίων
* Ξροβολή ΐιβλίου
Κ.Κ.Γ. (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο)
Πυγγραφείς στα Κ.Κ.Γ.
ΐιβλιογραφία και εκθέσεις βιβλίου στο εσωτερικό και
εξωτερικό Λέες πολιτικές προώθησης του ΐιβλίου
* ΐιβλίο και Ξαιδεία
Πχολικό βιβλίο
Πχολικές βιβλιοθήκες
ΐιβλιοθηκονόμοι - μια αναγκαία σύγχρονη πρακτική
Μενόγλωσσο βιβλίο
* Πχέσεις Γκδοτών, Πυγγραφέων και άλλων παραγόντων του
βιβλίου
Ξνευματικά Βικαιώματα
ΐραβεία και Βιακρίσεις
Πυνεργασία παραγόντων έκδοσης ενός βιβλίου
* Πχέσεις ΓΝΘ και Γλληνικού ΐιβλίου
* Ν Ώπόδημος Γλληνισμός και το ελληνικό βιβλίο
Ε συρρίκνωση της ελληνικής γλώσσας890.

βιβλιαγοράς προβάλλουν πάντως συνεχώς αυτό το διάστημα
οι επαγγελματίες και οι παρατηρητές-ιστορικοί του βιβλίου.
Ν βιβλιοθηκονόμος και μελετητής της βιβλιαγοράς Θ.
Λτελόπουλος σημειώνει σχετικά: «την Ελλάδα, κατά κανόνα,
κάθε νούμερο είναι αναξιόπιστο, γιατί δε βασίζεται σε πραγματικά
δεδομένα, από οποιονδήποτε και αν παραδίδεται, από οπουδήποτε και
αν προέρχεται»893.
ΐέβαια, η διαχρονική ως τότε απουσία φορέα με έργο
τη συλλογή αξιόπιστων στοιχείων και τη διενέργεια μελετών
για το ελληνικό βιβλίο και την ανάγνωση υποβαθμίζει τα όσα
ανακοινώνονται με πηχιαίους τίτλους σε πρωτοσέλιδα και
εσωτερικά δημοσιεύματα στο έντυπο της ΞΝΓΐ περί
συνεχούς «κρίσης του βιβλίου», κλεισίματος «μεγάλου
αριθμού βιβλιοπωλείων», μικρού «αναγνωστικού κοινού» κοκ.
σε «υποθέσεις, μη στοιχειοθετημένες διαβεβαιώσεις και κουβέντες
του αέρα που δεν πείθουν»894. Κάλιστα, οι ίδιοι οι άνθρωποι του
βιβλίου, καταθέτοντας την άποψη πως το 1992 ήταν μία
«δύσκολη χρονιά» για το βιβλίο λόγω ΣΞΏ, φόρου υπέρ του
ταμείου, τυπογράφων ή της πρώτης μορφής του νομοσχεδίου
περί πνευματικών δικαιωμάτων, παραδέχονται πως «η
υποκειμενική αλήθεια θριαμβεύει» πως για την απεικόνιση της
κατάστασης εμπιστεύονται «τη διαίσθηση των ανθρώπων που
αγαπούν το βιβλίο και το στηρίζουν από διαφορετικές κι
ωστόσο απαραίτητες πλευρές». Ι.χ. Πε άρθρα που
επιχειρείται ένας ετήσιος απολογισμός για τη λειτουργία της
ελληνικής βιβλιαγοράς, εν μέσω ευρύτερης οικονομικής
κρίσης στη χώρα, οι γνώμες εκδοτών, βιβλιοπωλών,
συγγραφέων,
αρχισυντακτών
περιοδικών
διίστανται,
εμμένοντας άλλοι στα δομικά προβλήματα, όπως το
περιορισμένο αναγνωστικό κοινό ή το ελλιπές δίκτυο
βιβλιοθηκών, και άλλοι προβάλλοντας την αύξηση της
βιβλιοπαραγωγής και των πωλήσεων στα βιβλιοπωλικά
καταστήματα895.

Ε Γταιρεία Πυγγραφέων, μέσω του Ώλέξανδρου
Θοτζιά, έθετε επίσης το «δισεπίλυτο θέμα» των πνευματικών
δικαιωμάτων, αλλά και την ανάγκη προβολής του βιβλίου από
τα κρατικά ΚΚΓ, την κρατική ενίσχυση του βιβλίου, τη
σχέση λογοτεχνίας και σχολείου με στόχο την καλλιέργεια εν
δυνάμει αναγνωστικού κοινού, το θέμα της τιμητικής
σύνταξης, την αξιοπιστία των κρατικών βραβείων και τη
διάθεση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό891.
Ν εκδότης Ρίτος Κυλωνόπουλος (εκδόσεις
«Νδυσσέας») επισήμανε την έλλειψη «στοιχειωδών εργαλείων»,
δηλαδή αντικειμενικών δεδομένων μέσω στατιστικής και
εκπόνησης ειδικών μελετών, για τα προβλήματα της ελληνικής
βιβλιαγοράς, με κεντρικό τη μικρή κυκλοφορία του βιβλίου,
και την ανάγκη συνεργασίας με οικονομικούς συμβούλους για
παραγγελία μελετών και κατάρτισης ενός «προγράμματος
προβολής σε συνεργασία με ανθρώπους του μάρκετινγκ». Ν
ίδιος αναρωτιόταν χαρακτηριστικά: «το εξωτερικό, το 53% της
βιβλιοπαραγωγής διακινείται εκτός βιβλιοπωλείου, με άλλους
τρόπους. Δεν θα μας ενδιέφερε να μάθουμε πώς και γιατί; […]
Εμείς θα μείνουμε ασυγκίνητοι μπροστά σ‘ αυτές τις αλλαγές;» 892.

Γνδεικτικά, ο Ερακλής Ξαπαλέξης, αρχισυντάκτης
του Διαβάζω, παρατηρούσε: «Αρκεί να πούμε ότι στο δεύτερο
εξάμηνο της χρονιάς, στην εποχή αιχμής της κρίσης κυκλοφόρησαν
πάνω από 2.000 τίτλοι. Εμπορικά, λοιπόν, οι αριθμοί δείχνουν ότι το
βιβλίο δεν περνά κρίση. Σο ερώτημα βέβαια είναι μήπως καθυστερεί
η κρίση του βιβλίου, μήπως φανερωθεί αργά-αργά. Ίσως όμως
τελικά το βιβλίο να είναι ένας από τους ελάχιστους τομείς
πολιτιστικής δραστηριότητας που δεν θα υποκύψει στην οικονομική
κρίση». Θαι ο ίδιος στηρίζει την αισιοδοξία του για το μέλλον

Ρην απουσία στατιστικών στοιχείων για την ετήσια
βιβλιοπαραγωγή, τις πωλήσεις και την αναγνωστική
συμπεριφορά του κοινού ως δομική αδυναμία της ελληνικής

893

Κπξηάθνο Νηειφπνπινο, «Ζ απνπζία αξηζκψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ:
κηα αδπλακία πνπ πεξηβάιιεη ην ειιεληθφ βηβιίν», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο,
Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 1993, 7-8, ζ. 7.
894
.π..
895
Γεκήηξεο Παληειέζθνο, «Ο ρξφλνο πνπ θεχγεη», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο,
Γεθέκβξηνο 1992-Ηαλνπάξηνο 1993, ζ. 3 θαη «Ήηαλ δίζεθην ην ΄92;
Δθηηκήζεηο ησλ αλζξψπσλ ηνπ βηβιίνπ γηα ηε ρξνληά πνπ πέξαζε», Σν
ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 1993, 17 θαη 23.

890

.π., ζ. 17.
«Παλειιήλην πλέδξην Βηβιίνπ: έλαξμε δηαιφγνπ», φ.π..
892
«Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ πλεδξίνπ θαη νη έιιελεο εθδφηεο», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη
εκείο, Απξίιηνο-Μάηνο 1992, 18-20, ζ. 19.
891
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του βιβλίου στη συνεχή αυξητική τάση της βιβλιοπαραγωγής
και των λιανικών πωλήσεων. Κάλιστα, ερμηνεύει την έκρηξη
της βιβλιοπαραγωγής, όχι τόσο λόγω της σχέσης με την
πραγματική
ζήτηση
και
μία
αύξηση
των
αγοραστών/αναγνωστών, αλλά ως «επιθετική πολιτική» των
ελλήνων εκδοτών «για να μην περιπέσουν στην κρίση»896. Νι
εκτιμήσεις του Ξαπαλέξη φαίνονται το 2011, μέσα στη δίνη
του δημοσιονομικού χρέους της Γλλάδας, εντυπωσιακά
επίκαιρες.

και την κατάθεση προτάσεων και αντιπροτάσεων μέχρι την
επιτυχή κατάληξη σε ένα κείμενο για την τελική μορφή του
νομοσχεδίου 899 . Ώντίθετα, τα επιτακτικά αιτήματα των
επαγγελματιών για εξαίρεση του βιβλίου από την επιβολή
ΣΞΏ δεν ικανοποιήθηκαν από το κράτος, αλλά δεν
αγνοήθηκαν, καθώς τελικά επιβλήθηκε ένα χαμηλό ποσοστό
της τάξης του 4% στο τελικό προϊόν, το βιβλίο στην Γλλάδα.
Νι ίδιοι οι επαγγελματίες αναγνωρίζουν πως είναι χαμηλός ο
συντελεστής ΣΞΏ στην τελική τιμή, «ο πιο μικρός συντελεστής
μετά από το μηδενικό που υπάρχει σε λίγα κράτη-μέλη» της ΓΝΘ,
αλλά ζητούν αυτό το μικρό συντελεστή φόρου σε όλα τα
στάδια παραγωγής του βιβλίου (χαρτί, βιβλιοδεσία,
τυπογραφείο κοκ.) 900 . Ηδιαίτερα, η αύξηση του ΣΞΏ στο
χαρτί από 8% σε 18%, παρά τις αντιδράσεις των
επαγγελματιών του βιβλίου για «κάμψη της παραγωγής», που
με τη σειρά της θα έπληττε ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων που
ασχολούνται με τη συγγραφή, τη μετάφραση, την επιμέλεια,
την έκδοση και τη διακίνηση του βιβλίου, θεωρήθηκε μεγάλο
«πλήγμα» από τους επαγγελματίες του βιβλίου901.

Ν πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του
Πυνεδρίου Ηωάννης Ώρσενίδης πάλι, επικεντρωνόταν το 1992,
πριν το Πυνέδριο, στην επιτυχημένη γαλλική πολιτική για το
βιβλίο, προσθέτοντας: «τη Γαλλία προβλέπεται από το κράτος η
στήριξη νέων συγγραφέων, ή νέων βιβλιοπωλών. την Ελλάδα,
αντίθετα, γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες της παραμόρφωσης του
βιβλιοπωλείου που για να επιζήσει αναγκάζεται να γίνει το εμπορικό
κατάστημα της γειτονιάς. Βεβαίως η Γαλλία είναι μια μεγάλη,
εύπορη χώρα. Δεν έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις. Απλώς πιστεύουμε
πως είναι πολύτιμη η ευρωπαϊκή εμπειρία. Θα μας βοηθήσει να
αποφύγουμε άστοχες κινήσεις» 897 . Ρην ευρωπαϊκή εμπειρία θα
επικαλούνται συχνά επαγγελματίες και γνώστες του βιβλίου
για τη μίμηση θετικών προτύπων, με έμφαση σε μία
μακροπρόθεσμα οργανωμένη εθνική πολιτική βιβλίου εκ
μέρους της Ξολιτείας και στην εφαρμογή εργαλείων του
μάρκετινγκ από εκδότες και βιβλιοπώλες και τον ευρύτερο
εξορθολογισμό και μηχανογράφηση του κύκλου εργασιών των
επιχειρήσεών τους898.

Γιδικά για τον ελληνικό βιβλιοπωλικό κόσμο της
εποχής, μέσα από την αρθρογραφία του εντύπου της ΞΝΓΐ,
καταγράφονται οι εξελίξεις, τα προβλήματα και τα αιτήματα
προς το κράτος. Ώξίζει μία ματιά, πρώτα από την πλευρά των
επαγγελματιών και κατόπιν σε ευρήματα έρευνας του ΓΘΓΐΗ.

Κε άλλα λόγια, οι επαγγελματίες του βιβλίου λόγω
της διττής και ευαίσθητης φύσης του αγαθού με το οποίο
ασχολούνταν ζητούσαν αυτή την περίοδο –όπως άλλωστε και
σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του ‘80- την εξαίρεση από
τους γενικούς κανόνες της ελεύθερης καπιταλιστικής αγοράς
και επιζητούσαν την παρέμβαση, ή καλύτερη την στήριξη, του
κράτους προς το βιβλίο μέσω ευνοϊκών νομοθετικών
ρυθμίσεων, άμεσης και έμμεσης ενίσχυσης, δωρεάν
επικοινωνιακής προβολής κοκ.
Ρο επόμενο έτος, 1993, οι ίδιοι οι επαγγελματίες,
νιώθοντας τις τάσεις και τους κινδύνους στην υπόλοιπη
Γυρώπη, επικροτούν την ψήφιση του νέου νόμου για τα
πνευματικά δικαιώματα από την Ξολιτεία, το σχέδιο του
οποίου επεξεργάστηκε ειδική Νμάδα Γργασίας ΐιβλίου του
πουργείου Ξολιτισμού, με τη συμμετοχή πολλών φορέων
Σο Βιβλίο κι Εμείς, Απρίλιος-Ιούνιος 1993 (Εξώφυλλο)
896

«Ήηαλ δίζεθην ην ΄92; Δθηηκήζεηο ησλ αλζξψπσλ ηνπ βηβιίνπ γηα ηε
ρξνληά πνπ πέξαζε», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 1993, ζ. 23.
897
«Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ πλεδξίνπ θαη νη έιιελεο εθδφηεο», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη
εκείο, φ.π., ζ. 20.
898
Βι. ζρεηηθά θαη «ηξαηεγηθέο ηνπ βηβιίνπ ζηελ Δπξψπε: Μηα δηήκεξε
ζπλάληεζε γίλεηαη αθνξκή γηα ζθέςεηο», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, Γεθέκβξηνο
1992-Ηαλνπάξηνο 1993, 16-18.

899

Γεκήηξεο Παληειέζθνο, «Αίζηα έθβαζε», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο,
Φεβξνπάξηνο-Μάξηηνο 1993, ζ. 3.
900
Γεκήηξεο Παληειέζθνο, «Ζ αιήζεηα γηα ην ΦΠΑ», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο,
Απξίιηνο-Ηνχληνο 1993, ζ. 3.
901
«ΦΠΑ: Έλα αλαπάληερν πιήγκα», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, ΟθηψβξηνοΝνέκβξηνο 1992, ζζ. 20-21.
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Ρην άνοιξη του 1993 διαπιστώνεται ότι η κατάσταση
έχει ‗φθάσει στο απροχώρητο‘ με τον αθέμιτο ανταγωνισμό εκ
μέρους των «βιβλιοπωλείων-σουπερμάρκετ» και την εκπτωτική
πολιτική που εφαρμόζουν σε συνεργασία με εκδότες,
οδηγώντας σε τάσεις μονοπωλίου και συγκεντρωτισμού την
ελληνική λιανική αγορά του βιβλίου και κατ‘ επέκταση στον
αφανισμό μικρών και μεσαίων παραδοσιακών βιβλιοπωλείων.

αφήσουμε να περιγράψουν οι ίδιοι τις προτάσεις τους:
«Μοναδική λύση στο πρόβλημα των εκπτώσεων -που δεν είναι νέο,
αλλά αποκτά πλέον πρωτοφανές εύρος μέσω των προσφορών σε
έντυπα- είναι το πολυσυζητημένο αίτημα της ενιαίας τιμής. ε
συνδυασμό με τη θεσμοθέτηση της ενιαίας τιμής, οι βιβλιοπώλες
ζητούν τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων ενίσχυσης των
βιβλιοπωλείων. Σο ΤΠ.ΠΟ. θα πρέπει να εισηγηθεί στο Τπ.
Οικονομικών τα εξής μέτρα:
1. Επιδότηση των βιβλιοπωλείων, είτε για την αγορά καταστήματος
(κατά τα πρότυπα του γαλλικού νόμου), είτε με το να εκπίπτει από το
κέρδος το ενοίκιο που πληρώνει ο βιβλιοπώλης (μέτρο που θα
μπορούσε να αποτελέσει και ελληνικό πρότυπο.
2. Φαμηλότερο φορολογικό συντελεστή για τους βιβλιοπώλες.
3. Να δίνονται χαμηλότοκα δάνεια στα βιβλιοπωλεία ανάλογα με τη
φορολογική τους δήλωση (π.χ. στις χώρες ουηδία, Ιρλανδία,
Ισλανδία).
4. Τποχρεωτική αγορά βιβλίων για το δημόσιο από τα βιβλιοπωλεία
5. Φρηματοδότηση μικρών βιβλιοπωλείων για μηχανοργάνωση
6. Ίδρυση επαγγελματικής σχολής για βιβλιοπώλες
7. Επαναφορά του επιδόματος των εκπαιδευτικών για αγορά βιβλίων
- γεγονός που ενισχύει τα βιβλιοπωλεία».

Κε σύνθημα «Σα ελληνικά βιβλιοπωλεία
συσπειρώνονται» οι επαγγελματικές ενώσεις των ελλήνων
βιβλιοπωλών κηρύσσουν τον πόλεμο στον αθέμιτο
ανταγωνισμό των ‗ολίγων‘ και καταθέτουν προτάσεις για την
επιβίωση και τη ‗βιοποικιλότητα‘ του βιβλιοπωλικού κόσμου.
Πε σχετικό άρθρο για τις κινητοποιήσεις τους στο έντυπο της
ΞΝΓΐ σημειώνεται χαρακτηριστικά: «Ο χάρτης του ελληνικού
βιβλιοπωλείου, είναι γνωστό σε όλους μας, έχει αλλάξει δραματικά τα
τελευταία χρόνια. Θυμίζει πλέον στρατηγικό χάρτη με
καρφιτσωμένες τις σημαίες του ανταγωνισμού. Σα βιβλιοπωλεία που
πουλούν με μεγάλες εκπτώσεις είναι ο κύριος υπεύθυνος της
‗εμπόλεμης κατάστασης‘. Αν στις προσφορές τους, που έχουν
κατακλύσει έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας, προσθέσουμε τις
παράλληλες εκθέσεις —νέα μάστιγα για το βιβλιοπωλικό κόσμο—
και την κατάργηση του ειδικού επιδόματος των εκπαιδευτικών που
προοριζόταν για αγορά βιβλίων κατανοούμε τις αιτίες του
κλυδωνισμού. Σο ελληνικό βιβλιοπωλείο επιχειρεί με σύντονες
ενέργειες να αντεπιτεθεί στα πανταχόθεν χτυπήματα»902.

Ώναφορικά δε, με τη συμβολή ή μη της πολιτικής
εκθέσεων βιβλίου για την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής
και την προώθηση της ανάγνωσης, εκ μέρους της ΞΝΓΐ
επαναλαμβάνεται η πάγια τότε θέση πως «οι εκθέσεις βιβλίου
είναι απαραίτητες γιατί το ευρύτερο κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή
με ολόκληρη τη βιβλιοπαραγωγή. Η έκθεση διαπαιδαγωγεί το κοινό,
προωθεί το ενδιαφέρον του, αναπτύσσει το κριτήριο του και
συμβάλλει στην άνοδο της εκτίμησης του για την αξία και την
προσφορά του βιβλίου. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι η έκθεση είναι
λειτούργημα όπως και το επάγγελμα του εκδότη. τι ο θεσμός των
εκθέσεων δεν πρέπει να μετατραπεί σε εμποροπανηγύρεις, όπου
εντυπωσιάζει η πολυχρωμία των εκθεμάτων και όπου βασικός
σκοπός είναι η πώληση αποκλειστικά και μόνο του βιβλίου κι όχι η
προβολή του. Και οι πολλές εκθέσεις εκεί καταλήγουν.Σο βιβλίο, ως
πνευματικό προϊόν και ως μέσο πνευματικής τροφοδοσίας, πρέπει να
διακινείται από ανάλογους χώρους, κι αυτοί είναι τα καταστήματα
βιβλίου. Σα ενημερωμένα και επανδρωμένα βιβλιοπωλεία που
θίγονται ανεπανόρθωτα από τις χωρίς έλεγχο εκθέσεις. Η θέση της
ΠΟΕΒ είναι γνωστή και επιμένουμε σ' αυτή καλώντας τους εκδότες
να επιλέξουν. Πιστεύουμε ότι οι καθιερωμένες τα τελευταία χρόνια
εκθέσεις με πωλήσεις, δηλαδή του Ζαππείου (Γιορτή Βιβλίου, το
Μάιο), του Πεδίου του Άρεως (επτέμβριος), του Πειραιά στο
Πασαλιμάνι (Ιούνιος) και της Θεσσαλονίκης, είναι αρκετές για να
προβάλουν επαρκώς και με σοβαρότητα το βιβλίο. Βέβαια, υπό την
προϋπόθεση ότι η προβολή θα ενισχύεται από τις παράλληλες
εκδηλώσεις και την ενημέρωση του κοινού από ικανό σε γνώσεις και
εμπειρίες προσωπικό που θα εργάζεται στα περίπτερα. Θετικό
παράδειγμα αποτελεί η τελευταία έκθεση του Ζαππείου.
Περισσότερες λοιπόν εκθέσεις στο Λεκανοπέδιο και στη
Θεσσαλονίκη θα στρέφονταν κατά των βιβλιοπωλείων που έτσι κι

Κέσα σε αυτό το πνεύμα «άμυνας» στον αθέμιτο
ανταγωνισμό, συντάσσεται και δημοσιεύεται ανοιχτή επιστολή
διαμαρτυρίας ορισμένων βιβλιοπωλών προς τους εκδότες,
στην οποία επιχειρούν να εξηγήσουν πως «η συνέχιση αυτής
της κατάστασης - των εκπτώσεων - θα οδηγήσει στην
κατάρρευση του δικτύου βιβλιοπωλείων και θα φέρει σε
δύσκολη θέση και τους ίδιους τους εκδότες, αφού θα
εξαρτώνται απόλυτα από την πολιτική των τιμών και τη
μονοπωλιακή δομή της αγοράς. Νι υπογραφές έφτασαν τις
229 (68 από την Ώθήνα, 57 από τον Ξειραιά, 50 από τη
Ζεσσαλονίκη, 13 από την Ξάτρα, 16 από την Θαβάλα, 18
από το Πωματείο ΐιβλιοχαρτοπωλών Ώττικής, 7 από τη
Ιάρισα), γεγονός που αποδεικνύει την «ουσιαστική διαφωνία
των ελλήνων βιβλιοπωλών προς την τακτική του
βιβλιοπωλείου σούπερ-μάρκετ».
Ώπό τους ίδιους τους βιβλιοπώλες προτείνεται ως
διέξοδος από αυτή την ανυπόφορα ανταγωνιστική κατάσταση
και ως ασπίδα προστασίας για το μικρό-μεσαίο βιβλιοπώλη
την καθιέρωση από την Ξολιτεία της ενιαίας τιμής βιβλίου,
κατά μίμηση άλλων ευρωπαϊκών κρατών, όπου επίσης είχε
διαταραχθεί η βιοποικιλότητα των βιβλιοπωλείων. Ώς
902

«Σα ειιεληθά βηβιηνπσιεία ζπζπεηξψλνληαη», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο,
Απξίιηνο-Ηνχληνο 1993, 16-17, ζ. 16.
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αλλιώς πλήττονται.ε ό,τι αφορά στις εκθέσεις στην επαρχία αυτές
θα διοργανώνονται με τη συνεργασία των τοπικών συλλόγων των
βιβλιοπωλών της περιοχής όπου υπάρχουν (διαφορετικά των
τοπικών βιβλιοπωλείων), οι οποίοι θα επωφελούνται τα κέρδη των
εκθέσεων. Για την οργάνωση τους δε είναι απαραίτητη η συμβολή
των εκδοτών από την Αθήνα. Θεωρούμε απαραίτητο το θεματικό
χαρακτήρα των εκθέσεων στην επαρχία. Κάτι τέτοιο δοκιμάστηκε με
επιτυχία στην Κύπρο και πρόσφατα στη Γενεύη»903.

το κόστος διαφήμισης, διακίνησης, ποσοστό συγγραφέα, εκδότη,
βιβλιοπωλείου. Ο εκδότης που τιμολογεί στην πρώτη περίπτωση έχει
περιορισμένη δυνατότητα έκπτωσης στο βιβλιοπωλείο, άρα ποτέ δε
θα δούμε ένα τέτοιο βιβλίο να πωλείται με ιδιαίτερη έκπτωση από τα
βιβλιοπωλεία. Η δεύτερη τιμή, όμως, στην πραγματικότητα
εμπεριέχει μια στρατηγική πωλήσεων με μεγάλες εκπτώσεις, αλλά
πού και πώς; ε λίγα σημεία πώλησης (βιβλιοπωλεία) τα οποία
κάνουν μεγάλες αγορές. Άρα το αναγνωστικό κοινό στη συντριπτική
του πλειοψηφία θα αγοράσει σε τιμή υψηλότερη και ζημιώνεται από
μια τέτοια τιμολογιακή πολιτική του εκδότη. Είναι σίγουρο ότι οι
μεγάλες εκπτώσεις παράγουν αναξιοπιστία στις σχέσεις μεταξύ
αναγνωστών και βιβλιοπωλείων, δεν εξυπηρετούν κανέναν, και
ιδιαίτερα τους αναγνώστες, και δείχνουν μια χρόνια ασθένεια στην
αγορά του βιβλίου, της οποίας η θεραπεία είναι η ενιαία τιμή κατά το
γαλλικό πρότυπο (Νόμος Jack Lang)»905.

Ώκόμη, ένα κεντρικό αίτημα των βιβλιοπωλών αφορά
στο ειδικό επίδομα των εκπαιδευτικών για αγορά βιβλίων που
καταργείται από την Ξολιτεία. Πυγκεκριμένα, παρατηρούν:
«Σο τρίτο και σπουδαιότερο σε επιπτώσεις πρόβλημα για τους
βιβλιοπώλες είναι η κατάργηση, με πρόσφατη απόφαση του υπουργού
Παιδείας, του ειδικού επιδόματος των εκπαιδευτικών για αγορά
βιβλίων, το οποίο κατόπιν αιτήματος των συνδικαλιστικών οργάνων
των καθηγητών είχε θεσπιστεί πριν από χρόνια. Σο επίδομα
ενσωματώνεται πλέον στο μισθό των εκπαιδευτικών, οπότε δεν
απαιτείται πια κανείς έλεγχος για αγορά βιβλίων, για τον οποίο εμείς
έτσι κι αλλιώς είμαστε αντίθετοι. Οι εκπαιδευτικοί δε θα έπρεπε να
είναι υποχρεωμένοι να παρουσιάζουν στις αποδείξεις τους τίτλους
των βιβλίων που επέλεξαν να αγοράσουν. Η ενσωμάτωση αυτή στην
πραγματικότητα σημαίνει αύξηση του μισθού, που δίνεται με μορφή
επιδόματος.Επειδή στην πράξη γνωρίζουμε τι θα συμβεί, αν
σκεφτούμε πως το επίδομα προσέθετε πανελλαδικά στον τζίρο των
βιβλιοπωλείων 2 δισ. δρχ., επιμένουμε να παραμείνει, με τη διαφορά
πως θα πρέπει να απλοποιηθούν οι διαδικασίες ελέγχου που
μαρτυρούν την έλλειψη εμπιστοσύνης από μεριάς του υπουργείου
Παιδείας προς τους λειτουργούς της δημόσιας εκπαίδευσης. Οι λόγοι
άλλωστε που επέβαλαν το επίδομα αυτό παραμένουν»904.
Πτο πλαίσιο της αντίδρασης των οργανωμένων
βιβλιοπωλών σε όλη την ελληνική επικράτεια κατά του
αθέμιτου ανταγωνισμού εκ μέρους μερίδας βιβλιοπωλών
και εκδοτών, καλούνται δύο ενεργοί βιβλιοπώλες να
καταθέσουν όψεις του προβλήματος. Ν Λίκος Θαρατζάς του
βιβλιοπωλείου «Ιανός» Ζεσσαλονίκης εξηγεί γιατί σε τελική
ανάλυση οι προσφορές και οι εκπτώσεις είναι σε βάρος και
του αναγνωστικού κοινού: «Γιατί η αναξιοπιστία που παράγει αυτή
η πώληση δηλητηριάζει τις σχέσεις αναγνωστικού κοινού και
βιβλιοπωλείων. Γιατί η οριστική λύση σ‘ αυτό το πρόβλημα είναι η
ενιαία τιμή. Ποιος είναι ο τρόπος που τιμολογείται ένα βιβλίο και
πώς; Πώς το ίδιο βιβλίο (χωρίς πνευματικά δικαιώματα) που
κυκλοφορεί από δύο διαφορετικούς εκδότες έχει δύο πολύ
διαφορετικές τιμές; Ο τρόπος που τιμολογείται ένα βιβλίο είναι
αυθαίρετος και δείχνει τον προσανατολισμό του εκδότη, το σεβασμό
του και στο βιβλίο και στους αναγνώστες. Έτσι ένα βιβλίο που
παράγεται με κόστος περίπου 400 δραχμές μπορεί να πάρει μία τιμή
1.200 ή και 2.000 δραχμές. ' αυτή την τιμή είναι ενσωματωμένο
903
904

Διαφήμιση του βιβλιοπωλείου „Ίανός‟ στο Βιβλίο κι Εμείς, Δεκέμβριος 1992Ιανουάριος 1993

Ν Αιώργος Βαρδανός του εκδοτικού οίκου
Gutenberg Ώθήνας καταθέτει επίσης τις απόψεις του,
θίγοντας αρκετές χρόνιες, δομικές αδυναμίες της εγχώριας
αγοράς: «Πρόσφατα, εμείς, οι άνθρωποι του βιβλίου, που έχουμε
δει πολλά ν' αλλάζουν στο χώρο μας τις τελευταίες δεκαετίες (και όχι
πάντα για το καλό του βιβλίου, ή του αναγνώστη πιο συγκεκριμένα),
πρόσφατα, επαναλαμβάνω, μείναμε έκπληκτοι με την απρόσμενα
εχθρική στάση της Πολιτείας απέναντι σ' όλους εμάς που δε
βλέπουμε το βιβλίο σαν ένα απλώς εμπορεύσιμο προϊόν, σαν κάτι που
κατασκευάζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και που κατόπιν
πουλιέται — με τον ένα ή τον άλλο τρόπο... Σι συμβαίνει, λοιπόν,
στις μέρες μας; Από τη μία, βλέπουμε να επιχορηγούνται
διοργανώσεις Εκθέσεων Βιβλίου που διέπονται από καθαρά
αρνητικές μεθοδεύσεις και δρουν σαφώς διαλυτικά όσον αφορά στη
905

.π., ζζ. 16-17.
.π., ζ.17.

Νίθνο Καξαηδάο, «Πξνζθνξέο-Δθπηψζεηο Βηβιίσλ κέζσ Γηαθήκηζεο»,
Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, Απξίιηνο-Ηνχληνο 1993, ζ. 19.
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διακίνηση του μέγιστου πολιτιστικού αγαθού. Σου βιβλίου. Σούτες οι
Εκθέσεις (εντός εισαγωγικών Εκθέσεις) άλλο δεν κάνουν από το να
προάγουν το παρεμπόριο, μη λειτουργώντας παρά σαν
‗παραμάγαζα‘.[...] Αυτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη,
βλέπουμε και κάτι άλλο, στο οποίο πρέπει να δώσουμε όλη μας την
προσοχή. Μιλάω για το θέμα της κατάργησης των αποδείξεων
ταμείου που κατοχυρώνουν την αποστολή των διατακτικών για την
προμήθεια βιβλίων από τους εκπαιδευτικούς μας.[...] Ας
σημειώσουμε ότι έφταναν στα βιβλιοπωλεία πάνω από τρία
δισεκατομμύρια δραχμές, που υπολογίζεται ότι συγκεντρώνονται
συνολικά από τις εν λόγω επιχορηγήσεις, ποσό που αποτελούσε
ισχυρή τόνωση για το βιβλίο στον τόπο μας και μέρος του οποίου
επέστρεφε τελικά ως προϊόν φόρου στα κρατικά ταμεία διαμέσου των
αποδείξεων. Αποτέλεσμα ήταν να δούμε μικρά βιβλιοπωλεία στις
συνοικίες και την επαρχία να ενημερώνονται για τις τελευταίες
επιστημονικές εκδόσεις και ταυτόχρονα να γεμίζουν τα ράφια τους με
βιβλία για απαιτητικότερο κοινό. Βιβλία, μάλιστα, που σε πολλές
περιπτώσεις δε θα είχαν ποτέ εκδοθεί, όπως ειδικά βιβλία
διδακτικής, για παράδειγμα. Κι όχι μόνον αυτό. Οι εκπαιδευτικοί
είχαν, επιτέλους, την ευκαιρία να ξεφύγουν από τη μέγκενη του ‗ενός
και μόνο‘ βιβλίου -ένας βραχνάς που ταλανίζει την Παιδεία μας
γενικότερα και που όλοι ξέρουμε πόσο μας στοιχίζει... αλλά,
προφανώς, κάποιους τους συμφέρει να είμαστε μονίμως δέσμιοι ενός
τόσο αναχρονιστικού θεσμού.
Και τα συνδικαλιστικά όργανα του κλάδου τι κάνουν για όλα αυτά;
Δυστυχώς, ‗περί άλλων τυρβάζουν‘. Μόνη τους έγνοια είναι να
ποζάρουν εν είδει φωτομοντέλων δίπλα στις υπουργούς, πρώην και
νυν, υπουργούς που όσο διαρκεί η κάθε Έκθεση Βιβλίου υπόσχονται
τα πάντα, ενώ, μετά το πέρας τους, ‗πέρα βρέχει‘... Και φτάσαμε στο
σημείο τα αιτήματα του κλάδου μας να παραμένουν τα ίδια —και
μάλλον ενισχυμένα— από το 1958.Καιρός είναι ο κόσμος του
βιβλίου να ξυπνήσει. Ο κόσμος που αγαπά και ζει από και για το
βιβλίο, και κυρίως ο αφανής βιβλιοπώλης, πρέπει επιτέλους να βάλει
στη θέση τους τα πράγματα, να δώσει το αγωνιστικό παρόν, να
επιβάλει τέλος πάντων τις θέσεις του.Κι όσο για τους αρμόδιους, για
την πολιτική ηγεσία, καιρός είναι να αναλογιστούν τις ευθύνες
τους.[...]»906.

προβληματισμό για την τύχη των αμιγών μικρομεσαίων
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, αλλά και για την ποσότητα και
την ποιότητα της βιβλιοπαραγωγής. Ν πατρινός βιβλιοπώλης
επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι στην ελληνική κοινωνία δεν
έχει τονιστεί, όσο θα έπρεπε ο ρόλος του βιβλιοπωλείου. Ζα
πρέπει να αναγνωριστεί στο βιβλιοπωλείο ένας ξεχωριστός
ρόλος, που δύσκολα μπορεί να ενταχθεί στους συνήθεις
κανόνες της ευρύτερης αγοράς, καθώς «η ιδιαιτερότητά του
έγκειται στο ότι δεν περιορίζεται σε μια οικονομική σχέση αγοράς του
πολύτιμου αυτού αγαθού, αλλά λειτουργεί πρωταρχικά ως ένας
χώρος παιδείας και πολιτισμού, αφού μέσω αυτού διακινούνται ιδέες,
προωθείται η ελεύθερη έκφραση και ισχυροποιείται ο διάλογος,
βασικό θεμέλιο της δημοκρατίας»907.
Ν ίδιος εξηγεί αναλυτικά το ρόλο του βιβλιοπωλείου
στην αλυσίδα του βιβλίου και ευρύτερα μέσα στην πολιτιστική
ζωή της ελληνικής κοινωνίας. Ρο βιβλιοπωλείο είναι ο χώρος
διαμεσολάβηησης μεταξύ της εκδοτικής επιχείρησης και του
αναγνώστη. Ν ρόλος του είναι – οφείλει να είναι - να
ενημερώνει το αναγνωστικό κοινό για παλαιότερους και νέους
τίτλους που εκδίδονται και να μπορεί να προσφέρει
πληροφορίες για βιβλία, συγγραφείς και τομείς της
βιβλιοπαραγωγής. Ρο βιβλιοπωλείο, ως χώρος υποδοχής της
βιβλιοπαραγωγής, οφείλει να λειτουργεί ως ΄φύλακας πυλών΄
υπέρ του ‗καλού βιβλίου‘ ελληνικής και ξένης παραγωγής και
όχι να πουλάει μόνο ‗best-sellers‘. Ρο ενημερωμένο
βιβλιοπωλείο αποτελεί το χώρο που μπορεί να διαμορφώσει
αναγνώστες. Πυνεπώς, τα βιβλιοπωλεία στην Γλλάδα πρέπει
να αναδειχθούν σε «χώρους πολιτισμού».
Αια να
εκπληρώσουν το ρόλο τους, προϋποθέσεις είναι να δώσουν
έμφαση οι ιδιοκτήτες και οι υπάλληλοι – και η Ξολιτεία –
στην τόνωση του ενημερωτικού και πολιτιστικού τους
χαρακτήρα, να συνδέσουν τους χώρους με τις νέες
τεχνολογίες, να υπάρχει συστηματική πανεπιστημιακή
κατάρτιση των απασχολούμενων σε αυτά, να επενδυθούν
κεφάλαια ώστε να διαθέτουν πλούσιο στοκ, παλαιών και νέων
τίτλων για την ικανοποίηση των αναγκών του αναγνωστικού
κοινού, και να δοθούν κίνητρα (από το κράτος) για την
αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των κατά
μέσο όρο μικρής επιφάνειας χώρων (50-100m²)
καταστημάτων στη χώρα, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
επαρούς προβολής της αυξημένης βιβλιοπαραγωγής.

Ρις απόψεις του για την εικόνα που εμφανίζει η
εγχώρια αγορά το β΄μισό της δεκαετίας του 1990 καταθέτει ο
βιβλιοπώλης της Ξάτρας («Ξολύεδρο) και τότε μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του ΓΘΓΐΗ Θώστας Θαπέλλας,
σχετικά με την ένταση του φαινομένου διασποράς του βιβλίου
σε διάφορα σημεία και την αλλαγή παραδείγματος, την αξία
του βιβλιοπωλείου ως του κατ΄εξοχήν χώρου προβολής και
διακίνησης του βιβλίου και την αυτο-εικόνα του βιβλιοπώλη
ως πνευματικού ανθρώπου στην ελληνική κοινωνία. πως και
άλλοι επαγγελματίες του βιβλίου εκφράζει τον

Κέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο βιβλιοπώλης δεν είναι
απλά ένας επιχειρηματίας, δεν ορίζεται αόριστα ως «κάποιος
που πουλάει βιβλία». Ν ρόλος του είναι καταλυτικός στη
διακίνηση του βιβλίου, υποστηρίζει εμφατικά ο Θ. Θαπέλλας,
907

Κψζηαο Καπέιιαο, «Πξνηάζεηο γηα ηελ επηβίσζε ησλ βηβιηνπσιείσλ»
ζην Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο, (επηκ.), ηαλ ε γάηα γιείθεη ηε ιίκα, Αζήλα,
Σππσζήησ-Γηψξγνο Γαξδαλφο, 1999, 204-207, ζ. 204.
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Γηψξγνο Γαξδαλφο, «Σα νμπκέλα πξνβιήκαηα ησλ ειιεληθψλ
βηβιηνπσιείσλ», Σν ΒΗΒΛΗΟ θη εκείο, Απξίιηνο-Ηνχληνο 1993, ζζ. 19 θαη 25.
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τονίζοντας την υψηλή αυτο-εικόνα του βιβλιοπώλη. Γίναι «ο
ενημερωμένος επαγγελματίας που γνωρίζει τίτλους, συγγαφείς και
εκδότες και μπορεί να ΄διεκδικήσει΄το όποιο βιβλίο για λογαριασμό
του αναγνώστη-πελάτη του».

σημαίνει υποδομές και θεσμούς που θα ενισχύουν την
ανάγνωση, τη βιβλιοφιλία και το κύρος του βιβλίου ως
πνευματικού αγαθού (όπως οργανωμένη και σύγχρονη Γθνική
ΐιβλιοθήκη, δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών, κρατικά βραβεία
κ.ά.), σημαίνει διαρκή και όχι αποσπασματική επικοινωνία με
όλους του παράγονες του βιβλίου σε Γλλάδα και εξωτερικό».
Κία τέτοια συστηματική πολιτική βιβλίου – από όποιους
φορείς κι αν αυτή εκφράζεται- δεν υπήρξε ποτέ στην Γλλάδα,
συμπεραίνει ο ίδιος 911 . Ν τότε πρόεδρος του ΓΘΓΐΗ και
συγγραφέας Βημήτρης Λόλλας τόνιζε στο σημείο αυτό πως
«μία εθνική πολιτική προώθησης του βιβλίου είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την εθνική πολιτική παιδείας» 912 , στο επίκεντρο
της οποίας θα βρίσκεται ο θεσμός της δανειστικής -πρώτιστα
σχολικής- βιβλιοθήκης. Τωρίς την ύπαρξη μακροχρόνιας
εθνικής πολιτικής παιδείας και βιβλίου, δομικές αδυναμίες για
την ελληνική βιβλιαγορά, θα παραμένουν άλυτες, με
χαρακτηριστικότερη την καθήλωση σε έναν περιορισμένο
ποσοστό σταθερών βιβλιόφιλων στη χώρα. Ξράγματι, όπως
θα εκτεθεί περαιτέρω, όλες οι έρευνες φανερώνουν ότι ο
‗σκληρός πυρήνας‘ του 8-8,5% των πιστών βιβλιαναγνωστών
στην Γλλάδα συνεχίζει να ισχύει μέχρι και το διάστημα
συγγραφής της παρούσας εργασίας, παρά τη συνεχή αύξηση
της ετήσιας βιβλιοπαραγωγής από τη δεκαετία του 1980 και
μετά και την αλλαγή και εξέλιξη του νέου παραδείγματος στο
εκδοτικό και βιβλιοπωλικό επιχειρείν. Ν δημοσιογράφος και
παρατηρητής της ιστορίας του ελληνικού βιβλίου Λίκος
ΐατόπουλος τονίζει χαρακτηριστικά ότι «ακέραιο, όσο και
πρωτεύον, παραμένει το ζήτημα της διεύρυνσης του αναγνωστικού
κοινού» και ότι το μεγάλο στοίχημα φαίνεται να είναι η
συνεχής ενσωμάτωση ευκαιριακών αναγνωστών στη «σταθερή
δεξαμενή των βιβλιόφιλων»913.

Ν Θ. Θαπέλλας απευθύνει -στη δημόσια τοποθέτησή
του- έκκληση για εγρήγορση και ενδιαφέρον εκ μέρους των
ίδιων των βιβλιοπωλών και λήψη υποστηρικτικών μέτρων –
επιπρόσθετα της ενιαίας τιμής βιβλίου – εκ μέρους της
Ξολιτείας, όπως επιδότηση τιμολογίου αγοράς «σημαντικών
εκδοτικών σειρών» επιμορφωτικού χαρακτήρα, ενίσχυση όσων
βιβλιοπωλείων οργανώνουν εκδηλώσεις λόγου (κλασική
λογοτεχνία, σύγχρονη παραγωγή, παιδικό βιβλίο) με στόχο
τη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού, επιδότηση κατάρτισης
βιβλιοϋπαλλήλων σε συνεργασία με τον ΝΏΓΒ, προστασία
επαγγελματικής στέγης με ειδικές ρυθμίσεις και ελάττωση
φορολογίας επί των κερδών. Ώλλιώς, καταλήγει, «σε λίγο τα
βιβλιοπωλεία θα τα βρίσκουμε έξω από τα εμπορικά κέντρα των
πόλεων, σε υπόγειους χώρους...»908.
Ν φόβος του πατρινού βιβλιοπώλη για την έξοδο του
βιβλιοπωλείου από το εμπορικό κέντρο των αστικών κέντρων
μπορεί να μην έχει επαληθευτεί ως σήμερα, αλλά οι
διαπιστώσεις του για τις διαρθρωτικές αδυναμίες της
ελληνικής βιβλιαγοράς και την ανάγκη κρατικής παρέμβασης
για την εξασφάλιση της βιοποικιλότητας του βιβλίου και του
βιβλιοπωλείου παραμένουν επίκαιρες. Ν δημοσιογράφος της
Καθημερινής Ώντώνης Θαρκαγιάννης υποστήριζε το 2000 την
ανάγκη χάραξης ενιαίας πολιτικής βιβλίου από την πλευρά της
Ξολιτείας, που σημαίνει την καθιέρωση γενικών και
αντικειμενικών κριτηρίων – ώστε να μην παρατηρούνται
φαινόμενα διακριτικής μεταχείρισης εκδοτών και βιβλιοπωλών
– για την ενίσχυση της παραγωγής και της διακίνησης του
βιβλίου909.

Πχετικά με την εξωτερική ‗φυσιογνωμία‘ και την
εσωτερική λειτουργία των ελληνικών βιβλιοπωλείων τη
δεκαετία του ΄90, ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν από την
πανελλήνια έρευνα για την ταυτότητα των βιβλιοπωλείων
που διεξήγαγε το ΕΚΕΒΙ στο διάστημα Νοεμβρίου 1995Ιουνίου 1996, με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων για τους υπεύθυνους φορείς στο χώρο του
βιβλίου. Ώπό τα 2.332 συνολικά, αμιγή και μη αμιγή,
βιβλιοπωλεία της ελληνικής επικράτειας επιλέχθηκε ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα 245 καταστημάτων. Γξετάσθηκαν
γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά των βιβλιοπωλείων, δημο-

Νι περισσότεροι επαγγελματίες και παρατηρητές της
πορείας της εγχώριας αγοράς του βιβλίου κατέληγαν πως το
βαθύτερο πρόβλημα είναι ζήτημα παιδείας, με το σχολείο
και την οικογένεια να μην προωθούν τη βιβλιοφιλία.
Γιδικά, με το δυσλειτουργικό εκπαιδευτικό σύστημα και τις
ανεπαρκείς
υποδομές
(βλ.
σχολικές
βιβλιοθήκες)
δημιουργούνται «οι μέλλοντες μη-αναγνώστες». Ρο ζήτημα
λαμβάνει «διαστάσεις εθνικού ελλείμματος», σημειώνει
εμφατικά ο Θυριάκος Λτελόπουλος 910 . Ώκόμη, ο Λίκος
Κπακουνάκης επισημαίνει πως συστηματική πολιτική βιβλίου
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Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Πνιηηηθή βηβιίνπ» ζην Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο,
(επηκ.), Οη παπαγάινη δελ δηαβάδνπλ βηβιία: Κείκελα πνιηηηθήο βηβιίνπ,
Αζήλα, Gutenberg, 2005, 89-91, ζζ. 90-91.
912
Γεκήηξεο Νφιιαο, «Κείκελα γηα ην βηβιίν» ζην Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο,
(επηκ.), Οη παπαγάινη δελ δηαβάδνπλ βηβιία: Κείκελα πνιηηηθήο βηβιίνπ,
Αζήλα, Gutenberg, 2005, ζ. 92.
913
Νίθνο Βαηφπνπινο, «Φσο κέζα απφ ηελ θξίζε» ζην Γηψξγνο Δ.
Γαξδαλφο, (επηκ.), Οη παπαγάινη δελ δηαβάδνπλ βηβιία: Κείκελα πνιηηηθήο
βηβιίνπ, Αζήλα, Gutenberg, 2005, 93-95, ζ. 94.
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.π., ζ. 207.
Αληψλεο Καξθαγηάλλεο, «Γξαθή, αλάγλσζε θαη πνιηηηθή γηα ην βηβιίν»
ζην Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο, (επηκ.), Οη παπαγάινη δελ δηαβάδνπλ βηβιία:
Κείκελα πνιηηηθήο βηβιίνπ, Αζήλα, Gutenberg, 2005, 30-35, ζ. 33.
910
Κπξηάθνο Νηειφπνπινο, «θέςεηο γηα ηηο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο» ζην
Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο, (επηκ.), Οη παπαγάινη δελ δηαβάδνπλ βηβιία: Κείκελα
πνιηηηθήο βηβιίνπ, Αζήλα, Gutenberg, 2005, 77-81, ζ. 80.
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γραφικά χαρακτηριστικά των βιβλιοπωλών και των υπαλλήλων
τους, ο τρόπος ενημέρωσης των βιβλιοπωλών για νέους
τίτλους και οι παραγγελίες βιβλίων.

πλήθους εκδοτών, περιστασιακών ή μη, Πτα μεγάλα αστικά
κέντρα εμφανίζονται ενεργοί περίπου 14 χονδρέμποροι, οι
οποίοι λειτουργούν περισσότερο ως αποθήκες διακίνησης
βιβλίων. Ε οργάνωση αυτή μπορεί να διευκολύνει σημαντικά
τη διάχυση της εκδοτικής παραγωγής, αλλά απαιτείται η
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την καλύτερη οργάνωση
της διακίνησης. Πτο μεταξύ, έντονη συγκέντρωση εκδοτών
παρατηρείται σε χώρους έκδοσης συμπληρωματικούς του
Βημοσίου.

Βιαπιστώθηκε πως τα αμιγή βιβλιοπωλεία είναι
ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης ή
ανώνυμες εταιρείες που έχουν δημιουργηθεί από το σημερινό
ιδιοκτήτη (την εποχή της έρευνας), πάντως δεν είναι ατομικές
επιχειρήσεις. Ν μέσος χρόνος ζωής τους είναι 20 χρόνια,
βρίσκονται σε κάποιο κεντρικό σημείο της πόλης ή της
περιοχής τους, εκτείνονται σε χώρο μικρότερο των 100 τ.μ.,
στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο χώρο και ανανεώνουν τη
βιτρίνα τους κάθε 15 μέρες ή και συχνότερα. Ρα μη αμιγή
βιβλιοπωλεία είναι κυρίως ατομικές επιχειρήσεις κι έχουν
συσταθεί από το σημερινό ιδιοκτήτη. Ιειτουργούν κατά μέσο
όρο 13 χρόνια, βρίσκονται σε κάποιο κεντρικό σημείο της
περιοχής τους ή σε γειτονιές, εκτείνονται σε χώρο μικρότερο
των 100 τ.μ., στεγάζονται σε ενοικιαζόμενο κατάστημα και
διαθέτουν βιτρίνα κυρίως με άλλα είδη εκτός βιβλίο, την
οποία ανανεώνουν κάθε μήνα περίπου.

Ε διακίνηση των εκδόσεων μέσω βιβλιοπωλείων,
σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας του 1996,
παρουσιάζεται ίσως πιο δαπανηρή, αλλά συμβάλλει
ουσιαστικά στην αύξηση της κυκλοφορίας του βιβλίου.
Κεγάλο ποσοστό (71%) των εκδοτών του δείγματος που
ερωτήθηκε σχετικά θεωρεί πως τα βιβλιοπωλεία παρουσιάζουν
«κάποιας μορφής προβληματικότητα, είτε λόγω του μικρού μεγέθους
της πλειονότητάς τους είτε λόγω της υστέρησής τους σε
επαγγελματική και σύγχρονη οργάνωση είτε λόγω ανεπάρκειας της
στελέχωσης»915.

Ν βιβλιοπώλης και των δύο μορφών βιβλιεμπορίου
είναι ανδρικού φύλου, με μέση ηλικία 42,5-49 χρόνια, μέση
εκπαίδευση (Ιυκείου) και μέσο χρόνο άσκησης του
επαγγέλματος τα 30 χρόνια. Ρα αμιγή βιβλιοπωλεία έχουν
μεγαλύτερο ποσοστό μισθωτών από αυτό των μη αμιγών, τα
οποία εμφανίζουν μεγαλύτερο ποσοστό εργαζομένων σε
οικογενειακές επιχειρήσεις. Ρα περισσότερα αμιγή και μη
βιβλιοπωλεία ταξινομούν τα βιβλία σύμφωνα με την αρχή
ταξινόμησης κατά θέμα και κατά εκδότη. Ε ενημέρωση για
τους νέους τίτλους γίνεται κυρίως από τους πωλητές των
εκδοτικών οίκων και τις επισκέψεις των ίδιων των βιβλιοπωλών
σε εκδότες και πρακτορεία διανομής, ενώ οι παραγγελίες
βιβλίων γίνονται με βάση τη ζήτηση από τη σταθερή πελατεία
και την πληρότητα της ενημέρωσης που διαθέτουν οι
βιβλιοπώλες914.

Ρέλος, στα κύρια συμπεράσματα της έρευνας του
ΓΘΓΐΗ για τη λειτουργία της αγοράς του βιβλίου στη χώρα
επισημαίνεται πως οι βασικοί παράγοντες που την έχουν
επηρεάσει τα τελευταία έτη πριν το 1996 είναι:
1.
Ε ανάπτυξη του επαγγελματισμού σε όλα τα επίπεδα
της παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου.
2.
Ε δημιουργία εξειδικευμένων εκδοτικών επιχειρήσεων
με ταυτότητα και συνέπεια στην παραγωγή τους.
3.
Ε εισαγωγή του Σόρου Ξροστιθέμενης Ώξίας στην
πώληση βιβλίων.
4.
Ε δύναμη του Γλληνικού Βημοσίου ως μεγάλου
καταναλωτή, η οποία διαμόρφωσε και θα συνεχίσει να
επηρεάζει τη δομή της αγοράς916.
5.
Ε υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, κάτι που
έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή πολύ περισσότερων
εκδοτικών οίκων από τους πραγματικά ενεργούς917.

Γπιπρόσθετα, σε έρευνα για τα οικονομικά και
διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της εκδοτικής επιχείρησης
στην Ελλάδα, που διενήργησε το ΕΚΕΒΙ το 1996 σε
δείγμα 60 εκδοτών, που αντιπροσώπευαν το 80% της
ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, διαπιστώνεται πως τυπικό
χαρακτηριστικό πολλών εκδοτικών επιχειρήσεων είναι ότι
παράλληλα με την εκδοτική παραγωγή δραστηριοποιούνται
συστηματικά και στο χώρο της λιανικής εμπορίας. Γπίσης,
στα συμπεράσματα της έρευνας σημειώνεται πως το κύκλωμα
διακίνησης αποτελείται κυρίως από το χονδρεμπόριο, το
οποίο αποτελεί δομικό στοιχείο της αγοράς του βιβλίου.
Κέσω του χονδρεμπορίου διακινείται ένα ευρύ φάσμα βιβλίων
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−, «Σα νηθνλνκηθά θαη δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εθδνηηθήο
επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα», 1996. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=423
(19.3.2010).
916
Απφ ηελ πξνζσπηθή έξεπλα ζηηο Πνιηηηζηηθέο ηαηηζηηθέο ηεο Δζληθήο
ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Διιάδνο, γηα ηα έηε 1970-1973, 1976, 19791980, 1981-1982, 1991-1992, 1993-1994, θαηαγξάθνληαη νη αγνξέο ηνπ
θξάηνπο σο «Δλίζρπζε ινγνηερληθνχ βηβιίνπ», φπσο επίζεο θαη νη δαπάλεο
γηα ηα θξαηηθά βξαβεία, ηε ιεηηνπξγία βηβιηνζεθψλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα
θαη ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ βηβιίνπ. Σα πνζά πνπ δαπάλεζε ην θξάηνο γηα
ηελ ελίζρπζε ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ θαη ηελ απνλνκή βξαβείσλ γηα ηα
έηε 1975-1987 (απφ ηφηε κέρξη ην 1992 ππάξρεη θελφ ζηαηηζηηθψλ
ζηνηρείσλ) θαηαγξάθνληαη θαη ζην Μπξζίλε Ενξκπά, Ζ θξαηηθή πνιηηηθή
βηβιίνπ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο από ην 1975 έσο
ζήκεξα, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αζήλα, 1992, ζ. 215.
917
.π..
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Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Έξεπλα: Ζ Σαπηόηεηα ηνπ Διιεληθνύ
Βηβιηνπσιείνπ, Αζήλα, 1996, ζζ. 43-44.
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Πολιτεία – Ενιαία τιμή βιβλίου

ολοκληρώθηκε η προετοιμασία νομοσχεδίου για τη «σταθερή
τιμή βιβλίου. Ν πουργός, ανταποκρινόμενος σε σταθερό
αίτημα της ΞΝΓΐ, τόνιζε πως η τελευταία θεσμική ρύθμιση
θα είχε «σπουδαίες επιπτώσεις όσον αφορά την προστασία της
πολιτιστικής πλευράς του βιβλίου και της προσπάθειας
εκσυγχρονισμού των ελλήνων εκδοτών και βιβλιοπωλών, έτσι ώστε
να προστατεύεται το πραγματικό συμφέρον του έλληνα αναγνώστη σε
ολόκληρη την επικράτεια»920. Κάλιστα, ο νόμος για τη σταθερή
τιμή του βιβλίου χαρακτηριζόταν ως ένα από τα τρία
θεμελιώδη μέτρα – τα άλλα δύο ήταν η ίδρυση ινστιτούτου
βιβλίου και η ανάληψη διϋπουργικής πρωτοβουλίας για τον
εκσυγχρονισμό και την οργάνωση δικτύου λαϊκών
βιβλιοθηκών- άμεσης προτεραιότητας της Γπιτροπής για τη
νέα πολιτική βιβλίου και ανάγνωσης.

Ρην ίδια περίοδο, η Ξολιτεία αναγνωρίζει τις δομικές
αδυναμίες λειτουργίας της ελληνικής βιβλιαγοράς: την έλλειψη
σοβαρής παράδοσης βιβλιοφιλίας, την περιορισμένη
γλωσσικά αγορά και τις μεγάλες ελλείψεις στον τομέα της
υποδομής. Ώναλυτικότερα, τα ποσοστά του αναλφαβητισμού
στα μέσα της δεκαετίας του ΄90 υπερβαίνουν το 20%, η
υποδομή των βιβλιοθηκών απαιτεί εκσυγχρονισμό ώστε να
καταστούν αυτές λειτουργικές, λείπουν τα στατιστικά
δεδομένα και οι έρευνες, ο ρόλος του βιβλίου στην
εκπαίδευση ακολουθεί αναχρονιστικές πρακτικές μοναδικές σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, η εκπαίδευση στα επαγγέλματα του
βιβλίου παρουσιάζει μεγάλα κενά ειδικοτήτων, η προβολή του
βιβλίου από τα ΚΚΓ είναι ισχνή και η διακίνηση και τα
βιβλιοπωλεία
αντιμετωπίζουν
πιεστικά
προβλήματα
εκσυγχρονισμού. Γίναι μία συνοπτική περιγραφή των χρόνιων
προβλημάτων του βιβλίου και της ανάγνωσης στην Γλλάδα.
Κε βάση αυτά τα δεδομένα, το πουργείο Ξολιτισμού
(ΞΞΝ) με επικεφαλής το Ζάνο Κικρούτσικο καταρτίζει το
τριετές πρόγραμμα 1995-1997, με κεντρικό άξονα
προβληματισμού και φροντίδας το βιβλίο και την ανάγνωση.
Ρο ΞΞΝ αποφάσισε να κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις: Πτην
ανάληψη άμεσων μέτρων υποστήριξης του βιβλίου και των
συντελεστών του και στη δημιουργία προϋποθέσεων που
εξασφαλίζουν τη χάραξη και τη συνέχιση μιας εθνικής
πολιτικής βιβλίου και ανάγνωσης. Κε άλλα λόγια,
διακηρυσσόταν η ετοιμότητα για χάραξη «μιας μεσο- και
μακροπρόθεσμης στρατηγικής παρέμβασης στον κρίσιμο για τον
πολιτισμό και την παιδεία τομέα του βιβλίου» 918. Πτο πρόγραμμα
περιλαμβάνονταν επίσης δύο σημαντικές θεσμικές ρυθμίσεις,
α) η αναβάθμιση του ρόλου της υφιστάμενης Βιεύθυνσης
Αραμμάτων του ΞΞΝ και β) η ίδρυση Γθνικού Θέντρου
ΐιβλίου, το οποίο σε συνεργασία με τη Βιεύθυνση Αραμμάτων
θα προωθεί την Γθνική Ξολιτική ΐιβλίου και Ώνάγνωσης919.
Κεταξύ άλλων, ο Ζ. Κικρούτσικος δήλωνε το 1994 πως
πολλαπλασιάστηκε ο προϋπολογισμός για το βιβλίο και τα
γράμματα από 35 σε 350 εκατ. δρχ., συστήθηκε ομάδα
εργασίας για τη χάραξη Γθνικής Ξολιτικής ΐιβλίου και
Ώνάγνωσης - με την ολοκλήρωση των προτάσεών της μέσα σε
5 μήνες ακολούθησε διάλογος που οδήγησε στον καθορισμό
προτεραιοτήτων της Γθνικής Ξολιτικής ΐιβλίου-,
υποστηρίχθηκε οικονομικά η συμμετοχή ελλήνων
λογοτεχνών, βιβλιοθηκάριων, εκδοτών και βιβλιοπωλών σε
συνέδρια του εξωτερικού, προωθήθηκαν προγράμματα για
ενίσχυση βιβλιοθηκών, εδρών νεοελληνικών σπουδών στο
εξωτερικό, συναντήσεων επαγγελματιών βιβλίου και

Ξιο αναλυτικά, ένας νόμος για σταθερή τιμή στο
βιβλίο σχεδιαζόταν από το ΞΞΝ, «ώστε να απεμπλακεί το
βιβλίο από τις «σημερινές πιέσεις που υφίσταται ο ασθενέστερος
κρίκος της διαδικασίας του βιβλίου, που είναι το βιβλιοπωλείο, να
ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του αναγνωστικού κοινού και να
σταθεροποιηθούν οι τιμές. Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι μόνο αν το
μέτρο αυτό συνδυαστεί με τον οργανωμένο εκσυγχρονισμό των
βιβλιοπωλείων θα αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα» 921 ,
όπως αναφερόταν στις προτάσεις μέτρων της ειδικής
επιτροπής που είχε σχηματιστεί. Κάλιστα, η επιτροπή,
ανταποκρινόμενη σε χρόνια αιτήματα των επαγγελματιών του
βιβλίου – όπως αυτά προαναφέρθηκαν μέσα από την
αρθρογραφία και τη δράση της ΞΝΓΐ κ.ά. συλλόγων –
καθόριζε ως δέσμη μέτρων υποστήριξης των βιβλιοπωλών και
των εκδοτών τα εξής: α) νόμο σταθερής τιμής βιβλίου, β)
ηλεκτρονικό δίκτυο εκδοτικών οίκων-βιβλιοπωλείων, γ)
προγράμματα κατάρτισης στα επαγγέλματα του βιβλίου, δ)
χαμηλότοκα δάνεια και επιδότηση ενοικίου σε βιβλιοπωλεία,
με βάση προδιαγραφές, ε) γενίκευση του ΣΞΏ στο 4% (σε
όλα τα στάδια παραγωγής του βιβλίου), στ) μη φορολόγηση
του στοκ των βιβλίων και ζ) αναβάθμιση του πολιτιστικού
ρόλου των εκθέσεων. Γπίσης, μεταξύ των προτάσεων της
επιτροπής περιλαμβανόταν η «ανάπτυξη αναγνωστικής
πολιτικής» με την προώθηση της ανάγνωσης σε επιλεγμένες
ομάδες πληθυσμού, προώθηση της ανάγνωσης θεματικών
ενοτήτων βιβλίων και αξιοποίηση των ΚΚΓ και των νέων
τεχνολογιών προς αυτό το σκοπό. Ώκόμη, το μόνιμο
έλλειμμα στατιστικών δεδομένων και μελετών για το βιβλίο
και την ανάγνωση είχε ωθήσει την επιτροπή να συμπεριλάβει
στη δέσμη προτάσεων και τη διεξαγωγή ερευνών – σε πρώτο

918

Θάλνο Μηθξνχηζηθνο, «Δζληθή Πνιηηηθή γηα ην βηβιίν θαη ηελ αλάγλσζε»
ζην Έιθα Εεκαξίηνπ θ. ά., Δζληθή Πνιηηηθή Βηβιίνπ, Αζήλα, Τπνπξγείν
Πνιηηηζκνχ – ηέγε Καιψλ Σερλψλ θαη Γξακκάησλ, 1994, 7-13, ζ. 7.
919
.π., ζ. 10.

920

.π., ζ. 9.
«Πξνηάζεηο κέηξσλ Δζληθήο Πνιηηηθήο Βηβιίνπ θαη Αλάγλσζεο» ζην
Έιθα Εεκαξίηνπ θ. ά., Δζληθή Πνιηηηθή Βηβιίνπ, 25-32, ζζ. 29-30.
921
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επίπεδο, για την κατάσταση των λαϊκών βιβλιοθηκών και την
αναγνωστική συμπεριφορά922.

νόμος ορίζει πρακτικά τον ορισμό της τιμής λιανικής
πώλησης (συμπεριλαμβανομένου του ΣΞΏ) από τον εκδότη
και την αναγραφή της στο βιβλίο. Ώπαγορεύεται η έκπτωση
πάνω από το 10% της προκαθορισμένης από τον εκδότη
λιανικής τιμής για τους τίτλους που δεν έχουν συμπληρώσει
διετία κυκλοφορίας. Ξρακτικά, η εφαρμογή του νόμου
σημαίνει ότι το ποσοστό κέρδους του βιβλιοπώλη καθορίζεται
από τον εκδότη, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός στην αγορά
του βιβλίου να μεταφέρεται από τις τιμές στην προώθησηπροβολή των βιβλίων και στην ποιότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών. Πτη μελέτη του 1998 διατυπωνόταν η εκτίμηση
ότι είναι πιθανό πως η εφαρμογή της ενιαίας τιμής ίσως
οδηγήσει σε αυξημένη συγκέντρωση τόσο των εκδοτών όσο
και των βιβλιοπωλών, ευνοώντας τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
της αγοράς. Γπίσης, ο νόμος για την προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων φαίνεται να ικανοποίησε ένα πάγιο
αίτημα των επαγγελματιών του βιβλίου, καθώς θέσπισε
ουσιαστικά την ισότητα συγγραφέα και εκδότη ως
συμβαλλομένων μερών925.

Ξράγματι, φαίνεται ότι σημαντικό ρόλο από τότε που
τέθηκε σε ισχύ -εντός του χρονοδιαγράμματος του ΞΞΝμέχρι σήμερα έχει παίξει ο Νόμος 2557/1997923 περί ενιαίας
τιμής βιβλίου, που προβλέπει τη δυνατότητα έκπτωσης από
το βιβλιοπώλη μέχρι 10% και αύξησης μέχρι 5% επί της
τιμής του εκδότη για μία διετία από την κυκλοφορία του
βιβλίου. Ν νόμος που υπέγραψε ο τότε πουργός Ξολιτισμού
Γυάγγελος ΐενιζέλος προέκυψε από τις ανάγκες της ελληνικής
αγοράς του βιβλίου, όπως αυτές εκφράστηκαν από εκδότες
και βιβλιοπώλες της εποχής, ενώ πηγή έμπνευσής του
αποτέλεσε ο αντίστοιχος νόμος Lang του 1981 στη Ααλλία,
στον οποίο έγινε αναφορά στο δεύτερο Θεφάλαιο. Πτο 3ο
Θεφάλαιο έγινε αναφορά στο δημόσιο προβληματισμό στην
Γυρώπη σε επίπεδο εθνικών βιβλιαγορών και ευρωπαϊκών
οργάνων, όπως του Θοινοβουλίου και της Γπιτροπής, για τα
καταστροφικά αποτελέσματα των νόμων της ελεύθερης
αγοράς στην έκδοση και λιανική διάθεση του βιβλίου. Ε τότε
ελληνική αρθρογραφία επικεντρωνόταν στον προβληματισμό
για την αποτελεσματικότητα του νόμου στην ελληνική αγορά
με έμφαση στην πτώση ή μη της μέσης τιμής το βιβλίου, τη
διενέργεια κρατικού ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων
από τα βιβλιοπωλεία και την επίτευξη της προστασίας ή όχι
των μικρών και μεσαίων εμπόρων ενάντια στο
συγκεντρωτισμό και το γιγαντισμό. Ε ενίσχυση της αλυσίδας
FNAC μετά την εφαρμογή της ενιαίας τιμής του βιβλίου στη
Ααλλία, καθώς απέκτησε 11 νέα υποκαταστήματα, αποτελούσε
παράδειγμα αποτυχίας ανάσχεσης των αρνητικών εξελίξεων
για τους αδύναμους της αγοράς του βιβλίου. Φστόσο, το
γαλλικό παράδειγμα έδειχνε πως πράγματι μειώθηκε
ουσιαστικά η τιμή λιανικής πώλησης του βιβλίου προς όφελος
του καταναλωτή. Πυγκεκριμένα, πριν από το νόμο, το 1980, η
αύξηση της τιμής του βιβλίου ήταν 16,5% και το 1981 επίσης
16,5%, ενώ μετά το νόμο, το 1982, η αύξηση μειώθηκε σε
12,3%, το 1983 σε 11,7%, το 1984 στο 5,7% και το α΄
τρίμηνο του 1985 έπεσε στο 0,7%924.

Ρην ίδια εποχή, ΠΓΐΏ και ΠΓΘΐ εμφανίζονταν να
συμφωνούν δημόσια ότι η ενιαία τιμή θα εξυγιάνει το χώρο
και κυρίως θα σταματήσει την ανυποληψία του βιβλίου, που
είχε μάθει μέχρι τότε ο Έλληνας να το αναζητά στις
εκπτώσεις. Ν εκδότης Ζανάσης Θαστανιώτης δήλωνε τότε:
«Γιατί να μη μάθει ο αναγνώστης ότι ένα βιβλίο έχει την πραγματική
αξία του, που ανταποκρίνεται στο κόστος του και στην αμοιβή του
συγγραφέα; Γιατί να μη συμμετέχει σ‘ αυτή τη διαδικασία παρά να
αντιμετωπίζει το βιβλίο μικροεμπορικά, πόσο το έχεις εσύ, πόσο
εσύ… Γιουσουρούμ το βιβλίο δεν μπορεί να γίνει». Θαι ο ίδιος
συνέχιζε, υποστηρίζοντας ότι η κατάργηση των εκπτώσεων θα
βελτίωνε την πληρότητα και την ενημέρωση των
βιβλιοπωλείων, καθώς ο στόχος του βιβλιοπώλη δεν θα είναι
πλέον «να μαζεύει όσα βρίσκει με έκπτωση για να πουλάει
φθηνότερα», αλλά να επιλέγει για το κατάστημά του όσους
τίτλους πραγματικά θέλει926, να επιλέγει δηλαδή συνειδητά με
κριτήρια περιεχομένου.
Γπίσης, στην τότε δημόσια συζήτηση γινόταν λόγος
για εξυγίανση της αγοράς του βιβλίου, εφόσον ο νόμος
εφαρμοζόταν σωστά. Βεν υπήρχε η ψευδαίσθηση πως η
κατάργηση των εκπτώσεων θα έπληττε τα μεγάλα
βιβλιοπωλεία, αλλά θα ευνοούσε τα μικρά, αφού όλοι θα
πωλούσαν στις ίδιες τιμές. Κε άλλα λόγια, οι εκπτώσεις θα
έπαυαν να αποτελούν θέλγητρο για τους βιβλιόφιλους, που θα
επισκέπτονταν ένα βιβλιοπωλείο με άλλα κριτήρια: την
ενημέρωση σε τίτλους, την προσφορά καλών υπηρεσιών, το
περιβάλλον, τη θεματική εξειδίκευση κοκ. Γπίσης, με την

Πε μελέτη του Ηδρύματος Νικονομικών και
ΐιομηχανικών Γρευνών (ΗΝΐΓ) του 1998 για την ελληνική
βιβλιαγορά γίνεται αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της
ελληνικής βιβλιαγοράς, δηλαδή στο Νόμο 2557/1997 για
την Ενιαία Σιμή Βιβλίου και το Νόμο 2121/1993 για την
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας και των
πνευματικών δικαιωμάτων. Πημειώνεται ότι ο μεν πρώτος
922

.π., ζζ. 31-32.
Ν. 2557/1997 πνπ δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ 271/24.12.1997.
924
Μαίξε Παπαγηαλλίδνπ, «Ζ ηηκή ηηκή δελ έρεη», Σν Βήκα (Βηβιία),
18.1.1998.Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.tovima.gr/default.asp?
pid=2&ct=47 &artid=95251 (2.3.2009).
923

925

Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), «Ο θιάδνο ηεο
έθδνζεο βηβιίσλ», Αζήλα, 1998.
926
. π..
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ενιαία τιμή βιβλίου στην Γλλάδα εκφραζόταν η προσδοκία
του οφέλους και για τους συγγραφείς, καθώς θα γνώριζαν
ακριβώς την πραγματική τιμή πώλησης των έργων τους και
των ποσοστών που δικαιούνται. Ρο τέλος των πλασματικών
τιμών που ίσχυαν ως τότε στην ελληνική βιβλιαγορά ήταν ένα
βασικό πλεονέκτημα του νέου νόμου, αφού ως τότε πολλοί
εκδότες – όπως παραδέχονταν οι ίδιοι – διόγκωναν τις τιμές
προκαταβολικά για να δίνουν τα βιβλία στη χονδρική με
έκπτωση σε κάποια βιβλιοπωλεία. Νπότε, η έκπτωση βιβλίων
ήταν εικονική σε 2-3 βιβλιοπωλεία του κέντρου της Ώθήνας
και τα βιβλία να πωλούνται ακριβότερα σε όλα τα υπόλοιπα
βιβλιοπωλεία της επικράτειας. Ν νέος νόμος θα απέτρεπε
αυτές τις αθέμιτες κινήσεις ελλήνων εκδοτών. Ξάντως, οι
ιδιοκτήτες των δύο μεγάλων εκπτωτικών βιβλιοπωλείων στη
χώρα, ο Λίκος Ιιβέριος της Πολιτείας – που έχει
συμμετάσχει και στην περιπτωσιολογική έρευνα της διατριβής
- και ο ΐαγγέλης Ρρικεριώτης της Πρωτοπορίας διέψευδαν
τους ισχυρισμούς περί πλασματικών τιμών, όπως και οι ίδιοι
οι εκδότες, μεγάλοι και μικροί. Ν Λ. Ιιβέριος δήλωνε πως
«τα 3-4 βιβλιοπωλεία που έκαναν εκπτώσεις δεν πιάνουν ούτε το 5%
ή το 7% του τζίρου των εκδοτών. Από τα 3.000 βιβλία που στέλνει
σε όλη την Ελλάδα ένας μεγάλος εκδότης, εμείς δεν πουλάμε ούτε
τα 200. Αυτά τα 200 καθορίζουν την τιμή των άλλων 3.000;».
Κάλιστα, ο ίδιος εμφανιζόταν να προβλέπει ότι ο νέος νόμος
δεν θα βοηθούσε την ελληνική αγορά του βιβλίου, η οποία
δεν αντιμετώπιζε κίνδυνο μονοπωλίου όπως με τη FNAC στη
Ααλλία, όπου η ενιαία τιμή ήρθε να αποτρέψει μία
μονοπωλιακή κατάσταση. Θαι ο ΐ. Ρρικεριώτης δήλωνε πως
«οι μόνοι που θα ωφεληθούμε είμαστε εμείς. Για ποιον λόγο ο δικός
μας πελάτης να πάει αλλού; Από την πλευρά της επιχείρησης, λογικά
χωρίς εκπτώσεις θα αυξήσουμε τα κέρδη μας», σημειώνοντας πως
ο νόμος είναι ασαφής και εκφράζοντας αμφιβολίες για το πώς
θα ασκείται ο έλεγχος εφαρμογής του στην ελληνική αγορά.
Πτο σημείο αυτό αποδείχθηκε πως είχε δίκιο, καθώς ο
έλεγχος στην από την αρχή ανορθολογικά δομημένη και
χωρίς θεσμούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς αγορά του
βιβλίου στην Γλλάδα. Ρότε, με την ψήφιση του νόμου για την
ενιαία τιμή του βιβλίου, από τους μικρομεσαίους εκδότες είχε
εκφραστεί φανερά ο Ρίτλος Κυλωνόπουλος του Οδυσσέα,
υποστηρίζοντας ότι ο ανταγωνισμός θα περνούσε από τα
βιβλιοπωλεία στους εκδότες: «Οι μεγάλοι εκδότες, για να
καταλαμβάνουν τους πάγκους και τις βιτρίνες στα βιβλιοπωλεία θα
προσφέρουν πολύ χαμηλότερες τιμές στους βιβλιοπώλες, αφού στη
χονδρική πώληση δεν ισχύει η ενιαία τιμή. Έτσι θα μεγαλώσει η
ψαλίδα ανάμεσα στο μεγάλο εκδότη και στο μικρομεσαίο. κεφθείτε
ότι ένας μεγάλος εκδότης μπορεί να συντηρήσει ένα βιβλιοπωλείο
μόνος του». Ρον αντίλογο των μεγάλων εκδοτών είχαν
διατυπώσει τότε ο Ζανάσης Θαστανιώτης και ο Ελίας
Ιιβάνης, με επιχείρημα ότι η συντήρηση βιβλιοπωλείου από
ένα μεγάλο εκδότη ήταν δυνατή και πριν το νέο νόμο και ότι
η επιτυχία του μεγάλου εκδότη κρίνεται από την πρόσβασή

του σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό σημείων πώλησης
σε όλη την επικράτεια για την προώθηση της παραγωγής
του927. Γξάλλου, ο ΐαγγέλης Θάσσος το 1994 παρατηρούσε
πως το σκεπτικό και η απόφαση εισαγωγής της ενιαίας τιμής
του βιβλίου σε ευρωπαϊκές χώρες – με χαρακτηριστικότερο
το γαλλικό παράδειγμα του 1981 - εξέφραζαν την παραδοχή
ότι το βιβλίο εκτός από οικονομικό αποτελεί και πολιτισμικό
αγαθό. σοι θεωρούσαν επιβεβλημένη την ενιαία τιμή του
βιβλίου επικαλούνταν ακριβώς την προτεραιότητα της φύσης
του βιβλίου ως πολιτισμικού αγαθού έναντι της φύσης του ως
οικονομικού αγαθού και πρέσβευαν ότι πρέπει να καμφθούν οι
μηχανισμοί της αγοράς για να αναδειχθεί εντονότερα η κύρια
φύση του βιβλίου. Πτο πλαίσιο αυτής της λογικής, υπάρχει η
άμεση αποδοτικότητα που ενδιαφέρει κυρίως εκδότες και
βιβλιοπώλες και από την άλλη η μεσοπρόθεσμη ή
μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα που ενδιαφέρει τόσο τους
καταναλωτές - αναγνώστες για το πνευματικό κέρδος που θα
αποκομίσουν όσο και την Ξολιτεία για τη διασπορά της
παιδείας στους πολίτες928.
Ε πορεία έδειξε ότι αυτό το μέτρο συνέβαλε στη
συγκράτηση των τιμών του βιβλίου και στη διατήρηση της
βιοποικιλότητας των βιβλιοπωλείων. Ν Θάσσος είχε
επισημάνει τρία χρόνια πριν την εισαγωγή του νόμου στην
ελληνική πραγματικότητα, ότι ο γαλλικός νόμος δεκατρία
χρόνια μετά την ισχύ του – από το 1981 – είχε αποδειχθεί
επιτυχημένος. Βίχως να εμποδίσει την ανάπτυξη των
πολυκαταστημάτων, που κέρδισαν αξιόλογα ποσοστά σε
μερίδια της αγοράς (σε αξία) του βιβλίου, μπόρεσε να
διατηρήσει μια σταθερότητα στον τομέα των βιβλιοπωλείων,
όπως αποδεικνυόταν σε στατιστική έρευνα της Sofrès για το
διάστημα 1981-1988. Ε αξία της ενιαίας τιμής βιβλίου
φαίνεται και από το αρνητικό παράδειγμα του ΐελγίου, όπου
το 1981 καταργήθηκε το σύστημα επιβαλλόμενων τιμών
βιβλίου που ίσχυε από το 1949 και εισήγαγε την πλήρη
ελευθερία στην τιμή του βιβλίου. Ρο αποτέλεσμα ήταν
καταστροφικό: Πχεδόν το 60% των βιβλιοπωλείων έκλεισαν
και το 1994 ήταν αισθητή η απουσία των ειδικευμένων
βιβλιοπωλείων929. Θαι στην ελληνική περίπτωση αποδείχθηκε
χρήσιμος ο νόμος. Ώποφεύγεται ο ανταγωνισμός ως προς την
τιμή των νέων τίτλων και άρα και η δυνατότητα των
βιβλιοπωλών να διαφοροποιούνται μέσω της τιμής και όχι της
ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών930.
Ε
πλειονότητα
των
συμμετεχόντων
στην
περιπτωσιολογική έρευνα του 2009 που πραγματοποιήθηκε
927

. π..
Βαγγέιεο Κάζζνο, «Ζ εληαία ηηκή βηβιίνπ» ζην Έιθα Εεκαξίηνπ, Δζληθή
Πνιηηηθή Βηβιίνπ, φ.π., 115-204, ζ. 115.
929
.π., ζ. 119.
930
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Ζ δύζθνιε αλάπηπμε: Σα νηθνλνκηθά ηνπ βηβιίνπ
ζηελ Διιάδα, ό. π., ζ. 81.
928
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στο πλαίσιο της διατριβής, τόσο των βιβλιοπωλών –
ανεξάρτητα από το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης που
εκπροσωπούν– όσο και των άλλων επαγγελματιών του
βιβλίου, αποτιμά θετικά, τόσα χρόνια μετά την εφαρμογή της,
την ενιαία τιμή του βιβλίου στην ελληνική αγορά931. Νι θέσεις
τους συγκλίνουν στο ότι η εφαρμογή του μέτρου συνέβαλε και
συνεχίζει να συμβάλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας
στον εκδοτικό και βιβλιοπωλικό χώρο.

είχαν αφανιστεί από τον ανταγωνισμό των μεγάλων
βιβλιοπωλείων (αλυσίδων, πολυκαταστημάτων κλπ.). Ε
ΐασιλική Κανουσαρίδου («Ξρομηθεύς», Ταλάνδρι Ώθήνας
και πρόεδρος ΠΐΏΞ) τονίζει ότι η ενιαία τιμή «εξασφάλισε,
τρόπον τινά, την αξιοπιστία, την αξιοπρέπεια, αλλά και το εισόδημα,
των βιβλιοπωλών, αλλά και την αξία του ίδιου του βιβλίου και την
αξιοπιστία του συγγραφέα». Ξαραδέχεται, ωστόσο, ότι «υπάρχει
πρόβλημα τήρησης του νόμου, η παραβίαση είναι φαινόμενο που
παρατηρείται από ανθρώπους-αλεξιπτωτιστές, μόνο για εμπορικό
κέρδος, λ.χ. το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία».

Ν Λίκος Θαρατζάς («Ηανός») τονίζει ότι αποτιμά
πολύ θετικά το μέτρο, προσθέτοντας ότι χρειάζεται να
συμπληρωθεί. Γξηγεί επίσης πως «το βιβλίο στην Ευρώπη είναι η
ιστορία και ο πολιτισμός της. Εάν δεν είχε επιβληθεί η ενιαία τιμή –
ένας θεσμός που ξεκίνησε από τη Γαλλία – η βιβλιοπαραγωγή θα
είχε περάσει, όπως στις ΗΠΑ, μόνο στις μεγάλες εκδοτικές
επιχειρήσεις και θα παράγονταν μόνο βιβλία-σούπερ μάρκετ
(ευπώλητα, ελαφρά)». Ε Ποφίκα Γλευθερουδάκη αποτιμά
«κατ‘αρχήν» θετικά το νόμο, επειδή «βοηθάει να υπάρχει μεγαλύτερη
γκάμα βιβλιοπωλείων και μάλιστα επί ίσοις όροις και για τα μικρά
καταστήματα». Ε Κάνια Θαραϊτίδη («ΐιβλιοπωλείον της
Γστίας») θεωρεί την ενιαία τιμή «απολύτως απαραίτητη για την
επιβίωση των μικρών βιβλιοπωλείων» και πιστεύει ότι «θα ήταν
καλό να επεκταθεί πλέον των δύο ετών για την αποτροπή
ολιγοπωλιακών καταστάσεων».

Νι εκπρόσωποι των τμημάτων βιβλίου σε γνωστά
πολυκαταστήματα επίσης αξιολογούν θετικά την ενιαία τιμή
βιβλίου. Ν Αιάννης ΐαβουράκης, εμπορικός διευθυντής τομέα
βιβλίου του πολυκαταστήματος «Metropolis», εξηγεί πως το
μέτρο «δεν δημιουργεί συνθήκες έντονου ανταγωνισμού μεταξύ
βιβλιοπωλείων και συντελεί στη συνύπαρξη μικρών και μεγάλων,
καθώς δεν μπαίνει κανείς στον πειρασμό ότι με τις τιμές θα
επιβληθεί στην αγορά, οπότε θα επιβίωναν μόνο τα μεγάλα». Ν
ίδιος πιστεύει πως «πρέπει να επιβιώσουν όλα – οι διάφορες
μορφές βιβλιοπωλείων – καθως μετράει πώς θα γνωρίσει ο άλλος το
βιβλίο, η εξυπηρέτηση πελατών και η ‗πλοήγηση΄στο χώρο του
βιβλιοπωλείου», υπογραμμίζοντας ότι «η ενιαία τιμή προστατεύει
από το να γίνει ο χώρος ζούγκλα». Ν ΐασίλης ΐασιλείου,
υπεύθυνος δικτύου βιβλίων του πολυκαταστήματος «Public»
κρίνει θετικά το νόμο, γιατί «έχει βοηθήσει όλα τα βιβλιοπωλεία
και τους εκδότες», προσθέτοντας πως «αν δεν υπήρχε, δεν θα
λειτουργούσαν τόσα βιβλιοπωλεία». Κε την ενιαία τιμή «είναι
προστατευμένη η αγορά του βιβλίου», τονίζει ο ίδιος.

Ηδιαίτερα ένθερμοι υποστηρικτές της ενιαίας τιμής
εμφανίζονται οι ιδιοκτήτες μεσαίων και μικρών βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων στη χώρα, όπως είναι αναμενόμενο. Ν Αιώργος
Ώσημακόπουλος («Θοραής» και «Κικρός Θοραής», Ταλάνδρι
Ώθήνας) θεωρεί την επίδρασή της θετική, γιατί συνιστά μία
«παραδοχή ότι το βιβλίο αποτελεί ένα ιδιαίτερο αγαθό», και επίσης
«συντέλεσε στην επιβίωση του μικρού βιβλιοπωλείου» στην
Γλλάδα. Ν Ππύρος Ρσιτσές («Ιεμόνι» Ζησείου Ώθήνας)
τάσσεται κι αυτός ανεπιφύλακτα υπέρ του νόμου, «γιατί παύει
να περιθωριοποιεί τους πελάτες και να τους βάζει σε α΄και
β΄κατηγορία, είτε σε μεγάλι είτε σε μικρό βιβλιοπωλείο – δηλαδή
διασφαλίζει τον πελάτη από πολύ αυξητικές τιμές, επίσης διατηρεί
την ισότητα στο βιβλιοπωλικό κόσμο γιατί διασφαλίζονται όλες οι
μορφές βιβλιοπωλείου και ωφελεί το ίδιο το βιβλίο, γιατί αυτό δεν
είναι ένα προϊόν με ημερομηνία λήξης, είναι το ίδιο αντικείμενο και
με την ίδια ποιότητα που διατίθεται απλά σε διαφορετικά μέρη». Νι
Θώστας Θαπέλλας («Ξολύεδρο» Ξάτρας), Αιώργος
Ώλισάνογλου («Παιξπηρικόν» Ζεσσαλονίκης), Αιώργος
Κερούσης («Ξάπυρος» Τίου), Αιάννης Θούτρας («Νιωνός»
Ιαμίας), Ώθανάσιος Γυθυμίου και Τρήστος Λάκος
(«Ώναγνώστης» Ηωαννίνων) και Πτέργιος Βραμουντάνης
(«Σωτόδεντρο» Ερακλείου) χαρακτηρίζουν την ενιαία τιμή
«σωτήρια για τους μικρούς βιβλιοπώλες», που διαφορετικά θα

Γξαίρεση στη θετική αποτίμηση του μέτρου της
ενιαίας τιμής βιβλίου στην Γλλάδα αποτελεί η θέση του
Λίκου Ιιβέριου («Ξολιτεία»), που ισχυρίζεται ότι οδηγεί στη
στρέβλωση της αγοράς του βιβλίου. Ρο μέτρο συνιστά
πλεονέκτημα για όσους μπορούν εύκολα να παρανομούν –
«λ.χ. δεν τηρούν την ενιαία τιμή βιβλίου τα μικρά βιβλιοπωλεία» και επιπλέον «τα βιβλία είναι ακριβά και δεν αφήνει τη δυνατότητα
να τα φθηνήνει ο βιβλιοπώλης εις βάρος των κερδών του»,
υποστηρίζει. Ε Ποφία Κεϊμάρογλου, ‗brand manager‘ στο
διαδικτυακό πολυκατάστημα βιβλίων και άλλων ειδών
«Greekbooks.gr», εκφράζει κι αυτή κάποιες επιφυλάξεις για
την ενιαία τιμή, επισημαίνοντας ότι «το βιβλίο είναι ένα
πνευματικό προϊόν και χρειάζεται να διασφαλίζεται, χρειάζεται
προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό εκδοτών και βιβλιοπωλών,
αλλά, από την άλλη, η ανατύπωση θα μπορούσε να ξεφεύγει από το
10% της διετίας κι έτσι θα αυξανόταν ο τζίρος του βιβλίου».
Ν ΚαΎρ Κόλχο κρίνει μεν θετική την επιβολή της
ενιαίας τιμής βιβλίου, αλλά επισημαίνει πως για το ομώνυμο
κεντρικό βιβλιοπωλείο που διατηρούσε η οικογένειά του στη
Ζεσσαλονίκη η ενιαία τιμή «κατέστη πρόβλημα, γιατί το
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Γηα ηηο απφςεηο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ηελ Δληαία Σηκή Βηβιίνπ,
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βιβλιοπωλείο συνέχισε να τηρεί την τιμή εκδοτών». Ν ΐασίλης
Θαλδής («Θάουφμαν») την αξιολογεί επίσης θετικά, αλλά
επικρίνει τη μη τήρησή της ενιαίας τιμής από πολλά
βιβλιοπωλεία, που διατηρούν μόνιμα τραπέζια προσφορών
(bazaar). Γπίσης, ο Ξαναγιώτης Θακουλίδης, ‗product
manager‘ βιβλίου του δικτύου «Fnac Γλλάδας», δεν κατέθεσε
κάποια θετική ή αρνητική αποτίμηση για την ενιαία τιμή
βιβλίου, παρά δήλωσε πως «είναι κρατική απόφαση για τη ρύθμιση
της αγοράς του βιβλίου και εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες. Είναι
δεδομένη, με αυτή δουλεύουμε και αυτήν τηρούμε πιστά».

επαγγελματικές τεχνικές και εργαλεία για την προώθηση και
τη διαφήμιση της παραγωγής και της εικόνας της επιχείρησής
τους. Ώναδιοργανώνται εσωτερικά, προχωρούν σε ανανέωση
προσωπικού, κάνουν τολμηρά επιχειρηματικά ανοίγματα και
επενδύουν στην αυξημένη βιβλιοπαραγωγή, με όνειρο το ‗best
seller‘ για την απόσβεση των επενδύσεών τους.
Ρην τελευταία πενταετία του 20ού αι., εντείνονται
στην Γλλάδα οι τάσεις εσωτερικής αναδιοργάνωσης των
βιβλιοπωλείων –μηχανογράφηση (Ε/), αναδιάταξη χώρουδιακόσμηση, νέες τεχνικές διοίκησης (management) και
προσέλκυσης πελατών (marketing)– στο πλαίσιο μίας
βιβλιαγοράς που σε όλα τα στάδιά της και ιδιαίτερα στον
εκδοτικό και στο βιβλιεμπορικό χώρο χαρακτηρίζεται από
ολοένα σκληρότερο ανταγωνισμό. Γνώ στο εξωτερικό, αυτή
την εποχή έχει αρχίσει ήδη ο δημόσιος προβληματισμός για
το μέλλον της γραφής και του βιβλίου ως εμπορεύσιμο και
πολιτιστικό αγαθό λόγω της κυριαρχίας των μεγάλων
αλυσίδων, αμιγών και μη, βιβλιοπωλείων σε βάρος των
μικρών, ανεξάρτητων καταστη-μάτων από τη δεκαετία του ΄80
και λόγω της παράλληλης εξάπλωσης του ηλεκτρονικού
βιβλιεμπορίο 932 , στην Γλλάδα φθάνει με δεκαετή
καθυστέρηση το αίτημα για την ανάγκη επιβίωσης και
κερδοφορίας της βιβλιοπωλικής επιχείρησης μέσω
επαγγελματικών πλέον τεχνικών, που χρειάζονται διάθεση
κεφαλαίων για την εφαρμογή τους. Ξάντως, η κατεύθυνση της
εγχώριας αγοράς στα δυτικά πρότυπα είναι αναμφισβήτητη,
όπως αποδεικνύεται και από ειδικές έρευνες, κυρίως του
ΓΘΓΐΗ.

Πυμπερασματικά, τα ευρήματα της περιπτωσιολογικής έρευνας στα βιβλιοπωλεία / βιβλιοπωλικά τμήματα
πολυκαταστημάτων στην Γλλάδα φανερώνουν μία γενικά
θετική αποτίμηση της ενιαίας τιμής βιβλίου, με επιφυλάξεις ως
προς την έμπρακτη τήρησή της από όλους και τις
δυνατότητες συμπλήρωσής της προς όφελος της
βιοποικιλότητας εκδοτών και βιβλιοπωλών. Ε ενιαία τιμή
βιβλίου είναι ένα από τα λίγα – αν όχι το μόνο – μέτρο της
ελληνικής πολιτείας που συναντά την αποδοχή από τους
περισσότερους επαγγελματίες του βιβλίου. Ε αξιολόγηση της
κρατικής πολιτικής βιβλίου στη χώρα είναι αρνητική εκ
μέρους της πλειονότητας των εμπλεκομένων στην αγορά του
βιβλίου, όπως φαίνεται στο επόμενο Θεφάλαιο για τη
σύγχρονη κατάσταση στην Γλλάδα.

Αλλαγή παραδείγματος
Κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990
έχουν ωριμάσει οι συνθήκες στην Ελλάδα η αλλαγή
παραδείγματος στη βιομηχανία του βιβλίου, σύμφωνα με
το δυτικό πρότυπο εξέλιξης της παραγωγής και της
διακίνησης του βιβλίου. Ρο νέο επιχειρηματικό παράδειγμα
αφορά όλους τους κρίκους της αλυσίδας του βιβλίου, τον
εκδοτικό και το βιβλιοπωλικό κόσμο, την επαγγελματική
διαφήμηση και την προβολή στα ΚΚΓ και την
κατανάλωση/ανάγνωση ως προς τις ομάδες κοινού και τις
αναγνωστικές (και όχι μόνο) προτιμήσεις του. Έμφαση
δίνεται, λόγω αντικειμένου της εργασίας, στην αλλαγή
παραδείγματος στο βιβλιοπωλείο, με παράλληλες όμως
αναφορές στους άλλους κρίκους της αλυσίδας. Κάλιστα, η
αλλαγή παραδείγματος στην κατανάλωση του βιβλίου, ως
προς τις νέες ομάδες κοινού και τις νέες αναγνωστικές
προτιμήσεις και πρακτικές, εξετάζεται στο Θεφάλαιο για την
εύπεπτη-ευπώλητη λογοτεχνική παραγωγή και διακίνηση.

Πυχνά προβάλλεται στα ΚΚΓ ο σχετικός
προβληματισμός κάπως έτσι: «Βιβλιοπωλείο με κάμποσους
‗τόνους‘ σκόνης και ενδημικά ζωύφια, με χιλιάδες τίτλους
στοιβαγμένους σε λιγοστά ράφια και με φαλακρούς, διοπτροφόρους
υπαλλήλους, έτοιμους να παίξουν πειστικά το ρόλο του
βιβλιοκριτικού, ή μοντέρνοι χώροι, κομπιουτεράιζντ, οργανωμένοι
σύμφωνα με τις συνταγές του σύγχρονου μάρκετινγκ; Σο ερώτημα
τίθεται πλέον εκ των πραγμάτων, καθώς άρχισαν να εμφανίζονται
και στη χώρα μας βιβλιοπωλεία νέου τύπου, που μας έρχονται
κατευθείαν από Ευρώπη και Αμερική. Σα μοντέρνων προδιαγραφών
βιβλιοπωλεία, στημένα στη λογική του σουπερμάρκετ, στεγάζονται σε
μεγάλους χώρους, ακόμα και σε πολυώροφα κτίρια, με ζεστά
χρώματα, άνετους πάγκους και ψηλά ράφια, στα οποία τα βιβλία είναι

Πημαντική είναι η εκτύλιξη της αλλαγής
παραδείγματος στον εγχώριο εκδοτικό κόσμο. Νι ελληνικοί
εκδοτικοί οίκοι, διατηρώντας σε μεγάλο βαθμό τον
οικογενειακό τους χαρακτήρα και το γνώρισμα της μεγάλης
γεωγραφικής συγκέντρωσης στην Ώθήνα, αξιοποιούν όλες τις

932

Βι. ελδεηθηηθά γηα ηηο ξηδηθέο κεηαβνιέο ζηνλ θφζκν ηνπ βηβιίνπ θαη ζηελ
αλαγλσζηηθή ζπκπεξηθνξά βελ Μπίξθεξηο, Οη ειεγείεο ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ:
Ζ κνίξα ηεο αλάγλσζεο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή, «εηξά: Δπηθνηλσλία θαη
Κνηλσλία», Αζήλα, Καζηαληψηεο, 1997.
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τοποθετημένα αραιά, ενώ υπάρχουν και καναπέδες για χάζεμα χωρίς
ορθοστασία…»933.

απολαύσει με φίλους τον καφέ ή το φαγητό του εντός του
καταστήματος.
Ξαράλληλα αρχίζουν οι ανοιχτές
προσκλήσεις προς το κοινό μέσω διαφήμισης και διαδικτύου
για να επισκεφθεί διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο
κατάστημα-πολυχώρο, από βιβλιοπαρουσιάσεις μέχρι
μουσικά σχήματα, προβολές ταινιών και εργαστήρια
μαγειρικής (για ενηλίκους και τα παιδιά). Ε αλλαγή
παραδείγματος από το παραδοσιακό, αμιγές βιβλιοπωλείο ή
το μη αμιγές βιβλιοπωλείο (βιβλιοχαρτοπωλείο) των αστικών
κέντρων κυρίως - και λιγότερο της ελληνικής επαρχίας που
επιβιώνει ως σήμερα – σε ένα νέο, πιο ανοιχτό και
‗πολυπολιτιστικό‘ χώρο προβολής του βιβλίου είναι γεγονός.

Ε πλήρης εκδήλωση της αλλαγής παραδείγματος
για τη λειτουργία των βιβλιοπωλείων αφορά σε ένα νέο
μοντέλο εκσυγχρονισμένου καταστήματος, το οποίο αξιοποιεί
επαγγελματικά εργαλεία διαχείρισης (μάνατζμεντ) στην
εσωτερική λειτουργία και στην εξωτερική εμφάνιση προς τον
πελάτη, εμφανίζοντας νέα χαρακτηρολογικά και εξωτερικά
γνωρίσματα. Βιαθέτει μεγάλες ενεργές επιφάνειες, με βιτρίνες
και πάγκους νέων και ευπώλητων τίτλων που ανανεώνονται
τακτικά, μία φιλική προς τον πελάτη διαμόρφωση χώρων και
ταξινόμηση τίτλων στα ράφια (αυτο-εξυπηρέτηση βιβλιόφιλου.
Ξαράλληλα, προσφέρει παρόμοια πολιτιστικά/ψυχαγωγικά
προϊόντα (Ρύπο, μουσική, ταινίες, ηλεκτρονικά είδη) και
υπηρεσίες (πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων),
φιλοδοξώντας να αποτελεί αναγνωρίσιμο σημείο κοινωνικής
συνάντησης βιβλιόφιλων και μη.
Ρο νέο βιβλιοπωλικό
παράδειγμα αρχίζει να εφαρμόζεται από μεγάλα εγχώρια
βιβλιοπωλεία-αλυσίδες και ανεξάρτητα μεγάλα-μεσαία
βιβλιοπωλεία αστικών κέντρων, Ώθήνας και Ζεσσαλονίκης
κυρίως. Ε αλλαγή παραδείγματος αγγίζει και τους υπόλοιπους
κρίκους της εγχώριας βιομηχανίας του βιβλίου: παραγωγή,
έκδοση,
διαφήμιση/προβολή
στα
ΚΚΓ
και
κατανάλωση/ανάγνωση.

Ώρκετοί βιβλιόφιλοι, λόγιοι και καλλιτέχνες
εμφανίζονται δημόσια να επικρίνουν την εφαρμογή συνταγών
marketing στο ελληνικό βιβλιοπωλείο, αντιστεκόμενοι στις
σύγχρονες «εισαγόμενες» τάσεις μαζικής ‗υποκουλτούρας‘ και
κυριαρχίας της λογικής των ευπώλητων (best-sellers) σε
βάρος της ‗ποιότητας‘ από το στάδιο της παραγωγής μέχρι το
στάδιο της προβολής στις βιτρίνες των βιβλιοπωλείων και της
πώλησης.
Ε λογοτέχνης Γυγενία Σακίνου δηλώνει
χαρακτηριστικά: «… σο για το ρόλο του βιβλιοπώλη, δεν είναι
έμπορος, είναι ενδιάμεσος. υστήνει. Δεν μου αρέσουν τα μεγάλα
βιβλιοπωλεία. Εγώ θέλω γωνίτσες, θέλω να ακουμπάω»934.
Ρο 1996 ανοίγει η Πτοά του ΐιβλίου στο ιστορικό
κέντρο της Ώθήνας (Ξεσμαζόγλου 13), υλοποιώντας το νέο
επιχειρηματικό παράδειγμα του μεγάλου πολιτιστικού
πολυχώρου βιβλίου και άλλων προϊόντων και υπηρεσιών. Πτην
Πτοά στεγάζονται 19 συνολικά βιβλιοπωλεία, με σκοπό να
αποτελέσει ένα χώρο συνάντησης βιβλιοφίλων και διεξαγωγής
βιβλιοπαρουσιάσεων, συζητήσεων, σεμιναρίων και άλλων
εκδηλώσεων, με μία αρκετά πετυχημένη πορεία ως σήμερα.

ΐιβλιοπωλεία με παράδοση στην ελληνική κοινωνία,
όπως ο Γλευθερουδάκης και η Γστία, ανακαινίζονται και
ενισχύουν το ‗προφίλ‘ τους στο πνεύμα της εποχής, άλλοτε
επεκτείνονται με παραρτήματα σε διάφορα μέρη της
Γλλάδας, οι εκδοτικοί οίκοι επίσης ανοίγουν (Θαστανιώτης) ή
αναδιαμορφώνουν (Ξατάκης) τα βιβλιοπωλεία τους στο
κέντρο της Ώθήνας, ενώ τα μικρά, ΄σκονισμένα‘ βιβλιοπωλεία
στις γειτονιές των αστικών κέντρων και στην επαρχία νιώθουν
έντονα πλέον την καυτή ανάσα της μεταλλασσόμενης αγοράς.

Ρην ίδια εποχή αρχίζει να προβάλλεται το βιβλίο και
στον ημερήσιο Ρύπο (Βιβλία-Σο Βήμα, 1997) για να
ακολουθήσουν κι άλλα ένθετα και σελίδες βιβλίου (Καθημερινή,
Σα Νέα, Ελευθεροτυπία), παράλληλα με τα εξειδικευμένα
λογοτεχνικά-βιβλιοφιλικά περιοδικά (Νέα Εστία, Σο Δέντρο,
Ποίηση, Η Λέξη, Διαβάζω), σε μία προσπάθεια να καλυφθούν
οι ανάγκες της βιβλιαγοράς με την αυξανόμενη ετήσια
παραγωγή τίτλων και να καλυφθεί το κενό της προβολής του
βιβλίου στα ηλεκτρονικά ΚΚΓ. Ε λέκτορας Ξολιτικής και
Γκδοτικής του ΐιβλίου στο Ηόνιο Ξανεπιστήμιο, Τριστίνα
Κπάνου, επισημαίνει τη θετική συνεισφορά της προβολής του
βιβλίου μέσα από τις σελίδες και τα ειδικά ένθετα του,
κυριακάτικου κυρίως, Ρύπου, τονίζοντας ότι «συντελούν στο να

Ξαγκοσμιοποίηση και δικτύωση στο πνεύμα της
μαζικής και εύπεπτης κατανάλωσης που επιβάλλει η
βιομηχανία της ψυχαγωγίας, στη σφαίρα της οποίας έλκονται
πλέον τα βιβλιοπωλεία, κατακλύζουν και τη μικρή και
περιορισμένη αγορά της Γλλάδας. Ώρκετοί βιβλιοπώλες που
αντιλαμβάνονται έγκαιρα τις τάσεις προχωρούν γρήγορα στην
αυτοματοποίηση πολλών εσωτερικών διαδικασιών και
διαμορφώνουν φιλικούς και άνετους για τον πελάτηαναγνώστη χώρους, όπου μπορεί να ξεφυλλίσει ότι τον
ενδιαφέρει, μετά να περιπλανηθεί και στο τμήμα των
ηλεκτρονικών (Ε/, μουσικά CDs, CD-ROMs) και να
933

Γεσξγία Μνιψζε, ρ.η., Διεπζεξνηππία. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.hri.org/E/1996/96-12-29.dir/keimena/greece/greece2.htm
(29.12.1996).
934
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ενδυναμώνουν τη βιβλιακή συνείδηση, την ενημέρωση και στον
διάλογο»935.

‗παράδειγμα‘ του ελληνικού βιβλιοπωλείου, διεξάγει μία
πανελλήνια έρευνα βιβλιοπωλείων, στο διάστημα ΜαρτίουΙουλίου 1997. Πύμφωνα με επίσημα στοιχεία του πουργείου
Νικονομικών, καταγράφονται 2.014 βιβλιοπωλεία και
βιβλιοχαρτοπωλεία με συστηματική λειτουργία (δεν
περιλαμβάνονται τα ξενόγλωσσα βιβλιοπωλεία, τα παλαιοβιβλιοπωλεία και τα πρατήρια χονδρικής πώλησης βιβλίου).
Ώντιστοιχούν 2 βιβλιοπωλεία και βιβλιοχαρτοπωλεία σε κάθε
10.000 κατοίκους, δηλαδή εμφανίζεται μία αρκετά υψηλή τιμή
δείκτη σε σύγκριση με αντίστοιχες τιμές του ίδιου δείκτη σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες μάλιστα παρατηρείται
υψηλός δείκτης αναγνωσιμότητας στο γενικό πληθυσμό.
Ξρόκειται για δυτικές κοινωνίες όπου η ανάγνωση αποτελεί
υψηλή πολιτιστική αξία. Γνδεικτικά, στη Πουηδία, σε γενικό
πληθυσμό σχεδόν 9.000.000 κατοίκων είναι καταγεγραμμένα
περίπου 400 βιβλιοπωλεία, δηλαδή αντιστοιχούν 0,45
βιβλιοπωλεία σε κάθε 10.000 κατοίκους. Πτη Κεγάλη
ΐρετανία και την Ηρλανδία, σε γενικό πληθυσμό 62.000.000
κατοίκων, τα μέλη του Πυλλόγου ΐιβλιοπωλών (―Booksellers
Association‖) ανέρχονται περίπου σε 3.300, δηλαδή
αντιστοιχούν 0,53 βιβλιοπωλεία σε κάθε 10.000 κατοίκους.
Ώκόμη, στη Αερμανία, όπου ο γενικός πληθυσμός αριθμεί
περίπου 82.000.000 άτομα, την περίοδο πάντα της έρευνας
του ΓΘΓΐΗ, είναι εγγεγραμμένα 4.463 μέλη στο Πύλλογο
ΐιβλιοπωλών και η αντιστοιχία διαμορφώνεται σε 0,54
καταστήματα σε κάθε 10.000 κατοίκους 937 .
Ών όμως
εξετασθούν μόνο τα αμιγή βιβλιοπωλεία στην Γλλάδα, τότε η
τιμή του δείκτη πέφτει στο 0,23/1.000 κατοίκους, μία χαμηλή
αναλογία σε σύγκριση με την υπόλοιπη Γυρώπη.

Ώυτή η στενή συμπόρευση Ρύπου και βιβλίου θα
διαρκέσει μέχρι τις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 21ου
αιώνα, όταν πλέον η ψηφιοποίηση και η δικτύωση θα
επιφέρουν την απάλειψη των αποκλειστικά στο βιβλίο
αφιερωμένων ενθέτων σε μεγάλες εφημερίδες του εξωτερικού,
και σταδιακά και στη χώρα μας. Ζα κυριαρχήσει είτε η τάση
εξαφάνισης των ενθέτων για το βιβλίο είτε η μετατροπή του
περιεχομένου των ενθέτων σε ενημερωτικό, πολύ-πολιτιστικό
φυλλάδιο, της μορφής του free press.
Γνδιαφέρον παρουσιάζει στο σημείο αυτό η άποψη
του βιβλιοκριτικού ΐαγγέλη Τατζηβασιλείου, που συνδέει την
αλλαγή παραδείγματος στο ελληνικό βιβλιοπωλείο – που την
τοποθετεί χρονικά μετά το 1992/1993 – με την ανάπτυξη του
μυθιστορήματος, ελληνικού και ξένου, το συγχρονισμό
΄μεταφραστών και εκδοτών με την ευρωπαϊκή παραγωγή και
την αύξηση του αναγνωστικού κοινού που αποζητά την
παραγωγή συγκεκριμένων θεματικά τίτλων, κυρίως εύπεπτωνευπώλητων για την ψυχαγωγία του. Ώυτό το κοινό που
διαβάζει 5-6 βιβλία το χρόνο δεν έχει τα ίδια γνωρίσματα με
τη μικρή ομάδα των σταθερών βιβλιόφιλων. Βεν έχει το ίδιο
κοινωνιολογικό προφίλ, δεν έχει τα ίδια κριτήρια επιλογής
τίτλων, δεν έχει τα ίδια κριτήρια επιλογής βιβλιοπωλείου με
τον σταθερό βιβλιαναγνώστη. Βιαμορφώνονται λοιπόν, αυτή
την περίοδο, νέες ομάδες κοινού που ευνοούν ένα
συγκεκριμένο είδος βιβλίου και προτιμούν να επισκέπτεται
βιβλιοπωλεία-πολυχώρους-σημεία κοινωνικής συνάντησης. Ν
ΐ. Τατζηβασιλείου συνδέει και το φαινόμενο της συνεχούς
αύξησης της βιβλιοπαραγωγής σε όλη τη δεκαετία του 1990
και του 2000 με τις παραπάνω εξελίξεις936. Ώυτό το νέο κοινό
στήριξε και στηρίζει την αλλαγή παραδείγματος
βιβλιοπωλείου, την αυξημένη βιβλιοπαραγωγή και τον κύκλο
της ‗ευπώλητης‘ λογοτεχνίας.

Ώπό την έρευνα συμπεραίνεται πως η κατάσταση του
βιβλιεμπορίου στη χώρα το 1997 βρίσκεται σε σχετικά πιο
καθυστερημένο στάδιο σε σχέση με τις κυριότερες δυτικές
χώρες, αφού η πώληση βιβλίων δε θεωρείται επαρκής για να
αποτελέσει αυτόνομη εμπορική δραστηριότητα για τη
συντριπτική πλειοψηφία των κατα-στημάτων 938 . Γπίσης, ο
βαθμός συγκέντρωσης στην Γλλάδα παραμένει χαμηλός, σε
αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και τις ΕΞΏ,
όπου έχουν δημιουργηθεί μεγάλες ‗αλυσίδες‘ βιβλιοπωλείων.
Πτη χώρα μας μόνο 13 επιχειρήσεις εμφανίζονται να έχουν 2
ή περισσότερα υποκαταστήματα εκτός από το κεντρικό
κατάστημα, ενώ οι 2 μεγαλύτερες επιχειρήσεις διαθέτουν
μόνο 5-6 υπο-καταστήματα. Ε ελληνική αγορά παραμένει
κατακερματισμένη,
με
έντονα
ανταγωνιστικά
χαρακτηριστικά939.

Ρο ΓΘΓΐΗ, αφουγκραζόμενο τις τάσεις, τις ανάγκες
και τα εντεινόμενα προβλήματα στη βιβλιαγορά με τις τάσεις
συγκέντρωσης, εξαγοράς και επέκτασης, αλλά και κλεισίματος
αδύναμων βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, καθώς αλλάζει το
935

Υξηζηίλα Μπάλνπ, Γηαρξνληθά γλσξίζκαηα ηεο εθδνηηθήο βηνκεραλίαο
ζηνλ δπηηθό πνιηηηζκό, Αζήλα, Κφηηλνο, 2008, ζ. 144. εκεηψλεηαη φηη
κεγάιν ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε κία πνζνηηθή θαη πνηνηηθή κειέηε, κε
αληηθείκελν ηε ζρέζε ηεο πξνβνιήο ζπγθεθξηκέλσλ ηίηισλ βηβιίνπ ζηνλ
ειιεληθφ Σχπν κε ηελ θίλεζή ηνπο, δειαδή ηηο πσιήζεηο.
936
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Βαγγέιε Υαηδεβαζηιείνπ (Κξηηηθφο
ινγνηερλίαο ζε «Κπξηαθάηηθε Διεπζεξνηππία», «Νέα Δζηία» θαη
«Δληεπθηήξην»). Υψξνο: Café Διεπζεξνπδάθε, Παλεπηζηεκίνπ 17, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 18.6.2009.
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Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ-Παξαηεξεηήξην Βηβιίνπ, Παλειιήληα Έξεπλα
Βηβιηνπσιείσλ, Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, 1998, ζ. 19.
938
.π., ζ. 16.
939
.π., ζζ. 19-20.
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Ών συγκρίνουμε την κατάσταση στις βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις με τη συνεχώς εντεινόμενη εκδοτική παραγωγή
και τη σταθερά χαμηλή αναγνωσιμότητα των Γλλήνων
γίνονται αντιληπτές οι δυσχέρειες και ο εντεινόμενος
ανταγωνισμός για μεγάλους και ιδίως μικρούς βιβλιοπώλες.

ομάδα βιβλιοπωλείων – περίπου 400 – που εμφανίζει την
εικόνα που περιγράφηκε, αλλά παράλληλα είναι πληρέστερα
ενημερωμένα σε κατηγορίες βιβλίων, χωρίς άμεση
παρακολούθηση των νέων τίτλων και με αυτοσχεδιασμό στην
ταξινόμηση. Ώπομένει μία ομάδα –100 περίπου
βιβλιοπωλείων στην ελληνική επικράτεια– που ασχολούνται
μόνο με το βιβλίο. Ώυτές οι επιχειρήσεις στα μέσα της
δεκαετίας του ΄90 φαίνεται να διαθέτουν πολλά προβλήματα,
ως προς τη γεωγραφική θέση, το χώρο, τη μηχανοργάνωση,
το προσωπικό και τον αθέμιτο ανταγωνισμό από «τα λίγα
μεγάλα ‗εκπτωσάδικα‘ σούπερ μάρκετ»940.

Ν βιβλιοπώλης Θώστας Θαπέλλας («Ξολύεδρο»,
Ξάτρα) καταθέτει την ίδια περίοδο τις απόψεις του για το
βιβλιοπωλικό τοπίο στη χώρα. Ξαρατηρεί ότι οι χώροι που
ασχολούνται με το βιβλίο στην Γλλάδα μάλλον ξεπερνούν
τους 2.500, όμως οι μονάδες που ασχολούνται αποκλειστικά
με το βιβλίο –κατά την προσωπική του εκτίμηση- δεν
ξεπερνούν τις 100. πως έχει διαφανεί και από τα δεδομένα
της έρευνας του ΓΘΓΐΗ του 1997, και ο Θ. Θαπέλλας
σημειώνει ότι οι περισσότερες από τις βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις είναι μικρές και μεσαίες, τόσο από την άποψη
των επενδυμένων κεφαλαίων όσο και από την άποψη του
τζίρου και της απασχόλησης.

Ξάντως, ο Θ. Θαπέλλας δεν αρκείται στην περιγραφή
της λιανικής αγοράς του βιβλίου στη χώρα, παρά τονίζει την
άμεση ανάγκη παρακολούθησης των ευρωπαϊκών εξελίξεων,
με κύριους άξονες την επαγγελματική κατάρτιση ιδιοκτητών
και υπαλλήλων του βιβλιοπωλείου – ικανών να αναδείξουν το
κατάστημα σε πολιτιστικό πόλο, σε πνευματικό στέκι – και
τον εκσυγχρονισμό στην οργάνωση της επιχείρησης και την
εξυπηρέτηση των πελατών-αναγνωστών. Ξάγιες αδυναμίες του
βιβλιοπωλικού κόσμου, που είχαν εντοπιστεί και από τις
επαγγελματικές οργανώσεις (ΞΝΓΐ, ΠΓΐΏ, ΠΓΘΐ) και από
την Ξολιτεία. Γπειδή το βιβλιοπωλείο – σύμφωνα με όλους
τους εμπλεκόμενους και τους κρατικούς φορείς – θα πρέπει να
αποτελεί πνευματικό κύτταρο στην κοινωνία και να συμβάλει
ουσιαστικά στην οικοδόμηση της σχέσης κοινού-βιβλίου,
χρειάζεται να καταστεί ελκυστικό, με πολιτιστικές
πρωτοβουλίες/ εκδηλώσεις, μοντέρνο, με ικανοποιητικό χώρο
για τις βιτρίνες, τους πάγκους και αρκετό στοκ παλαιών και
νέων τίτλων για τις διαφορετικές ανάγκες των επισκεπτώνδυνητικών αγοραστών. Θαι ο ίδιος, το διάστημα που
συζητιόταν η καθιέρωση ή μη της ενιαίας τιμής βιβλίου,
θεωρεί αυτή τη νομοθετική ρύθμιση απαραίτητη για τη
διαφύλαξη του βιβλιοπωλικού δικτύου, μακριά από τον τυφλό
οικονομικό ανταγωνισμό και με την ανάδειξη ποιοτικών
κριτηρίων αξιολόγησης των καταστημάτων (οργάνωση,
εξυπηρέτηση, πολιτιστική δραστηριότητα)941.

Κώστας Καπέλλας και Όλγα Νικολοπούλου,
συνιδιοκτήτες του βιβλιοπωλείου «Πολύεδρο», Πάτρα

Φς προς τη γεωγραφική κατανομή, οι αμιγείς
βιβλιοπωλικές μονάδες δραστηριο-ποιούνται μόνο στα
μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως σε μικρούς δρόμους γύρω
από εμπορικά κέντρα και αρκετά συχνά σε υπόγειους χώρους.
Ν ίδιος ερμηνεύει το φαινόμενο με την υψηλή τιμή των
ενοικίων επαγγελματικής στέγης σε εμπορικά κέντρα και
άλλους κεντρικούς χώρους που καθίσταται απαγορευτική για
επιχειρήσεις με μικρή απόδοση κεφαλαίου, όπως είναι τα
βιβλιοπωλεία.

Γπιβεβαιωτικά της αλλαγής παραδείγματος σύμφωνα
με το δυτικό πρότυπο της βιβλιοπωλικής επιχείρησης με
ισχυρότερο νομικό καθεστώς (Α.Ε.-εισαγωγή στο
Φρηματιστήριο), μεγαλύτερη ενεργή επιφάνεια και
ευρύτερο εκσυγχρονισμό εσωτερικής διαρρύθμισης
καταστημάτων, επαγγελματική οργάνωση εσωτερικής
δομής και παροχής υπηρεσιών προς τον πελάτη
(μηχανοργάνωση, σύνδεση με διαδίκτυο, ηλεκτρονικές
παραγγελίες) και προσφορά ποικιλίας πολιτιστικών
προϊόντων – πέρα από τα χαρτικά είδη και είδη δώρων

Γπίσης, ο Θ. Θαπέλλας τονίζει την κυριαρχία των μη
αμιγών βιβλιοπωλείων: Ε εικόνα της συντριπτικής
πλειονότητας των ελληνικών βιβλιοπωλείων, δηλαδή «των
χώρων που ασχολούνται -και- με το βιβλίο» είναι η εικόνα του
χαρτοπωλείου με σχολικά βιβλία και διάφορα δώρα, το οποίο
μάλιστα μεταμορφώνεται σε εμπορικό κατάστημα με εποχικά
είδη – αποκριάτικα είδη, λαμπάδες, χριστουγεννιάτικα δώρα
κοκ. Πε αυτή την κατηγορία προστίθεται μία ενδιάμεση

940

Κψζηαο Καπέιιαο, «Σν βηβιηνπσιείν» ζην Έιθα Εεκαξίηνπ θ. ά.,
Δζληθή Πνιηηηθή Βηβιίνπ, 205-214, ζζ. 205-206.
941
.π., ζ. 209.

274

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

που διέθεταν τα περισσότερα μη αμιγή ελληνικά
βιβλιοπωλεία – και υπηρεσιών είναι και οι περιπτώσεις του
δείγματος της έρευνάς μας. Ε μεγάλη αλυσίδα βιβλίου και
άλλων πολιτιστικών προϊόντων «Ηανός», που ιδρύθηκε το 1984
στη Ζεσσαλονίκη, το 1995 αποκτά τη μορφή Ώνώνυμης
Γταιρείας (Ώ.Γ.) και όλη τη δεκαετία του 1990 επεκτείνει το
δίκτυο καταστημάτων της, με αποκορύφωμα το άνοιγμα του
μεγάλου καταστήματος στην οδό Πταδίου, το Βεκέμβριο του
2005, την εποχή ακριβώς που εμπεδώνεται και εξελίσσεται η
αλλαγή βιβλιοπωλικού παραδείγματος στο κέντρο της
Ώθήνας.
Ρα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Ζεσσαλονίκης,
«Κόλχο» και «Θατώι του ΐιβλίου» αποκτούν το καθεστώς της
Ώ.Γ. και της Γτερόρρυθμης Γταιρείας (Γ.Γ.), το 1998 και το
1999, αντίστοιχα. Ρο 1999 ξεκινάει τη λειτουργία του και το
ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο Greekbooks.gr της εταιρείας
«Γμπορική και Γκδοτική Ώ.Γ.». Νι περιπτώσεις τριών
ιστορικών βιβλιοπωλείων της Ώθήνας, ο «Γλευθερουδάκης»942
και το «ΐιβλιοπωλείον της Γστίας» 943 και ο «Θάουφμαν» 944 ,
στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990, ανανεώνουν την
εσωτερική διαρρύθμιση των καταστημάτων – και με
καφετέρια και χώρο χρήσης διαδικτύου WiFi ο πρώτος -,
προσπαθούν να επεικτείνουν το δίκτυο καταστημάτων τους μέσω franchise ο πρώτος, ενώ η Γστία ανοίγει κατάστημα στη
Ιευκωσία Θύπρου και μεταφέρει το εκδοτικό τμήμα σε
ανακαινισμένο ιδιόκτητο κτίριο της Γυριπίδου-, εμπλέκουν τις
βιβλιοπαρουσιάσεις και τα σεμινάρια στον ετήσιο
προγραμματισμό τους και εισέρχονται -πιο διστακτικά η
Γστία και ο Θάουφμαν- στο παράλληλο ηλεκτρονικό
βιβλιεμπόριο. Ξάντως, η συντριπτική πλειονότητα και των
μεγάλων βιβλιοπωλείων και των πολυκαταστημάτων που στις
αρχές του 2000 θα εντάξουν το βιβλίο στα προϊόντα τους
παραμένουν επιχειρήσεις οικογενειακού χαρακτήρα ως προς
το μετοχικό κεφάλαιο και την άσκηση της διεύθυνσης, άρα
χάραξης πολιτικής και στρατηγικών. Γπίσης, στην ελληνική
επαρχία, τόσο παλαιότερα βιβλιοπωλεία– όπως το
«Ξολύεδρο» της Ξάτρας 945 και ο «Ξάπυρος» της Τίου 946 όσο και νεότερα – όπως το «Σωτόδεντρο» του Ερακλείου947
ή ο «Νιωνός» της Ιαμίας 948 - αποτελούν ατομικού ή
οικογενειακού χαρακτήρα επιχειρήσεις ως σήμερα.

μηνύματα των καιρών». Πε μία μικρή σε πληθυσμό, μέγεθος
και χαρακτήρα επιχειρήσεων και αριθμό σταθερών
βιβλιαναγνωστών, το βιβλιοπωλείο, ως ο κύριος χώρος
λιανικής προώθησης και διακίνησης του βιβλίου, πρέπει να
προβάλλει τον πολιτιστικό του ρόλο στην κοινωνία και
ταυτόχρονα να αποτελεί βιώσιμη εμπορική επιχείρηση.
Άλλωστε, η δρομολόγηση της αλλαγής παραδείγματος στα
τέλη της δεκαετίας του 1990 εμπεριέχει τη μεγάλη διασπορά
του βιβλίου σε ποικίλα σημεία πώλησης – υπεραγορές,
πολυκαταστήματα διαφόρων ειδών, περίπτερα και άλλα
σημεία διανομής Ρύπου - , όπως ακριβώς στις υπόλοιπες
δυτικές αγορές, πράγμα που συνεπάγεται την όξυνση του
ανταγωνισμού με τον αμιγώς βιβλιοπωλικό κόσμο.
Ένα
ενδιαφέρον
στοιχείο
επιχειρη-ματικής
συμπεριφοράς, την ίδια περίοδο, όπως και σε όλη τη δεκαετία
του 2000, όταν παγιώνεται και μετεξελίσσεται το νέο
παράδειγμα βιβλιοπωλείου στην εγχώρια αγορά, είναι η
ανάπτυξη παράλληλης δραστηριότητας, κυρίως στους τομείς
των εκδόσεων, του χονδρικού εμπορίου βιβλίων και της
εμπορίας παλαιών βιβλίων. Ξέρα από τους ιστορικούς οίκους,
όπως ο Γλευθερουδάκης και η Γστία, των οποίων η
βιβλιοπωλική δράση ήταν από την αρχή στενά συνυφασμένη
με την παράλληλη εκδοτική δραστηριότητα 949 , απόπειρες
έκδοσης βιβλίων γίνονται ακόμη και από τις μικρομεσαίες,
ατομικού
χαρακτήρα,
βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις,
ικανοποιώντας συχνά ανάγκες της τοπικής κοινωνίας σε
επαρχιακά κέντρα της χώρας.
Ώκόμη, η προβληματική για την παιδεία και την
καλλιέργεια της βιβλιοφιλίας, συνδέεται στην εισαγωγή του
νέου βιβλιοπωλικού παραδείγματος, την ίδια περίοδο, όπως
διαπιστώνεται τόσο στο δευτερογενές υλικό που εξετάστηκε
όσο και στο πρωτογενές προφορικό υλικό που
συγκεντρώθηκε. Πτο επόμενο Θεφάλαιο για τη σημερινή
εικόνα στην Γλλάδα εκτίθενται αναλυτικά οι θέσεις των
συμμετεχόντων στην περιπτωσιολογική έρευνα για την
κρατική πολιτική βιβλίου από το 1974 έως το 2009. Ε
αρνητική τοποθέτηση των περισσότερων έναντι της πολιτικής
του κράτους – τόσο αναφορικά με προστατευτικά μέτρα για
το βιβλιοπωλικό κόσμο (με εξαίρεση πάντα τη θετική
αξιολόγηση της ενιαίας τιμής βιβλίου) και για την προώθηση
της βιβλιανάγνωσης συμεπριλαμβάνει όλη τη δεκαετία του
1990.

Νι έλληνες επιχειρηματίες – βιβλιοπώλες και εκδότες
– φαίνεται ότι παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις της
δεκαετίας του 1980 και του 1990 και αντιλαμβάνονται «τα
942

Ο «Διεπζεξνπδάθεο» έρεη ην θαζεζηψο Α.Δ. απφ ην 1964.
Σν «Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο» απέθηεζε ην θαζεζηψο Α.Δ., αξγφηεξα,
ην 2007, θαηά ηελ πεξίνδν εμέιημεο ηνπ λένπ παξαδείγκαηνο ζην ειιεληθφ
βηβιηνπσιείν.
944
Σν «Βηβιηνπσιείν Κάνπθκαλ» απέθηεζε ην θαζεζηψο Α.Δ. ην 1976.
945
Ηδξχζεθε ην 1981 θαη έρεη ην θαζεζηψο Οκφξξπζκεο Δηαηξείαο (Ο.Δ.).
946
Ηδξχζεθε ην 1989 θη έρεη ην θαζεζηψο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο.
947
Ηδξχζεθε ην 1002 θη έρεη ην θαζεζηψο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο.
948
Ηδξχζεθε ην 2002 θη έρεη ην θαζεζηψο Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο.

Νι αναγνώστες βιβλίων στη χώρα συνεχίζουν να
αποτελούν τη μειοψηφία του πληθυσμού σε όλη τη διάρκεια

943

949

ηελ πεξίπησζε ηνπ Διεπζεξνπδάθε παξαηεξνχληαη πξσηνθαλή
εθδνηηθά εγρεηξήκαηα θαη επηηπρείο εηξέο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Δζηίαο
παξαηεξείηαη παξάδνζε επηηπρεκέλσλ εηξώλ, ελψ αμηνζεκείσηνο είλαη ν
ξφινο ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία γηα ην πξνθίι ηεο επηρείξεζεο.
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της δεκαετίας του ΄90. Πύμφωνα με την έρευνα του ΓΘΓΐΗ
για την αναγνωστική συμπεριφορά του κοινού, που εκδόθηκε
το 1999, μόνο το 38% του γενικού πληθυσμού απάντησε
καταφατικά στην ερώτηση αν διάβασε έστω και ένα βιβλίο τον
περασμένο χρόνο και από αυτούς μόνο το 8,5% δήλωσε ότι
διάβασε περισσότερα από 10 βιβλία την ίδια περίοδο.
Φστόσο, από όσους απάντησαν αρνητικά στην παραπάνω
ερώτηση, αποδείχθηκε από άλλες ερωτήσεις της έρευνας πως
ένα 32% συμβουλεύτηκε ένα τουλάχιστον βιβλίο ειδικού
ενδιαφέροντος για επαγγελματικά ή για πρακτικά/χρηστικά
θέματα κατά το ίδιο διάστημα. Κε αυτό τον τρόπο
διαμορφώνεται μία δεύτερη κατηγορία, στην οποία δεν
περιλαμβάνονται οι «αναγνώστες βιβλίων», αλλά όσοι
χρησιμοποιούν το βιβλίο ως πηγή γνώσεων και πληροφοριών.
Αια την πρώτη ομάδα το βιβλίο έχει μορφωτική/ψυχαγωγική
λειτουργία. Πτη δεύτερη ομάδα ανήκουν ως ένα βαθμό και
αναγνώστες εφημερίδων, περιοδικών ή και κόμικς, οπότε την
εντάσσουμε στο κοινό του γραπτού λόγου. Ξρόκειται λοιπόν
για μία κατηγορία αναγνωστών που θα πρέπει κι αυτή να
λαμβάνεται υπόψη στον εκδοτικό προγραμματισμό και στην
επιλογή του βιβλιοπώλη στην Γλλάδα. Ρο 30,4% του
δείγματος δήλωσε πως δεν διαβάζει καθόλου βιβλία950.

εξίσωσης των πολιτιστικών προϊόντων με τα γάλατα και τα
γιαούρτια» ως λανθασμένη και παρωχημένη, αν όχι κοινωνικά
επικίνδυνη, τονίζοντας ταυτόχρονα πως η ευθύνη για την
κοινωνική απήχηση του βιβλίου επιμερίζεται σε όλους,
«συγγραφείς, εκδότες και βιβλιοπώλες», καθώς αυτή η
απήχηση συνδιαμορφώνεται από την προσωπική στάση και το
ήθος όλων των εμπλεκόμενων στην αλυσίδα του βιβλίου952.
Πε εξειδικευμένη έρευνα του Παρατηρητηρίου
Βιβλίου του ΕΚΕΒΙ για τα οικονομικά του βιβλίου στην
Ελλάδα, που δημοσιεύθηκε το 1999, σημειωνόταν ότι ο
ανταγωνισμός στο χώρο του βιβλίου παρουσιάζεται ιδιαίτερα
έντονος λόγω του σχετικά μεγάλου αριθμού των εκδοτικών
οίκων και σημείων πώλησης, αλλά και λόγω της φύσης του
ίδιου του προϊόντος. Γίναι προφανές ότι το κάθε βιβλίο είναι
διαφορετικό απ' όλα τα υπόλοιπα και κατά συνέπεια οι
πελάτες του εκδοτικού οίκου (ιδιώτες και κυρίως
βιβλιοπωλεία) θα πρέπει να ενημερωθούν για το περιεχόμενο
του βιβλίου κατά τρόπο σύντομο και ουσιαστικό. Πύμφωνα με
τις απόψεις των επιχειρήσεων του δείγματος, οι κυριότεροι
προσδιοριστικοί παράγοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία
κατά φθίνουσα σημασία είναι: το όνομα του συγγραφέα, ο
εκδοτικός οίκος που το εκδίδει, η ποιότητα του βιβλίου, η
προώθηση-διαφήμιση, η εξυπηρέτηση που παρέχεται από το
βιβλιοπωλείο, το είδος του βιβλίου, η ταχύτητα παράδοσης
και, τέλος, η τιμή του βιβλίου.
Πτην έρευνα συμπεραίνεται ότι οι δύο πιο σημαντικοί
παράγοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία θεωρούνται από
τους εκδότες ότι είναι το όνομα του συγγραφέα και το κύρος
του εκδοτικού οίκου. Ρο πλήθος των νέων τίτλων που
εκδίδονται κάθε χρόνο και ο μεγάλος αριθμός των εκδοτών
έχουν σαν συνέπεια τα βιβλιοπωλεία να αδυνατούν να
παρακολουθήσουν την παραγωγή και έτσι, η αξιολόγηση των
βιβλίων δυσχεραίνεται. Αια αυτό το λόγο συχνά τα
βιβλιοπωλεία υιοθετούν ως κριτήριο την επιτυχία του
συγγραφέα στα προηγούμενα βιβλία και το όνομα που έχει
διαμορφώσει στην αγορά ο εκδοτικός οίκος. Κέσα σε αυτό το
πλαίσιο, αξιόλογοι εκδοτικοί οίκοι που καταφέρνουν να
συνεργάζονται με δημοφιλείς συγγραφείς προφανώς αποκτούν
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που αντανακλά θετικά
και στην κυκλοφορία των υπόλοιπων βιβλίων που διαθέτουν.

Ν Θώστας Θατσουλάρης, συγγραφέας, μεταφραστής,
πρώην επιμελητής του ένθετου για τα βιβλία στον Ελεύθερο
Σύπο και νυν συντονιστής ύλης της ψηφιακής πολιτιστικής
πύλης Bookpress 951 , παρατηρούσε για την αλλαγή
παραδείγματος στην ελληνική βιβλιαγορά, τα τελευταία έτη
του 20ού αιώνα, πως οι τριγμοί προκλήθηκαν από την όλο και
εντονότερη εμπλοκή της ελεύθερης αγοράς στην αλυσίδα
παραγωγής, προώθησης και πώλησης του βιβλίου. Ώκόμη, η
αλλαγή επιχειρηματικού μοντέλου συμπαρέσυρε τα παλαιά
εκδοτικά ήθη, την πίστη κάθε συγγραφέα σε έναν εκδοτικό
οίκο –ανεξάρτητα από μία αγοραία, αθέμιτη πρακτική–, τον
υγιή ανταγωνισμό μεταξύ βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων και την
στάση των ίδιων των συγγραφέων, παλαιότερων και νεότερων,
που επέδειξαν μικρές έως ανύπαρκτες αντιστάσεις μπροστά
στην επικράτηση των λεγόμενων αγοραίων ηθών. Ν ίδιος
απορρίπτει τη θέση που «βολεύεται στο απλοϊκό σχήμα της

Ώντίθετα, η τιμή του βιβλίου θεωρείται ο λιγότερο
σημαντικός παράγοντας στην ανταγωνιστική διαδικασία. Βύο
κυρίως δεδομένα θα πρέπει να συνεκτιμηθούν για να
εξηγήσουμε τη στάση αυτή. Ξρώτον, η διάρθρωση του
κόστους παραγωγής η οποία προσδιορίζεται εξωγενώς και

950

ρεηηθά βι. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ – Παξαηεξεηήξην Βηβιίνπ,
Παλειιήληα Έξεπλα Αλαγλσζηηθήο πκπεξηθνξάο: ύλνςε Απνηειεζκάησλ,
Αζήλα, Δ.ΚΔ.ΒΗ., 1999.
951
Βι. ζρεηηθά: http://www.bookpress.gr. Πξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθή πχιε
(portal) γηα ην «βηβιίν, ηηο ηδέεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ» (εθδφηξηα: Διέλε
Κνξφβεια).

952

Κψζηαο Καηζνπιάξεο, «Κψδηθεο ηηκήο» ζην Νίθνο Βαηφπνπινο (επηκ.),
«Διιεληθφ βηβιίν», Highlights, ηεχρνο 14 (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2005),
23-41, ζ. 40.
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άρα είναι περίπου κοινή για όλους τους εκδότες. Βεύτερον, το
γεγονός ότι το βιβλίο είναι ένα σχετικά φθηνό αλλά και
μοναδικό προϊόν, με συνέπεια η διαφοροποίηση της τιμής του
να μην επηρεάζει ουσιαστικά αυτόν που επιθυμεί να το
αγοράσει. Ε διαφοροποίηση επομένως δεν μπορεί να
επιτευχθεί μέσα από διαφορετική τιμολογιακή πολιτική.

παρατηρούνται στη συγκεκριμένη αγορά παρά την ανοδική
πορεία των τελευταίων χρόνων.
Βιαφορετικά, πάντως, παρουσιάζονται τα κριτήρια
βάσει των οποίων οι αναγνώστες επιλέγουν ένα βιβλίο,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της πρώτης έρευνας
Ώναγνωστικής Πυμπεριφοράς που πραγματοποίησε το
ΓΘΓΐΗ. σε συνεργασία με την εταιρεία V-Project Research
Consulting, αφού ως σημαντικότερος παράγοντας επιλογής
ενός βιβλίου αναφέρεται το θέμα του βιβλίου το οποίο το
λαμβάνει υπόψη το 85,1% των αναγνωστών ακολουθεί με
πολύ μικρότερο ποσοστό το όνομα του συγγραφέα (48,9%)
ενώ ο εκδοτικός οίκος ως κριτήριο επιλογής, βρίσκεται στην
ενδέκατη θέση των αναφορών με ποσοστό (9,9%). Ώντίθετα η
τιμή του βιβλίου παραμένει και εδώ ένας από τους
τελευταίους παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή βιβλίου.

Πίνακας: ημασία παραγόντων στην ανταγωνιστική διαδικασία
Ξολύ

Ώρκετά

Άίγο

Όνομα συγγραφέα

60%

30%

6,7%

3,3%

Εκδοτικός οίκος

53,3%

36,7%

10%

0%

Ποιότητα βιβλίου

5 1.6%

35,5%

9,7%

3,2%

Εξυπηρέτηση

45,2%

38,7%

9,7%

6,5%

Είδος βιβλίου

33,3%

50%

13,3%

3,4%

32,3%

9,7%

9,6%

51,6% 12,9%

6,5%

54,8%

6,5%

Προώθηση 48,4%
Διαφήμιση
Σαχύτητα παράδοσης 29%
Σιμή βιβλίου

9,7%

29%

Ξάντοτε Πύνολο
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,10
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%
100,00
%

Ώκόμη, στο πλαίσιο της έρευνας του ΓΘΓΐΗ το 1999
για τα οικονομικά της ελληνικής βιβλιαγοράς, διαπιστώνεται
πως ανάμεσα στους τρόπους που χρησιμοποιούνται από τους
εκδοτικούς οίκους για τη διαφήμιση των βιβλίων τους οι
πλέον δημοφιλείς με ποσοστό περίπου 90% είναι οι
καταχωρήσεις σε έντυπα ΚΚΓ και η έκδοση έντυπου υλικού.
Ε διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκδηλώσεις
συγκεντρώνουν επίσης υψηλό ποσοστό 80%. Ώντίθετα, τα
οπτικοακουστικά ΚΚΓ λόγω του υψηλού κόστους τους ή
γιατί δεν κρίνονται κατάλληλα από τους εκδότες
χρησιμοποιούνται, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, για
διαφημίσεις βιβλίων σε πολύ μικρότερο βαθμό. Ρο
ραδιόφωνο σε ποσοστό 37% και η τηλεόραση σε ποσοστό
μόλις 10% 953.

ΐάση: 31 επιχειρήσεις

Ε θέσπιση της ενιαίας τιμής για το βιβλίο περιόρισε
περαιτέρω τις δυνατότητες ανταγωνισμού στο επίπεδο των
τιμών και επέτρεψε στους εκδότες να προσδιορίσουν την τιμή
των βιβλίων τους με μεγαλύτερη ασφάλεια. Ξάντως, η αγορά
φαίνεται ακόμα επιφυλακτική ως προς τα αποτελέσματα από
την καθιέρωση της ενιαίας τιμής. Ιίγο περισσότεροι από τους
μισούς εκδότες που απάντησαν στη σχετική ερώτηση εκτιμούν
ότι είναι ακόμη νωρίς για συμπεράσματα, δεν υπάρχουν
αισθητά αποτελέσματα ή το συγκεκριμένο μέτρο δεν τους
ενδιαφέρει. Φς θετικά κρίνουν τα αποτελέσματα από την
καθιέρωση της ενιαίας τιμής του βιβλίου στη χώρα μας το
36%, ενώ το 8% θεωρεί ότι το μέτρο δεν απέδωσε τα
αναμενόμενα ή ότι τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά και,
τέλος, το 4% ότι δεν εφαρμόζεται απ' όλους.

Ξάντως, η ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς βιβλίου
για όλο το εξεταζόμενο διάστημα είναι αδιαμφισβήτητη σε
όρους βιβλιοπαραγωγής και κατανάλωσης. Πτο ακόλουθο
Βιάγραμμα απεικονίζεται η σταθερή αυξητική πορεία της
δαπάνης για βιβλίων των ελληνικών οικογενειών από το 1974
ως το 1999954.

Νι υπόλοιποι πέντε παράγοντες που επηρεάζουν την
ανταγωνιστική διαδικασία σχετίζονται με την ποιότητα και το
είδος του βιβλίου ή την ικανότητα του εκδοτικού οίκου να
εξυπηρετήσει τους πελάτες του και να προωθήσει το βιβλίο.
Πτο σύνολό τους οι παράγοντες αυτοί θεωρείται ότι
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και αν αθροιστούν τα
ποσοστά των απαντήσεων που τους θεωρούν ως πολύ ή
αρκετά σημαντικούς το σχετικό νούμερο κυμαίνεται σ' όλες
τις περιπτώσεις μεταξύ 80% και 90%. Ε ύπαρξη πληθώρας
παραγόντων που αξιολογούνται ως πολύ ή αρκετά σημαντικοί
για την ανταγωνιστική διαδικασία στο χώρο του βιβλίου
υπογραμμίζει τις δυσκολίες και τις αβεβαιότητες που

953

Γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο
ζηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνπο ηξφπνπο δηαθήκηζεο, βι. Δζληθφ Κέληξν
Βηβιίνπ-Παξαηεξεηήξην Βηβιίνπ, Σα νηθνλνκηθά ηνπ βηβιίνπ ζηελ Διιάδα,
Αγνξά βηβιίνπ θαη εθδνηηθέο επηρεηξήζεηο, Αζήλα, 1999.
954
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Ζ δύζθνιε αλάπηπμε: Σα νηθνλνκηθά ηνπ βηβιίνπ
ζηελ Διιάδα, Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, 2004, ζ. 21.
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σε 105 δις δρχ. το 1997956. Από την έρευνα για το διάστημα
1988-1996 διαπιστώνεται ότι η κατά κεφαλή δαπάνη για
αγορά βιβλίων στην Ελλάδα είναι η χαμηλότερη της
Ε.Ε..957 Πτο σημείο αυτό όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η
χώρα έχει και το χαμηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα.

ΜΕΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΝΑ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΟ,
1974-1999 (σε δρχ.)

Ώκόμη, στην προαναφερόμενη έρευνα του ΓΘΓΐΗ
για τη «δύσκολη ανάπτυξη» της εγχώριας αγοράς του βιβλίου,
παρουσιάζονται, με βάση δημοσιευμένους ισολογισμούς,
πίνακες με την εξέλιξη των χρηματοοικονομικών μεγεθών των
έξι
μεγαλύτερων
βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων
–
Ξαπασωτηρίου, Γλευθερουδάκης, Ξρωτοπορία, Leader
Books, Ηανός και Σόρουμ Ηδεών – από το 1999 έως το 2002.
Γνδιαφέρον παρουσιάζουν οι τάσεις στον όγκο πωλήσεων, τα
μικτά και τα καθαρά κέρδη. Ρο 1999 το σύνολο πωλήσεων
των έξι εταιρειών άγγιξε τα 13 εκατ. δρχ., το 2000 το
αντίστοιχο μέγεθος ανήλθε στα 18,2 εκατ. δρχ., το 2001
έπεσε στα 14,3 εκατ. δρχ., το 2002 στα 15,4 δρχ..
Φς προς τη βιβλιοπαραγωγή, με βάση στοιχεία της
UNESCO που επεξεργάστηκε το Ξαρατηρητήριο του
ΓΘΓΐΗ, η τάση είναι σταθερά αυξητική κατά το διάστημα
1970-1994, παρά την ύπαρξη σημαντικών διακυμάνσεων από
πενταετία σε πενταετία. Ρο 1970 εκδόθηκαν 2.027 νέοι τίτλοι,
ενώ το 1993 έφθασαν τις 4.197, δηλαδή υπερδιπλασιάστηκαν.
Αια την έναρξη της δεκαετίας του 1990, και συγκεκριμένα τα
έτη 1990-1993, σύμφωνα με την UNESCO οι νέοι τίτλοι στην
Γλλάδα αυξήθηκαν κατά 29%, ενώ σύμφωνα με τον Θ.
ΐουκελάτο του περιοδικού Ιχνευτής, η αύξηση ήταν της τάξης
του 36% για την ίδια περίοδο και έφθασε στο 76% τα έτη
1990-1996. Ξάντως, η Γλλάδα καταλαμβάνει σταθερά την
τελευταία θέση στην αύξηση της βιβλιοπαραγωγής σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Νλλανδία,
σκανδιναβικές χώρες, ΐρετανία, Ηταλία κ.ά.) και ο ρυθμός
ανόδου της ετήσιας εκδοτικής παραγωγής ήταν πολύ μικρός.

Πύμφωνα με έρευνα για τα οικονομικά δεδομένα
της ελληνικής βιβλιαγοράς που δημοσίευσε το ΕΚΕΒΙ το
2004, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπάνησαν σε τρέχουσες τιμές
κατά μέσο όρο 100 φορές περισσότερα χρήματα για βιβλία
το 1999 σε σχέση με το 1974 και σε σταθερές τιμές 3 φορές
περισσότερα χρήματα. Ε ανοδική καμπύλη των δαπανών σε
τρέχουσες τιμές είναι σταθερή όλο το χρονικό διάστημα και
μάλιστα από το 1988 εμφανίζει ιδιαίτερα έντονη κλίση955.
Γνδιαφέρον επίσης παρουσιάζουν τα στοιχεία της
Έρευνας Νικογενειακών Ξροϋπολογισμών της ΓΠΓ για τη
συμμετοχή των δαπανών για βιβλία και εγκυκλοπαίδειες στο
σύνολο των οικογενειακών δαπανών κατ΄ έτος.. Πε σχετική
μελέτη του Κέντρου Προγραμ-ματισμού και Οικονομικών
Ερευνών επισημαίνεται, με βάση τα δεδομένα της ΓΠΓ,
πως το ποσοστό 0,26% το 1988 αυξήθηκε σε 0,66% το 1994.
Πε τρέχουσες τιμές, οι δαπάνες των νοικοκυριών για βιβλία
αυξήθηκαν από 13,6 δις δρχ. το 1988 σε 73,8 δις δρχ. το
1994. Πε σταθερές τιμές υπερδιπλασιάσθηκαν, που σημαίνει
σημαντική διεύρυνση της αγοράς του βιβλίου κατά τη
δεκαετία του 1990. Ε αυξημένη ζήτηση προήλθε κυρίως από
τα σχολικά βιβλία και τις εγκυκλοπαίδειες, με συνέπεια το
μερίδιό τους στη συνολική δαπάνη για βιβλία των
νοικοκυριών μα ανέλθει από 42% το 1988 σε 61% το 1994.
Κε βάση συνεπώς την υπόθεση ότι η δαπάνη για βιβλία
αυξήθηκε στα επόμενα έτη με το 1/3 του ρυθμού των ετών
1988-1994, η συνολική ιδιωτική κατανάλωση για βιβλία
μάλλον ανήλθε σε τρέχουσες τιμές σε 95 δις δρχ. το 1996 και

955

Πτην έρευνα του ΓΘΓΐΗ για τη «δύσκολη ανάπτυξη»
της ελληνικής βιβλιαγοράς, κατατίθενται αξιοσημείωτα
συμπεράσματα, όπως τα ακόλουθα958:
 Θατά τη διάρκεια της εικοσιπενταετίας 1974-1999
παρουσιάζεται μία ιδιαίτερα θετική πορεία των ποσοτικών
μεγεθών του βιβλίου και κατά τη δεκαετία 1988-1999 αυτή η
πορεία αναδεικνύεται σε μία σημαντική διεύρυνση της
εγχώριας αγοράς βιβλίου.
956

Καιιηφπε Παράθε, Ο πνιηηηζκόο σο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
ζεηξά Δθζέζεηο, αξηζκ. 32, Αζήλα, Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη
Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 2000, ζ. 282.
957
. π., ζ. 283.
958
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Ζ δύζθνιε αλάπηπμε: Σα νηθνλνκηθά ηνπ βηβιίνπ
ζηελ Διιάδα, φ.π., ζζ. 123-131.

.π., ζζ. 19-20.
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διακίνησης. Ώκόμη, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο συνδυασμός
«μείωση του αρχικού τιράζ-αύξηση των προσφερόμενων
τίτλων» συμβάλλει στη μείωση του κόστους, καθώς
επιτυγχάνεται καλύτερος προγραμματισμός και ορθολογικότερη διαχείριση των αποθεμάτων, κυρίως σε σχέση με τους
λιγότερο εμπορικούς τίτλους.

 Ώπό τις Έρευνες Νικογενειακών Ξροϋπολογισμών της
ΓΠΓ, για τα έτη 1974-1999, διαπιστώνονται θετικές τάσεις
στη βιβλιαγορά, με πιο σημαντικές περιόδους ανάπτυξης την
πενταετία 1974-1982 και τη δεκαετία 1988-1999. Κάλιστα,
κατά την περίοδο 1988-1994 ο μέσος ετήσιος θετικός ρυθμός
μεταβολής είναι ιδιαίτερα υψηλός, αγγίζοντας το 33,6%. Ε
θετική πορεία της αγοράς ανακόπτεται ελαφρά κατά την
πενταετία 1994-1999, όμως η μέση ετήσια αύξηση συνεχίζει
να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα (12,5%).

 Θατά την πενταετία 1998-2002 διαφαίνονται εν εξελίξει
τάσεις συγκέντρωσης στον εκδοτικό χώρο. Ών η εγχώρια
αγορά ακολουθήσει πράγματι τα δυτικά πρότυπα, οι
διαδικασίες συγκέντρωσης μάλλον θα επιταχυνθούν στο
μέλλον, με σημαντικές διαρθρωτικές ανακατατάξεις, από τις
οποίες θα επηρεαστούν αρνητικά οι πιο ευάλωτες
επιχειρήσεις.

 Ε ελληνική βιβλιαγορά διευρύνθηκε όλο το παραπάνω
διάστημα με υψηλούς ρυθμούς, σημαντικά υψηλότερους από τους
αντίστοιχους ρυθμούς στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και τις
ΗΠΑ.

 Ε ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των Γρευνών
Νικογενειακών Ξροϋπολογισμών της ΓΠΓ παρουσιάζει
ενδιαφέροντα στοιχεία για τις συμπεριφορές και τις στάσεις
των Γλλήνων απέναντι στο βιβλίο. Γπιβεβαιώνεται η σημασία
παραγόντων όπως το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία, το
επάγγελμα και η αστικότητα. Φστόσο, το βιβλίο δεν αποτελεί
ακόμα θετικό δείκτη διάκρισης για το σύνολο του πληθυσμού,
δηλαδή δεν ανάγεται σε συστατικό στοιχείο των πολιτιστικών
προτύπων όλων των στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας.

 Σο ίδιο διάστημα, η εγχώρια βιβλιαγορά – παρά το μικρό μέγεθος
σε σύγκριση με ανεπτυγμένες δυτικές αγορές – παρουσιάζει ανάλογα
χαρακτηριστικά με αυτές, όπως την αυξημένη βιβλιοπαραγωγή και τη
διεύρυνση των δικτύων διανομής. Ρο φαινόμενο που
παρατηρείται σε πολλές δυτικές χώρες αφορά το χαμηλό
ρυθμό αύξησης των εσόδων από τις πωλήσεις βιβλίων, ο
οποίος όμως συνοδεύεται από μεγάλη ανάπτυξη της
κυκλοφορίας νέων τίτλων. Ρο φαινόμενο οφείλεται, ως ένα
βαθμό, στην κατανάλωση περισσότερων βιβλίων σε
χαμηλότερες τιμές και επομένως σε βελτιστοποιημένες
μεθόδους παραγωγής που ελαχιστοποιούν το κόστος,
οδηγώντας σε πιο ανταγωνιστική τιμή λιανικής πώλησης του
βιβλίου. Πε αυτό το πλαίσιο, η εξάπλωση των τεχνολογικά και
οργανωτικά νέων μεθόδων παραγωγής και η ολοένα
μεγαλύτερη αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στη
διακίνηση του βιβλίου συνιστούν σημαντικές εξελίξεις που
δίνουν σαφές μήνυμα στις ελληνικές επιχειρήσεις βιβλίου,
ώστε να αναπροσανατολίσουν τις προτεραιότητές τους.

 Ε πορεία των μεγάλων εκδοτικών επιχειρήσεων
διαγράφεται ευνοϊκή, ενώ η στρατηγική τους επικεντρώνεται
στην εξασφάλιση ακόμη μεγαλύτερου μεγέθους και μεριδίου
στην εγχώρια αγορά. Ώντίθετα, ο προβληματισμός των
μικρών εταιρειών εστιάζεται στις επιλογές που έχουν και στις
πρωτοβουλίες για να ενισχύσουν τη θέση τους σε μία άκρως
ανταγωνιστική αγορά εκ μέρους των μεγάλων εταιρειών, που
έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογών για τη διάρθρωση
της παραγωγής και την προώθηση των προϊόντων τους. Ρα
ίδια ισχύουν και για τις βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις.

 Ε αύξηση της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής κατά τα έτη
1998-2000, την οποία ακολούθησε τάση σταθεροποίησης τα
έτη 2001 και 2002, επιβεβαιώνει την ανάπτυξη της
βιβλιαγοράς, αλλά ταυτόχρονα υποδεικνύει την ανάγκη των
επιχειρήσεων του βιβλίου να εξειδικεύσουν τα προϊόντα τους
και να προσφέρουν περισσότερες επιλογές στο κοινό.

 Σαίνεται πως τα προβλήματα στην ελληνική βιβλιαγορά
συνδέονται με την αναδιάρθρωση που εξελίσσεται σε πολλούς
τομείς της οργάνωσης και της λειτουργία της αγοράς.
Ξρόκειται για μία μεταβατική περίοδο, όπου σημαντικές
οικονομικές και τεχνολογικές μεταβολές αναδιατάσσουν
πολλές παραμέτρους της αγοράς και ωθούν τις εκδοτικές και
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις σε εκσυγχρονισμό, προσαρμογή
στα νέα δεδομένα, εξειδίκευση, ορθολογική οργάνωση και
διαχείριση. Κε άλλα λόγια, τα προβλήματα που προκύπτουν
από τη «δύσκολη ανάπτυξη» της αγοράς και τις ανάγκες
προσαρμογής των επιχειρήσεων στις νέες συνθήκες
ανταγωνισμού.

 Πυγκρίνοντας την αύξηση της παραγωγής νέων τίτλων με
τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των μεγαλύτερων εκδοτικών
επιχειρήσεων συμπεραίνεται πως η αύξηση των τίτλων που
εκδίδονται συνοδεύεται από αύξηση των πωλήσεων, αλλά και
αύξηση των κερδών. Βιαπιστώνεται επίσης το φαινόμενο η
αύξηση των τίτλων μετά το 2000 να είναι ποσοστιαία
μικρότερη από την αύξηση των πωλήσεων και από την αύξηση
των καθαρών κερδών. Ε αυξημένη παραγωγικότητα σε
συνάρτηση με αυτό το φαινόμενο οφείλεται στη
βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής και

 Κε δεδομένα το σκληρό ανταγωνισμό και τις τάσεις
συγκέντρωσης και αναδιανομής των μεριδίων υπέρ των
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μεγάλων επιχειρήσεων στην εγχώρια βιβλιαγορά, το κράτος
θα πρέπει να αναζητήσει προστατευτικά μέτρα και ρυθμίσεις
για εκδοτικές και βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις, ώστε να
αξιοποιούσουν τις δυνατότητες που προσφέρονται και να
μειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της πολιτικής των ισχυρών
της αγοράς.

Φς προς τη γεωγραφική κατανομή των εκδοτικών
οίκων και των βιβλιοπωλείων τη δεκαετία του 1990, με βάση
δεδομένα του ΓΘΓΐΗ, τη μεγαλύτερη χωρική συγκέντρωση
στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα, Ώθήνα και Ζεσσαλονίκη,
εμφάνιζαν οι εκδοτικές επιχειρήσεις (97%) και σε μικρότερο
βαθμό οι επιχειρήσεις εκδόσεων-εκτυπώσεων (78%), τα αμιγή
βιβλιοπωλεία (76,3%) και τα βιβλιοχαρτοπωλεία (54,6%) της
χώρας962.

Φς προς τις αναγνωστικές προτιμήσεις των
Γλλήνων, τόσο η έρευνα του πουργείου Ξολιτισμού το 1993
για την Ξολιτιστική Ραυτότητα των Γλλήνων όσο και τα
στοιχεία του περιοδικού Ιχνευτής το 1994 για την παραγωγή
και τις πωλήσεις των βιβλιοπωλείων, αναδεικνύουν στην πρώτη
θέση των προτιμήσεων τη λογοτεχνία. Πτην έρευνα του
πουργείου, το 38,2% εκφράζει την προτίμησή του σε αυτή,
ενώ στο περιοδικό, όπου καταγραφόταν θεματικά η ετήσια
βιβλιοπαραγωγή, φάνηκε ότι το 41,5% αυτής αφορούσε το
λογοτεχνικό είδος959.

Γνδιαφέρον για το μάρκετινγκ και το ρόλο του
βιβλιοπωλείου τη δεκαετία του 1990 παρουσιάζει το
συμπέρασμα από τις τότε έρευνες του ΓΘΓΐΗ ότι ο
καταναλωτής-αναγνώστης βιβλίων αποδίδει μεγάλη σημασία
για την αγορά ενός βιβλίου στην ταχύτητα παράδοσης (65
στην κλίμακα σημαντικότητας του 100) και στην εξυπηρέτηση
(69 στα 100), όπως και στο όνομα του συγγραφέα (80 στα
100) και στην ταυτότητα του εκδοτικού οίκου (72 στα 100)963.

Ε προαναφερόμενη δε, έρευνα του πουργείου
Ξολιτισμού για την Ξολιτιστική Ραυτότητα των Γλλήνων που
πραγματοποιήθηκε το 1993 σε δείγμα 2.600 ατόμων έδειξε
ότι το 61% του κοινού δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο,
ενώ μόνο το 8% του πληθυσμού δηλώνει συστηματικός
αναγνώστης, δηλαδή διαβάζει πάνω από 10 βιβλία το χρόνο.
Κε άλλα λόγια, η πλειοψηφία του πληθυσμού στην Ελλάδα
αποτελείται από άτομα που δηλώνουν ότι δεν είναι
βιβλιαναγνώστες 960 . Ώναφορικά με τους λόγους που οι
Έλληνες δεν επιλέγουν την ανάγνωση βιβλίων ως ενασχόληση
στον ελεύθερο χρόνο, σύμφωνα πάντα με τις δηλώσεις του
δείγματος αυτής της έρευνας, το 46,5% επικαλέστηκε την
έλλειψη χρόνου, το 20,5% δήλωσε ότι δεν τους
ενδιαφέρει/δεν τους αρέσει, το 11,5% ανέφερε ότι δεν το έχει
συνηθίσει ως πολιτιστική ενασχόληση και το 7,7,%
παραδέχθηκε την έλλειψη εγγραμματοσύνης. πως
παρατηρεί η Θαλλιόπη Ξαχάκη, φάνηκε συνεπώς ότι τα
χαμηλά ποσοστά αναγνωσιμότητας στην Γλλάδα, στις αρχές
της δεκαετίας του 1990, συνδέεται με τα κυρίαρχα πολιτιστικά
πρότυπα και με τον τρόπο ζωής, παρά με το ενδεχομένως
χαμηλό μέσο επίπεδο μόρφωσης961.

Νι συλλογικοί φορείς των εκδοτών και βιβλιοπωλών
δεν κατορθώνουν ούτε τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του
΄90 με εμφανείς τις τάσεις αλλαγής ‗παραδείγματος‘ στη
βιομηχανία του βιβλίου να διαμορφώσουν μία ενιαία
στρατηγική, να εμφυσήσουν ένα αίσθημα αλληλεγγύης μεταξύ
των εκδοτών και των βιβλιοπωλών και να συνεργάζονται
στενότερα με το ΓΘΓΐΗ.
Γπιπλέον, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990
άρχισε να αναπτύσσεται το ηλεκτρονικό εμπόριο βιβλίου
στην Ελλάδα, ακολουθώντας την εμφανή τάση ανάπτυξής
του στις ΕΞΏ και την υπόλοιπη Γυρώπη. Ρο στοιχείο αυτό
ήρθε να προστεθεί στην αλλαγή παραδείγματος της ελληνικής
βιομηχανίας του βιβλίου και αγγίζει ιδιαίτερα τη λιανική
διακίνηση. Γκτεταμένη αναφορά στο δημόσιο προβληματισμό για την ψηφιοποίηση και τη δικτύωση στη
βιομηχανία του βιβλίου και ευρύτερα του έντυπου λόγου έγινε
στο Θεφάλαιο για τη σύγχρονη εικόνα του δυτικού
βιβλιοπωλείου. Πτο σημείο αυτό θεωρείται χρήσιμο να
προστεθούν απόψεις ελλήνων επιστημόνων.
Ν
καθηγητής
πληροφορικής
Ζεόδωρος
Ξαπαθεοδώρου παρατηρούσε, σε διεθνές συνέδριο για τις
«Λέες Ρεχνολογίες, Ελεκτρονικό Γμπόριο και ΐιβλίο» που
πραγματοποιήθηκε στην Ώθήνα, το Κάιο του 2000, ότι το
βιβλίο υπήρξε το πρώτο προϊόν, στο οποίο βασίστηκε η
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς διαθέτει
«ιδανικά» χαρακτηριστικά γι‘ αυτό το σκοπό:

Πυμπερασματικά, σύμφωνα με αποσπασματικές
έρευνες και -με διαφορετικές μεθόδους- συλλεχθέντα στοιχεία
του Ηχνευτή, κ.ά., η αύξηση του όγκου ετήσιας βιβλιοπαραγωγής από το 1970 μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας
του 1990 δεν συμβάδισε – όπως λογικά θα υπέθετε ένας
παρατηρητής – με την άνοδο της αναγνωσιμότητας στην
Ελλάδα.
959

962

Αζήλα, Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 2000, φ. π.,
ζ. 285.
960
. π., ζ. 284.
961
.π..

Αζήλα, Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, 2000, φ. π.,
ζ. 286.
963
Καιιηφπε Παράθε, Ο πνιηηηζκόο σο θιάδνο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο,
φ.π., ζ. 295.
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→ Έχει καλά διαχωρισμένες ιδιότητες ώστε να μπορεί να
περιγράφεται, να αναζητείται σωστά και να καταχωρίζεται σε
βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Ν τίτλος, ο συγγραφέας
και ο αριθμός ISBN είναι εξαιρετικά χαρακτηριστικά για την
καταλογογράφηση και την αναζήτηση ενός βιβλίου.
→ Γίναι εύκολο στη μεταφορά του, διότι δεν είναι
«εύθραυστο» κλπ., οπότε το κόστος μεταφοράς είναι σχετικά
μικρό και οι παραδόσεις μπορούν να εκτελούνται γρήγορα.
→ Νι δυνατότητες ψηφιοποίησής του είναι μεγάλες. Πήμερα,
τα βιβλία είναι ήδη ψηφιοποιημένα, δηλαδή γράφονται σε
υπολογιστή προκειμένου να εκδοθούν, ενώ οι σαρωτές
(scanners) λειτουργούν ικανοποιητικά για τις περιπτώσεις
παλαιότερων βιβλίων964.

συστημάτων και πως οι προβλέψεις έκαναν λόγο για 16% στο
άμεσο μέλλον Αια την Γλλάδα δεν ήταν σε θέση να
ανακοινώσει συγκεκριμένο ποσοστό, αλλά σημείωνε την τάση
να αγοράζουν πολλοί Έλληνες από διαδικτυακά βιβλιοπωλεία
ξενόγλωσσα βιβλία από το εξωτερικό και τόνιζε την ανάγκη
συγχρονισμού της ελληνικής πραγματικότητας με το
καινούργιο ‗παλιρροϊκό κύμα‘, καθώς «το βιβλίο και το
διαδίκτυο αποτελούν την εκρηκτική ύλη που δημιουργεί μια νέα
έκρηξη, μια καινούργια επανάσταση. Μια επανάσταση που μπορεί ν‘
αποδειχθεί ότι για τον πολιτισμό μας είναι εξίσου σημαντική, ίσως πιο
σημαντική και από την επανάσταση της τυπογραφίας την εποχή του
Γουτεμβέργιου!» 967.
Νι σύνεδροι επισήμαναν το 2000, πέρα από τις
τεράστιες δυνατότητες της διαδικτυακής λιανικής διακίνησης του
βιβλίου σε διεθνές και ελληνικό επίπεδο, τις προοπτικές της
ψηφιοποίησης για την ίδια τη φύση του βιβλίου ως πολιτιστικού
προϊόντος, τις κατά παραγγελία εκτυπώσεις και συνθέσεις, τις
συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης που συνεχώς εξελίσσονταν,
όπως και την ανάγνωση κειμένων στο διαδίκτυο, που συνδέεται με
την αλλαγή του μέχρι σήμερα γραμμικού τρόπου σκέψης του
συγγραφέα και του αναγνώστη, καθώς και προβλήματα για την
κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και γενικά το
απαραίτητο νομικό πλαίσιο για το ψηφιακό εμπόριο και το
ψηφιακό βιβλίο968. Γπίσης, στο ίδιο εξειδικευμένο συνέδριο
επισημαινόταν η ανάγκη συμπόρευσης της ελληνικής
βιβλιαγοράς με τις διεθνείς εξελίξεις και συνεργασίας
κρατικών υπηρεσιών και επαγγελματικών φορέων προς τούτο.

Ν ίδιος διευκρίνιζε πως ουσιώδη ρόλο για την
ανάπτυξη της αγοράς του βιβλίου έχουν οι βιβλιογραφικές
βάσεις δεδομένων, με τις οποίες αξιοποιείται η τεχνολογία για
εύκολη αναζήτηση και ταξινόμηση των τίτλων βιβλίων, όπως
οι Book Data, Bucher.de, Libri.de και στην Γλλάδα η
ΐΗΐΙΗΝΛΓΡ του ΓΘΓΐΗ, η οποία ξεκίνησε το 1999 να
λειτουργεί965.
Βεδομένου του προβληματισμού που επικρατούσε
γενικά για την πορεία των διαδικτυακών καταστημάτων
εμπορίας προϊόντων, ο Ξαπαθεοδώρου τόνιζε πως «έχει
αρχίσει σιγά-σιγά να αναπτύσσεται ανταγωνισμός μεταξύ των
συμβατικών και των ηλεκτρονικών βιβλιοπωλείων και απώλειες
κερδών για τα βιβλιοπωλεία που δεν είναι ηλεκτρονικά, και κατά
συνέπεια, διατυπώνονται ορισμένες ανησυχίες για το μέλλον των
βιβλιοπωλείων όπως τα ξέρουμε». Γπίσης, εντόπιζε μία ακόμη
διάσταση της παρουσίας των αμιγών βιβλιοπωλείων στον
παγκόσμιο ιστό: «Δεν μπορεί το βιβλιοπωλείο να είναι πια μόνο
βιβλιοπωλείο. Για να μπορέσει να επιβιώσει του ανταγωνισμού και ν‘
αξιοποιήσει τους νέους τρόπους μάρκετινγκ, ένα μικρό βιβλιοπωλείο
που μπαίνει στο διαδίκτυο αρχίζει να μετατρέπεται σιγά-σιγά σε
πολυκατάστημα. Καθώς οι στατιστικές δείχνουν λ.χ. ότι τα διάφορα
μικρά δώρα έχουν μεγάλη ζήτηση στις ηλεκτρονικές αγορές, τα
ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία άρχισαν να επεκτείνουν τις υπηρεσίες τους
σε πωλήσεις δώρων και άλλων προϊόντων»966.

Γπίσης, ο καθηγητής του Ξάντειου Ξανεπιστήμιου
Αιάννης Πκαρπέλος στην παρέμβασή του, στο ίδιο συνέδριο,
αρχές της δεκαετίας του 2000, με αντικείμενο την
ψηφιοποίηση του περιεχομένου του βιβλίου, παρέθετε απόψεις
ιστορικών και φιλοσόφων ότι το βιβλίο μπορεί να υπάρξει
χωρίς την υλική μορφή που έλαβε στη Βύση πριν από 500
χρόνια, προσυπέγραφε την αντίληψη ότι σταδιακά ο
κυβερνοχώρος, ως μία βιβλιοθήκη χωρίς όρια, θα διασφαλίζει
την αναπαραγωγή των τριών μερών – της δημιουργίας, της
παραγωγής και της πρόσληψης – και έκφραζε την ελπίδα πως
όσο περισσότερο υποχωρεί το βιβλίο ως αντικείμενο, τόσο
περισσότερο θα κερδίζει έδαφος το βιβλίο ως έργο969.

Γξάλλου, ο Αιάννης Αιανναράκης, διευθυντής της
διαδικτυακής ενημερωτικής πύλης (portal) in.gr που ανήκει
στο Βημοσιογραφικό Νργανισμό Ιαμπράκη, δήλωνε ότι το
1999/2000 το διαδίκτυο αντιπροσώπευε περίπου το 3% των
λιανικών πωλήσεων του βιβλίου στις χώρες με συστηματική
δραστηριότητα πωλήσεων βιβλίου μέσω ηλεκτρονικών

Φστόσο, σε όλη τη δεκαετία του 2000 και μέχρι
σήμερα, φαίνεται πως το φυσικό βιβλιοπωλείο μπορεί να
967

Γηάλλεο Γηαλλαξάθεο, «Σν δηαδίθηπν αιιάδεη ηα δεδνκέλα» ζην Γεψξγηνο
Παπιίδεο θαη Νίθνο Λέαλδξνο (επηκ.), φ.π., 177-180, ζ. 180.
968
Βι. ζρεηηθά Έιιε Φηιηππνπνχινπ, «Σν λνκηθφ πιαίζην ηνπ ειεθηξνληθνχ
εκπνξίνπ βηβιίσλ» ζην Γεψξγηνο Παπιίδεο θαη Νίθνο Λέαλδξνο (επηκ.), φ.π.,
161-166.
969
Γηάλλεο θαξπέινο, «Σν βηβιίν ζηελ επνρή ηεο ειεθηξνληθήο
αλαπαξαγσγηκφηεηάο ηνπ» ζην Γεψξγηνο Παπιίδεο θαη Νίθνο Λέαλδξνο
(επηκ.), φ.π., 213-216, ζ. 216.

964

Θεφδσξνο Παπαζενδψξνπ, «Νέεο ηερλνινγίεο, ειεθηξνληθφ εκπφξην θαη
βηβιίν» ζην Γεψξγηνο Παπιίδεο θαη Νίθνο Λέαλδξνο (επηκ.), Νέεο
ηερλνινγίεο, ειεθηξνληθό εκπόξην & βηβιίν, Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπεθδφζεηο Εήηε, 2004, 41-47, ζ. 44.
965
.π..
966
.π., ζ. 45.
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συνυπάρξει με το ηλεκτρονικό στη διεθνή και την ελληνική
αγορά. Ν Γραστός Σίλος από τη Αενική Βιεύθυνση για την
Θοινωνία της Ξληροφορίας, υπεύθυνος για θέματα
ηλεκτρονικού εμπορίου, απεικόνισε σε ένα ενδιαφέρον
διάγραμμα -στο διεθνές συνέδριο του 2000- για τη δυναμική
σχέση φυσικού-ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου.

πελάτη και του εκδότη, με στόχο νέες προσφορές μεγαλύτερης
αξίας και προς τους δύο970.
Κε άλλα λόγια, το βιβλίο -ως ‗έξυπνο‘ προϊόν χάρη
στη δικτυακή παρουσία του- προσφέρει μεγάλες δυνατότητες
στο λιανικό πωλητή, το βιβλιοπώλη, να αποκτήσει πολύτιμη
γνώση για τις προτιμήσεις των χρηστών και να
αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του απέναντι σε παραγωγούς
(εκδότες) και καταναλωτές (αναγνώστες) ως προς την
κατηγορία τίτλων, την τιμή, το συγγραφέα, την προώθηση και
τη διαφήμιση, την εξυπηρέτηση κοκ.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΑ vs ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΕΙΑ

Ρο 1998 δημοσίευσε μία ειδική κλαδική μελέτη για
την εκδοτική βιομηχανία βιβλίου στην Ελλάδα το Ίδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), στην
οποία περιλαμβάνεται και η συνοπτική παρουσίαση των
θετικών και αρνητικών σημείων της αγοράς, με το γνωστό
εργαλείο μάρκετινγκ, την ανάλυση SWOT, που έχει στόχο τη
διαπίστωση των αδυναμιών και τη χάραξη πολιτικής για την
ενίσχυσή τους σε μία εταιρεία/τομέα/αγορά κλπ 971 .
Ξαρατηρείται ότι στα αρνητικά σημεία συγκαταλέγεται η
«κακή οργάνωση» και το «μικρό μέγεθος των βιβλιοπωλείων»
που χαρακτηρίζουν την εγχώρια αγορά βιβλίου.

Ρο ενδιαφέρον σχεδιάγραμμα επιχειρεί να υποδείξει
την εξέλιξη από το παραδοσιακό στο διαδικτυακό
βιβλιοπωλείο, εξέλιξη που δεν αποκλείει τη συνύπαρξη των
δύο μορφών μέσα στο πλαίσιο της σημερινής δικτυωμένης
οικονομίας της γνώσης και της πρόσβασης. Βύο είναι κυρίως
οι καθοριστικοί παράγοντες: οι πόροι, που εξελίσσονται από
υλικούς σε άυλους, και η αξία, η οποία εξελίσσεται από το
κλασικό παράδειγμα μαζικής παραγωγής σε αξία που
προσανατολίζεται στις εξατομικευμένες προτιμήσεις και
ανάγκες των βιβλιόφιλων-πελατών. Ν ίδιος εξηγεί πως το
βιβλίο διαφέρει από άλλα προϊόντα, καθώς είναι «φορέας
πολιτιστικών ιδεών και αξιών», αλλά για το βιβλιοπώλη είναι
«κυρίως εμπόρευμα του οποίου η αξία καθορίζεται από την
τιμή του». Νπότε, το έξυπνο βιβλίο (smart book) που θα περιέχει
πληροφορίες που επιτρέπουν στον αναγνώστη να έρθει σε
επαφή με το συγγραφέα ή άλλους αναγνώστες ή τον εκδότη
για να εκφράσει παρατηρήσεις και να εκφράσει την
ικανοποίηση ή την κριτική του για ό,τι διάβασε, τότε ο
βιβλιόφιλος συνειδητοποιεί ότι του προσφέρεται ως προϊόν με
επιπρόσθετες προοπτικές για «περαιτέρω συμμετοχή στον
κύκλο αναγνωστών με όλες τις δυνατότητες ανάπτυξης
επιχειρηματικής πρωτοβουλίας». Ε επιπρόσθετη αξία του
έξυπνου βιβλίου πηγάζει από άυλους πόρους, π.χ. τη λογισμική
εξυπνάδα, τις πληροφορίες που ανανεώνονται συνεχώς από το
διαδίκτυο, την πρόσβαση σε πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης,
την ενσωματωμένη δυνατότητα διάγνωσης, εξυπηρέτησης κλπ.
Νπότε, ο «δικτυωμένος» βιβλιοπώλης με το νέο αυτό προϊόν
είναι σε θέση να διαχειριστεί και να μεταφέρει αυτή τη γνώση
του πελάτη σε επιχειρησιακή αξία για νέα προσέγγιση του

Ξιο αναλυτικά, ενδιαφέροντα στοιχεία παρέχει η
έρευνα του ΗΝΐΓ για την πορεία και τη λειτουργία της
ελληνικής βιβλιαγοράς, κατά τις δεκαετίες του 1980 και 1990,
με πηγές άντλησης τα στοιχεία της ΓΠΓ, το ΓΘΓΐΗ, κ.ά..
Βιαπιστώνεται ότι ο κλάδος της έκδοσης βιβλίων είναι
κατακερματισμένος σε ένα πλήθος μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων, η πλειοψηφία των οποίων ασχολείται
αποκλειστικά με την εκδοτική διαχείριση και αναθέτει την
εκτύπωση σε τρίτους. Βηλαδή, δεν έχει επιτευχθεί η
καθετοποίηση στην αγορά, φαινόμενο που παρατηρείται στην
αμερικανική και σε άλλες εθνικές βιβλιαγορές στον ευρωπαϊκό
χώρο. Ξάντως, επιχειρήσεις με εκδοτική δραστηριότητα
συχνά δραστηριοποιούνται παράλληλα και στο χώρο της
λιανικής εμπορίας βιβλίων. Φς προς τη γεωγραφική κατανομή
στη χώρα, εμφανίζεται υψηλότατος βαθμός συγκέντρωσης,
καθώς το 89% των εκδοτών βιβλίων είναι εγκατεστημένοι
στην Ώττική και το 10% στη Ζεσσαλονίκη.
Γκτιμάται ότι στη χώρα λειτουργούν περίπου 2.000
βιβλιοπωλεία και βιβλιοχαρτοπωλεία, από τα οποία μόνο
το 11% είναι αμιγή βιβλιοπωλεία. Πτα μη αμιγή
βιβλιοπωλεία το μέσο ποσοστό του τζίρου που πραγματοποιεί
το βιβλίο είναι περίπου 53%. Ώκόμη, το 12% των
970

Δξαζηφο Φίινο, «Γηθηπαθή νηθνλνκία θαη βηβιηνπσιεία» ζην Γεψξγηνο
Παπιίδεο θαη Νίθνο Λέαλδξνο (επηκ.), φ.π., 219-223, ζζ. 220-221.
971
Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ), «Ο θιάδνο ηεο
έθδνζεο βηβιίσλ», φ.π..
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βιβλιοπωλείων αναπτύσσει παράλληλα και εκδοτική
δραστηριότητα. Ρο ποσοστό αυτό ανέρχεται στο 53% για τα
αμιγή βιβλιοπωλεία.

αφορούσε τη διαφήμιση εκδοτικών οίκων και μόνο το 8% τη
διαφήμιση
συγκεκριμένων
τίτλων.
Ε
διαφήμιση
πραγματοποιείται κυρίως στην τηλεόραση και κατόπιν στις
εφημερίδες και τα περιοδικά. Ένα συμπέρασμα στο οποίο
κατέληγε η μελέτη του ΗΝΐΓ το 1998 είναι η σύγκριση της
ελληνικής βιβλιαγοράς με τη διεθνή αγορά. Βιατυπωνόταν η
εκτίμηση πως η ελληνική αγορά βιβλίου θα ακολουθήσει στο
μέλλον τις τάσεις που επικράτησαν στη διεθνή αγορά, στα
τέλη της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές του 1990, όταν
υπήρξε μία ιδιαίτερα έντονη δυναμική συγχωνεύσεων και
εξαγορών. Ξράγματι, οι τάσεις συγκεντρωτισμού και
γιγαντισμού ήταν οι κύριοι άξονες των εξελίξεων στις
βιβλιαγορές των ΕΞΏ και της Βυτικής Γυρώπης όλη τη
δεκαετία του 1980 κι εξής, όπως αναφέρθηκε στο Θεφάλαιο
για το σημερινό δυτικό παράδειγμα. Ε Γλλάδα ακολουθεί τις
δυτικές εξελίξεις, με μικρή χρονική υστέρηση και ‗σε
διαφορετικά μεγέθη‘, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1990. Ε ελληνική αγορά εμφανίζεται αυτή την περίοδο να
βρίσκεται σε περίοδο δυναμικής ανάπτυξης, η οποία
προβλεπόταν από τους παρατηρητές του βιβλίου πως θα
συνεχιστεί. Ώκόμη, η ανάγκη του εκσυγχρονισμού και της
αναδιοργάνωσης να καθίστατο ολοένα πιο επιτακτική για τους
έλληνες επαγγελματίες, κυρίως τους εκδότες και τους
βιβλιοπώλες.

Φς προς τη γεωγραφική διασπορά στην ελληνική
επικράτεια, το 83% περίπου των βιβλιοπωλείων βρίσκεται
συγκεντρωμένο στα αστικά κέντρα. Πυγκεκριμένα, το 55%
των βιβλιοχαρτοπωλείων βρίσκεται και το 77% των αμιγών
βιβλιοπωλείων έχουν έδρα στην Ώθήνα και τη Ζεσσαλονίκη.
Φς προς το μέγεθος και τον εκσυγχρονισμό των
βιβλιοπωλείων, διαπιστώνεται πως πρόκειται για επιχειρήσεις
μικρού μεγέθους (από άποψη επιφάνειας καταστήματος, αριθμού
προσωπικού και κύκλου εργασιών) που στην πλειονότητά τους
εμφανίζουν σοβαρές ανεπάρκειες στην οργάνωσή τους (ελλιπής
μηχανογράφηση, έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, μη σωστή
προβολή των βιβλίων κλπ.). Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το βιβλίο
διακινείται με βάση τους πιο εμπορικούς τίτλους και τις νέες
εκδόσεις, με αποτέλεσμα τη μείωση του μέσου χρόνου παραμονής του
στα βιβλιοπωλικά καταστήματα.
Αενικά, η διακίνηση του βιβλίου στη χώρα, σύμφωνα
πάντα με την έρευνα του ΗΝΐΓ, γίνεται είτε με απευθείας
πώληση στους βιβλιοπώλες (περίπου το 60% της εκδοτικής
παραγωγής), είτε μέσω χονδρέμπορων (30%), είτε μέσω
γραφείων διάθεσης (10%). Ρο κέρδος των χονδρέμπορων, οι
οποίοι λειτουργούν και ως αποθήκες διακίνησης βιβλίων,
κυμαίνεται στο 10-15% επί της τιμής λιανικής πώλησης. Ρα
γραφεία διάθεσης διακινούν κυρίως πολύτομα έργα ή εκδόσεις
πολυτελείας, έναντι ποσοστού επί της λιανικής τιμής, το οποίο
κυμαίνεται στο 6-6,5%. Ρα βιβλία αυτής της κατηγορίας
διακινούνται συνήθως «από πόρτα σε πόρτα» μέσω πωλητών.
Ρέλος, τα βιβλία τσέπης διακινούνται μέσω του πρακτορείου
εφημερίδων αθηναϊκού Ρύπου, ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό
βιβλίων – συνήθως ειδικές εκδόσεις – διακινείται μέσω
αλληλογραφίας.
Ξαρατηρείται λοιπόν ότι η πλειονότητα της
βιβλιοπαραγωγής διατίθεται απευθείας από τους εκδότες
στους βιβλιοπώλες. Ε προσέγγιση των βιβλιοπωλών από τους
εκδότες γίνεται με περιοδεύοντες υπαλλήλους, οι οποίοι
«δειγματίζουν» τα βιβλία. Ε έκπτωση που δίνεται στους
βιβλιοπώλες, σύμφωνα με τη μελέτη του ΗΝΐΓ, ανέρχεται σε
35-40% επί της λιανικής τιμής του βιβλίου.
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο που παρέχει η
έρευνα είναι η άνοδος της τεκμαρτής διαφημιστικής δαπάνης
για βιβλία και εκδοτικούς οίκους. Πυγκεκριμένα,
διαπιστώθηκε πως μεταξύ 1992 και 1997 η δαπάνη αυξανόταν
με μέσο ετήσιο ρυθμό 23,1% και το 1997 ανήλθε σε 2,1 δις
δρχ. Ρο 92% των δαπανών διαφήμισης στο χώρο του βιβλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΑΓΟΡΑ:
ΙΦΤΡΑ ΚΑΙ ΑΔΤΝΑΣΑ ΗΜΕΙΑ, ΕΤΚΑΙΡΙΕ ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΕ (SWOT ANALYSIS)
ΙΟΒΕ, 1998
ΙΦΤΡΑ ΗΜΕΙΑ

ΑΔΤΝΑΜΙΕ

ΕΤΚΑΙΡΙΕ

Δυναμική εσωτερική
αγορά

Μικρό μέγεθος
εσωτερικής αγοράς

Τψηλή ποιότητα των
παραγόμενων βιβλίων

Κατακερματισμός της Εσωτερικές
αγοράς
συνεργασίες

Αύξηση κόστους
παραγωγής

Εύκολη είσοδος στον
εκδοτικό χώρο

Μεγάλη εξάρτηση της Περαιτέρω
τιμής του τελικού
εξειδίκευση
προϊόντος από τις
τιμές των πρώτων υλών
(χαρτί, μελάνι)

Μείωση χρόνου ζωής
βιβλίου

Φαμηλό κόστος
παραγωγής

Φαμηλές εξαγωγές,
περιθωριοποίηση της
ελληνικής γλώσσας
στην Ε.Ε.
Προβλήματα
ρευστότητας

υνεργασία με
Αδυναμία εφαρμογής
εκδοτικούς οίκους του της Ενιαίας Σιμής
εξωτερικού
Βιβλίου

Έλλειψη κέντρων
κατάρτισης στελεχών
εκδοτικών &
βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων
Κακή οργάνωση και
μικρό μέγεθος των
βιβλιοπωλείων

Βελτίωση της
προώθησης των
βιβλίων μέσω
βιβλιοπωλείων

Δυνατότητα
εξειδίκευσης
Ευελιξία και
αυτονομία
λειτουργίας

Αξιοποίηση νέων
τεχνολογιών

ΑΠΕΙΛΕ

Ανάπτυξη εξαγωγών

Δημιουργία Ε.ΚΕ.ΒΙ

Μειωμένη συνοχή
κλάδου
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◘ Πέμπτο Κεφάλαιο
Η μετεξέλιξη του βιβλιοπωλείου στην
Ελλάδα: Η αλλαγή παραδείγματος, 1999 -2009
ΤΝΟΧΗ
Η δεκαετία 1999-2009 αποτελεί για την ελληνική
βιβλιαγορά περίοδο έντονων ανακατατάξεων και
μετάβασης σε μία νέα εποχή, σε συγχρονία με τις εξελίξεις
στην υπόλοιπη δυτική αγορά. Η εξέλιξη του νέου
παραδείγματος, όπως αυτό εμφανίστηκε στο δεύτερο μισό
της δεκαετίας του 1990, αφορά όλους τους κρίκους της
αλυσίδας του βιβλίου.
Athens Voice, 23.4.2010

Καταγράφονται οι αλλαγές σε θεματικούς άξονες που
αφορούν την ελληνική βιομηχανία του βιβλίου, με έμφαση
στο βιβλιοπωλείο και την οπτική γωνία των ίδιων των
επαγγελματιών:
- Εξέλιξη βιβλιοπαραγωγής
- Εξέλιξη μέσης τιμής βιβλίου
- Βιβλίο και λοιπές πολιτιστικές πρακτικές
- ύγχρονες πρακτικές πλην βιβλιεμπορίου
- Ανάγκες (ή επιθυμίες) κοινού από το βιβλιο-πωλείο,
όπως
διαγράφονται
μέσα
από
πρόσφατες
δειγματολειπτικές έρευνες (VPRC, ΕΚΕΒΙ)
- Σο στοιχείο πολιτιστικών εκδηλώσεων και κοινωνικής
συνάντησης ως ένα από τα κύρια χαρακτηρολογικά
γνωρίσματα του παραδείγματος
- Η εξέλιξη βιβλιοπωλικού παραδείγματος στη χώρα
- Η αύξηση μεγάλων βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων & η
γεωγραφική ανακατανομή στο κέντρο της Αθήνας, που
συνοδεύονται από μία νέα „ανθρωπογεωγραφία‟, δηλαδή
ένα νέο κοινό
- Η ψηφιακή επανάσταση και ελληνική βιβλιαγορά
- Η οικονομική κρίση και ελληνική βιβλιαγορά
- Ένας απολογισμός των εξελίξεων στο μετα-πολιτευτικό
τοπίο από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στην έρευνα.

Πολιτικό-κοινωνικό-ιδεολογικό πλαίσιο
Πτο δυτικό κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της
ελληνικής περίπτωσης, οι βιομηχανίες των πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών τείνουν να επικρατήσουν με τον
ενημερωτικό-ψυχαγωγικό χαρακτήρα σε όλες τις εκφάνσεις
του ιδιωτικού και του δημόσιου βίου, ανάγοντας την ίδια την
ανθρώπινη ζωή σε μία «εμπειρία» ή στη συνεχή βίωση
ευχάριστων και ποικίλων «εμπειριών». Ρα εμπορικά κέντρα
και τα βιβλιοπωλεία-πολυκαταστήματα, μέσα στα οποία
‗σκηνοθετείται‘ ο δημόσιος χώρος και προσφέρεται
ανταποδοτικά και όχι ελεύθερα, αποτελούν χαρακτηριστικές
περιπτώσεις έκφρασης της κυριαρχίας των πολιτιστικών
βιομηχανιών στο δυτικό κόσμο.
Ρο κενό της
κατακερματισμένης μετανεωτερικής δημόσιας σφαίρας και
του ελλιπούς κοινωνικού κεφαλαίου σπεύδουν να καλύψουν οι
πολιτιστικές
βιομηχανίες.
Πύμφωνα
με
αρκετούς
παρατηρητές, κυρίως από το χώρο των κοινωνικών επιστημών,
η απώλεια του ζωτικού χώρου των πολιτών και η
επαγγελματοποίηση του ελεύθερου χρόνου και του δημόσιου
χώρου χαρακτηρίζουν τις εξελίξεις στη ζωή, την οργάνωση
και τη συμπεριφορά σε μεγάλο βαθμό. Νι εξελίξεις στην
Γλλάδα, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, δείχνουν
πως ακολουθείται, σε συγχρονία, το δυτικό παράδειγμα
χρήσης του ελεύθερου χρόνου και ειδικά του μετανεωτερικού
μοντέλου ενημέρωσης, ψυχαγωγίας, βίωσης εμπειριών και
κοινωνικής συνεύρεσης.

Διαπιστώνεται η χρονική συμπόρευση της εξέλιξης του
νέου παραδείγματος με το ευρύτερο δυτικό παράδειγμα.
Ψστόσο, η εγχώρια αγορά βιβλίου εμφανίζει ακόμη
ιδιαίτερα «δομικά» χαρακτηριστικά, όπως το μικρό
μέγεθος πληθυσμού και γλώσσας, την αποσπασματική
πολιτιστική πολιτική του κράτους και τον αριθμητικά
σταθερό πυρήνα σταθερών βιβλιόφιλων, όπως και
εξωτερικά και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα των
εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, το μικρόμεσαίο μέγεθος των περισσότερων επιχειρήσεων, τον
ατομικό/οικογενειακό χαρακτήρα μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την επιφυλακτικότητα απέναντι
στην αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Γνδιαφέρον παρουσιάζουν δειγματοληπτικές έρευνες
για το πώς αξιολογούν οι ίδιοι οι πολίτες την επονομαζόμενη
«Α΄ Γλληνική Βημοκρατία», δηλαδή όλη τη μεταπολιτευτική
περίοδο. Έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποίησε η
εταιρεία Public Issue για λογαριασμό της Καθημερινής,
αναδεικνύει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κοινωνικές
αντιλήψεις σχετικά με την πρόσφατη πολιτική και κοινωνική
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ιστορία της Γλλάδας. Ώπό την αποτίμηση της
μεταπολιτευτικής περιόδου 1974-2007 προκύπτουν τέσσερα
κομβικά σημεία: 1) Ε σημασία των εκλογών του 1981.
Κάλιστα, το ποσοστό αξιολόγησής τους (36%) είναι
υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο των εκλογών του 1974
(16%). Ρο εκλογικό αποτέλεσμα του 1981 φαίνεται να μην
αποτελεί απλό συγκυριακό φαινόμενο, αλλά να συμπυκνώνει
τις διεργασίες ολόκληρης της μετεμφυλιακής πολιτικής
ιστορίας, καθώς για πρώτη φορά διακόπηκε η σχεδόν
αδιάλειπτη διακυβέρνηση της χώρας από τις συντηρητικές
πολιτικές δυνάμεις. 2) Ε ιδιαίτερη βαρύτητα που εξακολουθεί
να αποδίδεται στη δεκαετία του 1980 και στην πρώτη
διακυβέρνηση του ΞΏΠΝΘ, 1981-1985. Γξαίρεση αποτελεί
η υλοποίηση των έργων υποδομής στη χώρα, που θεωρείται
ότι έγινε στη δεκαετία του 2000 μέχρι σήμερα. 3) Νι ‗ρωγμές‘
του φιλοευρωπαϊσμού και 4) Ε κρίση της συντηρητικής
ηγεμονίας972.

κάνει και άλλες θυσίες στον οικογενειακό προϋπολογισμό για
την εκπαίδευση των παιδιών 973.
Φστόσο, η αναγνωστική συμπεριφορά του γενικού
πληθυσμού συνεχίζει να είναι αδύναμη, αναδεικνύοντας -και
αυτή την περίοδο- το έλλειμμα στο εκπαιδευτικό σύστημα σε
βάρος της βιβλιοφιλίας. Γνδεικτική είναι η κατάσταση των
δημόσιων βιβλιοθηκών στην Γλλάδα, ιδιαίτερα των
σχολικών.
Θατά τη θητεία του Αεράσιμου Ώρσένη ως
πουργού Ξαιδείας ιδρύθηκαν οι πρώτες 499 σχολικές
βιβλιοθήκες και κατά τη θητεία του Ξέτρου Γυθυμία στην
ίδια θέση εξαγγέλθηκε η ίδρυση επιπρόσθετων 638
βιβλιοθηκών και η χρηματοδότηση των πρώτων 499 για
εμπλουτισμό. Ρελικά, πολλές από τις σχολικές βιβλιοθήκες
είναι κλειστές ή υπολειτουργούς, ενώ τα κονδύλια κατασπαταλήθηκαν από τις περιφέρειες για άλλες δραστηριότητες..
Πύμφωνα με τα ευρήματα έρευνας που ανέθεσε η ΞΝΓΐ σε
ομάδα μελετητών το 2004, στην Γλλάδα, σε σύνολο 16.089
σχολείων, έχουν ιδρυθεί μόνο 500 σχολικές βιβλιοθήκες το
2000/2001. Ε εικόνα είναι απογοητευτική, συγκρινόμενη με
την αντίστοιχη στην υπόλοιπη Γ.Γ., σημειωνόταν από τους
ερευνητές, όπου όλα τα σχολεία διαθέτουν σχολική
βιβλιοθήκη. Κε άλλα λόγια, στην ελληνική επικράτεια
εμφανίζονταν to 2004 να λειτουργούν 15.589 σχολεία χωρίς
βιβλιοθήκη 974 . Ε ερευνητική ομάδα για το ρόλο και τη
λειτουργία των σχολικών βιβλιοθηκών στην ελληνική
επικράτεια διαπίστωνε το 2004 πως για τη σχολική
βιβλιοθήκη του 21ου αιώνα απαιτείται μία ολοκληρωμένη
στρατηγική που θα περιλαμβάνει: επεξεργασία ενός
προγραμματικού πλαισίου για τους στόχους και το σύνολο
των λειτουργιών και δραστηριοτήτων μιας βιβλιοθήκης σε
σχολείο, εκσυγχρονισμό και ποιοτική αναβάθμιση των
βιβλιοθηκών για την εξασφάλιση ενός ενιαίου εθνικού δικτύου,
ενίσχυση των υπηρεσιών πληροφόρησης των βιβλιοθηκών με
τη χρήση νέων τεχνολογιών και οργάνωση νέων ψηφιακών
πληροφοριακών περιοχών και υπηρεσιών, δημιουργία
σύγχρονου μηχανισμού συγκέντρωσης και παρουσίασης
έντυπης και ψηφιακής παραγωγής, και εξασφάλιση άμεσης
συνάφειας και συνέργιας των βιβλιοθηκών με τις καινοτόμες
δράσις του σχολείου 975 . Γίναι άλλωστε ιστορικά
αναμφισβήτητο πως ο θεσμός της σχολικής βιβλιοθήκης
συμβάλλει στην ενεργητική μάθηση, στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων έρευνας, συλλογής, ανάλυσης και σύνθεσης
δεδομένων των μελλοντικών ενηλίκων στην κοινωνία της
πληροφορίας και της γνώσης, ενώ αποτελεί κεντρικό άξονα
μίας συνεπούς και σταθερής πολιτικής βιβλίου.

Πύγχρονες κοινωνικές έρευνες με αντικείμενο
διάφορες πτυχές του τρόπου σκέψης και ζωής των ελλήνων
πολιτών παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Κία από αυτές τις
διαστάσεις είναι η αξία της εκπαίδευσης στην ελληνική
κοινωνία, αξία που συνδέεται με το βιβλίο, την καλλιέργεια
της ανάγνωσης και της βιβλιοφιλίας, όπως την παρουσιάζουν
τα ευρήματα έρευνας του Γθνικού Θέντρου Θοινωνικών
Γρευνών (ΓΘΘΓ) του 2007. Πύμφωνα με τη μελέτη, το 80%
των ελλήνων γονέων δήλωσε ότι κάνει θυσίες στον
οικογενειακό προϋπολογισμό για την όσο το δυνατόν
καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών. Ώυτή η αξία φαίνεται να
παραμένει σταθερά υψηλή από την προεπαναστατική περίοδο
και την πρώτη περίοδο του ελεύθερου ελληνικού κράτους
μέχρι σήμερα, φαινόμενο που τη διαφοροποιεί από τα
υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη και εδράζεται στις ιδιαίτερες
ιστορικές εξελίξεις που σφράγισαν τη χώρα από την
Ρουρκοκρατία κι εξής. Νι έλληνες γονείς πιστεύουν ότι η
επαγγελματική και κοινωνική επιτυχία των νέων εξασφαλίζεται
με την απόκτηση ενός πτυχίου.
Ρα αποτελέσματα της έρευνας του ΓΘΘΓ
επιβεβαίωσαν τα εντυπωσιακά στοιχεία έρευνας του Θέντρου
Ώνάπτυξης Γκπαιδευτικής Ξολιτικής της ΑΠΓΓ, σύμφωνα με
τα οποία ετησίως δαπανώνται €4.371,3 εκατ. από τον
οικογενειακό προϋπολογισμό στην Γλλάδα για την
εκπαίδευση των παιδιών. Φστόσο, στην έρευνα του ΓΘΘΓ, οι
7 στους 10 ερωτηθέντες θεωρούν πως η παρεχόμενη δημόσια
εκπαίδευση είναι ανεπαρκής και δεν μπορεί να προσαρμοστεί
στις νέες απαιτήσεις. Ρο 95% των γονιών στην έρευνα του
2007 δήλωσε, πάντως, ότι αν χρειαστεί είναι διατεθειμένο να

973

Απφζηνινο Λαθαζάο, «Θπζίεο γνλέσλ… εθπαηδεχνπζη ηέθλα», Ζ
Καζεκεξηλή, 16.12.2007, ζ. 6.
974
Βι. ζρεηηθά Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δθδνηψλ Βηβιηνπσιψλ, Ζ ζρνιηθή
βηβιηνζήθε ζηνλ 21ν αηώλα: κέζνλ θαη ηξόπνο γηα ηε γλώζε, Αζήλα,
Γεθέκβξηνο 2004.
975
.π., ζ. 120.

972

Γηάλλεο Μαπξήο, «Γεκνζθφπεζε: Ζ Γ‘ Διιεληθή Γεκνθξαηία – Σνκή
ζηε Μεηαπνιίηεπζε ην 1981», Ζ Καζεκεξηλή, 30.12.2007, ζζ. 4-7.
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Πε αντιδιαστολή με την ελληνική περίπτωση, στην
Γυρώπη και τις ΕΞΏ, πέρα από την απόκτηση βιβλίων στο
λιανικό εμπόριο, αποτελεί συνηθισμένη πολιτιστική δραστηριότητα η επίσκεψη και ο δανεισμός από σχολικές, δημόσιες,
δημοτικές και ιδιωτικές βιβλιοθήκες. Ν θεσμός της
βιβλιοθήκης είναι καταξιωμένος στην πολιτιστική ζωή και με
μακριά ιστορική παράδοση στη Βύση. Ών και δεν ανήκει στο
κυρίως θέμα της εργασίας, αλλά σχετίζεται με την παιδεία και
την καλλιέργεια της ανάγνωσης και της βιβλιοφιλίας,, αξίζει να
σημειωθεί πως στην Γλλάδα δυστυχώς ήδη από τα σχολικά
χρόνια δεν καλλιεργήθηκε ποτέ η χρησιμοποίηση της
βιβλιοθήκης και αυτή δεν κατόρθωσε να αναδειχθεί σε
πολιτιστικό θεσμό. Ν δανεισμός και η χρήση του βιβλίου σε
σχολικές εργασίες θα δημιουργούσε τον ‗εθισμό‘ στην
ανάγνωση και θα προωθούσε τη βιβλιοφιλία ως προσφιλή
πολιτιστική δραστηριότητα στην κοινωνική ζωή των ενήλικων
Γλλήνων. Ε βιβλιοκριτικός Θατερίνα Πχινά υπογραμμίζει ότι
το σχολείο και η οικογένεια ευθύνονται κυρίως για το ότι δεν
προβάλλεται από την παιδική ηλικία η ανάγνωση ως
απόλαυση, χωρίς να υποτιμά τη δύναμη του διαδικτύου
σήμερα, που προσφέρει ερεθίσματα στη νέα γενιά να
συναντηθεί με κείμενα, την ανάγνωση, βιβλία και να ωθήσει
τελικά στην αγορά ενός βιβλίου. Ν Λίκος Τρυσός από τη νέα
γενιά λογοτεχνών σημειώνει επίσης ότι οι Έλληνες δεν
μαθαίνουν να αγαπούν το βιβλίο στα σχολικά χρόνια και έτσι
η βιβλιανάγνωση δεν αναδεικνύεται σε αγαπημένη πολιτιστική
συνήθεια στην ενήλικη ζωή, παρόλο που η μέση τιμή αγοράς
του βιβλίου δεν είναι απαγορευτική, συγκριτικά με άλλες
πολιτιστικές πρακτικές, όπως τη διασκέδαση σε εστιατόριο ή
καφετέρια. 976.

του ΓΘΓΐΗ το φθινόπωρο του 2011 978 . Ξρόκειται για ένα
δίκτυο βιβλιοθηκών που δυστυχώς παραμένει, στη δεκαετία
του 2010, σε μεγάλο βαθμό ελλιπές, μη λειτουργικό και μη
εκσυγχρονισμένο ώστε να ανταποκρίνεται στην εξυπηρέτηση
του σύγχρονου βιβλιόφιλου-επισκέπτη979.

Ώκόμη και σήμερα οι περισσότερες ελληνικές
βιβλιοθήκες δεν λειτουργούν με κατάλληλους χώρους
ανάγνωσης,
σύγχρονη
παροχή
υπηρεσιών,
πλήρη
μηχανοργάνωση, ψηφιοποίηση υλικού και μεταξύ τους
δικτύωση.

Ξέρα από τις βιβλιοθήκες, στον κλειστό κύκλο φίλων
και γνωστών των βιβλιόφιλων έχουν αναπτυχθεί, τα τελευταία
έτη, πρακτικές δωρεάν ανταλλαγής βιβλίων με ‗σημείο
συνάντησης‘ ιστότοπους στο διαδίκτυο.

Ρο γεγονός ότι στην Γλλάδα δεν υπάρχει μία
καθιερωμένη στη συνείδηση του κοινού εναλλακτική αγορά
βιβλίου (δίκτυο βιβλιοθηκών) -που θα απορροφούσε μεγάλο
μέρος της βιβλιοπαραγωγής- σημαίνει ότι τόσο οι βιβλιόφιλοι
όσο και οι εκδότες έχουν σχεδόν ολοκληρωτικά στραμμένη
την προσοχή τους στους χώρους εμπορικής λιανικής
διακίνησης του βιβλίου.
Ώυτή η πραγματικότητα - σε αντιδιαστολή με την
υπόλοιπη δυτική αγορά - καθορίζει τόσο τον εκδοτικό
προγραμματισμό και την καταναλωτική συμπεριφορά όσο και
το ίδιο το είδος και τη διάρκεια ζωής του βιβλίου. Ν
εκδοτικός πληθωρισμός, που απευθύνεται κυρίως στις νέες
ομάδες κοινού, από τη δεκαετία του 1990 κι εξής στην
Γλλάδα, συνεπάγεται δυσκολία ενημέρωσης εκ μέρους των
βιβλιοπωλών και επιπλέον μικρή διάρκεια ζωής -νέων και
παλαιότερων τίτλων- στις βιτρίνες, στους πάγκους και τα
ράφια των βιβλιοπωλείων. Ώυτό το γεγονός, με τη σειρά του,
συνεπάγεται δυσκολία ενημέρωσης και επιλογής τίτλων εκ
μέρους του καταναλωτή, οπότε δημιουργείται ο γνωστός
‗φαύλος‘ κύκλος της μαζικής εύπεπτης-ευπώλητης βιβλιοπαραγωγής, σε βάρος του διαφορετικού είδους βιβλίου, το
οποίο έχει περιορισμένες ευκαιρίες να αναδειχθεί και να
φθάσει στον εν δυνάμει αναγνώστη980.

Ώρκετοί έλληνες χρήστες έχουν ενταχθεί στη
διαδικτυακή κοινότητα βιβλιόφιλων www.bookmooch.com, με
εμπνευστή τον John Buckman, που συγκεντρώνει
ενδιαφερόμενους από πολλές χώρες. Ν όρος ‗mooch‘
σημαίνει ελληνικά ‗δανεικό και αγύριστο‘, μόνο που στην
περίπτωση της κοινότητας αποκτάς κάτι χωρίς να πληρώσεις
σε χρήματα, αλλά σε είδος, δηλαδή ανταλλάσσεις.

λες οι έρευνες του ΓΘΓΐΗ, της ΞΝΓΐ και
μεμονωμένων μελετητών φανερώνουν την ελλειμματική
οργάνωση και τον ασήμαντο ρόλο στην παιδεία και τη γνώση
των βιβλιοθηκών, που συμβάλλουν έτσι στην αναπαραγωγή
ενός φαύλου κύκλου μακριά από τη βιβλιοφιλία. Πε όλη την
ελληνική επικράτεια λειτουργούσαν το 2007 2.000
βιβλιοθήκες, από τις οποίες οι 962 είναι δημόσιες και
δημοτικές, 233 πανεπιστημιακές, 550 σχολικές και 315
ενταγμένες σε ερευνητικά ινστιτούτα και άλλους
οργανισμούς977. Νι αριθμοί παραμένουν ίδιοι σε καταγραφή

978 978

National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece, 7th rev.
ed., Athens, September 2011, ζ.5. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/BookMarketInGreece2011.pdf
(16.2.2012).
979
National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece, 3rd rev. ed.,
φ.π..
980
Βι. θαη Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «Οη εθδφηεο», Σν Βήκα (Πξνζήθεο),
29.1.2012, ζ. 8/38.

976

.π..
National Book Centre, The Book Market in Greece, 3rd rev. ed., Athens,
May 2007, ζ. 5.
977
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Ε πρακτική ακολουθεί τα εξής βήματα: Ν χρήστης
εγγράφεται στον ιστότοπο, δίνοντας το e-mail του και έναν
κωδικό (password), εμφανιζόμενος στη διαδικτυακή
κοινότητα με ένα ψευδώνυμο της επιλογής του, κατόπιν δίνει
κωδικούς BCID στα βιβλία που θέλει να δώσει δωρεάν και με
τους κωδικούς μπορεί να παρακολουθεί που και πότε
απελευθερώθηκαν ή θα απελευθερωθούν. Έτσι, πολλοί
‗BookCrossers‘ επιδίδονται σε ένα ‗σαφάρι‘ (‗Go Hunting‘)
για να τα εντοπίσουν και να τα διεκδικήσουν. Πτην Γλλάδα η
κοινότητα αριθμεί ήδη πάνω από 4.000 μέλη, διοργανώνει
τακτικές συναντήσεις, events κ.ά.. σε διάφορες πόλεις.

Ιειτουργεί με τη λογική της ‗ανακύκλωσης‘
μεταχειρισμένων βιβλίων μεταξύ μελών της κοινότητας, με
την απόκτηση πόντων με τη δωρεά κάθε τίτλου. Νπότε ο
‗χορηγός‘ εκφράζει την ανάγκη του για έναν άλλο τίτλο και
τον αποκτά μέσα από την κοινότητα μελών δωρεάν, εκτός
από τα ταχυδρομικά τέλη981.

Θοινά γνωρίσματα των δύο ‗σύγχρονων‘ τεχνικών
διακίνησης βιβλίων που έχουν διαδοθεί διεθνώς και έχουν
πιστά μέλη και στην Γλλάδα, είναι α) η συνάντηση-επαφή
πραγματοποιείται στο άυλο διαδίκτυο μέσω της συμμετοχής
σε μία κοινότητα, β) η ανταλλαγή σε είδος, δηλαδή σε βιβλίο
είναι ο πυρήνας της λειτουργίας τους (υπάρχουν και
παραθυράκια στους ιστότοπους για παραγγελία από το
Amazon.com για δυσεύρετους τίτλους) και γ) η κυκλοφορία
τίτλων αφορά το φυσικό, υλικό βιβλίο, είτε μέσω
ταχυδρομικής διακίνησης είτε μέσω ‗απελευθέρωσης‘ σε μία
καφετέρια ή άλλο συμφωνημένο μέρος μίας πόλης που ορίζει
η κοινότητα.
Νι δημοφιλείς το 18ο αιώνα ‗λέσχες ανάγνωσης‘ στην
Γυρώπη – ιδιαίτερα στον αγγλοσαξωνικό, γαλλικό και
γερμανόφωνο χώρο – φαίνεται να ανθίζουν ξανά. Πτην
Γλλάδα βέβαια, όχι πάντα αυθόρμητα, αλλά προωθούμενες
από το ΓΘΓΐΗ ή από εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία983.
Πτο δικτυακό τόπο του ΓΘΓΐΗ είναι καταχωρημένες περίπου
170 λέσχες ανάγνωσης ενηλίκων και παιδιών σε όλη τη
χώρα. Κία βιβλιοφιλική λέσχη ορίζεται ως μία ομάδα
ανθρώπων που έχουν συμφωνήσει να συναντιούνται σε τακτά
διαστήματα (συνήθως μία φορά το μήνα) και να συζητούν για
κάθε φορά για έναν τίτλο που διάβασαν και τους ενδιαφέρει.
Βημιουργούνται από αναγνώστες λογοτεχνίας, διήγηματος,
ποίησης ή δοκιμίου, ενώ συχνά είναι διαμορφωμένες σύμφωνα
με συγκεκριμένη θεματολογία, όπως λ.χ. το αστυνομικό
μυθιστόρημα, η μαθηματική λογοτεχνία, η φιλοσοφία ή η
γαστρονομία 984.

Η φιγούρα του «Βιβλιοποδαράκη», του βιβλίου που „απελευθερώνεται‟ σε
απίθανα υπαίθρια σημεία για να ταξιδέψει από αναγνώστη σε αναγνώστη.

Ε ανάπτυξη του bookcrossing αποτελεί ακόμη μία
εξωθεσμική και έξω από το λιανικό εμπόριο διεθνής
προσπάθεια ανάπτυξης της βιβλιοφιλίας. Θαι στην Γλλάδα
έχει αναπτυχθεί μία δραστήρια κοινότητα ‗BookCrossers‘
(συνομιλούν
στο
ελληνικό
φόρουμ
www.bookcrossing.com/forum/28), ‗παράρτημα‘ του διεθνούς
ιστότοπου www.bookcrossing.com. Πύνθημά τους είναι η
ρήση του Henry Miller: ―A book is not only a friend, it makes
friends for you. When you have possessed a book with mind and spirit,
you are enriched. But when you pass it on you are enriched
threefold.‖ 982 Πύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα τους,
αρχές του 2011 ήταν καταχωρημένοι 911.403 ‗BookCrossers‘
ανά τον κόσμο και κυκλοφορούσαν 6.814.279 βιβλία σε
132 χώρες.

983

Βι. ζρεηηθά κε ηελ άλζηζε ησλ ιεζρψλ βηβιίσλ ζηελ Διιάδα Μαλψιεο
Πηκπιήο, «Μφδα νη ιέζρεο αλάγλσζεο θαη ζηελ Διιάδαο: Ο θχθινο ησλ
ρακέλσλ αλαγλσζηψλ», Σα Νέα (Οξίδνληεο), 10.3.2009, ζει.27/5. Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=
4506236&ct=4 (20.4.2009).
984
ΣΟ ΔΚΔΒΗ εληάζζεη ηε δεκηνπξγία θαη ελίζρπζε ηνπ Λεζρψλ
Αλάγλσζεο ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ζηηο πνιηηηθέο γηα ηελ
πξνψζεζε
ηεο
αλάγλσζεο,
βι.
αλαιπηηθά
ζηνλ
ηζηφηνπν
http://www.ekebi.gr/ frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=165
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ρεηηθά κε ηε ινγηθή ηνπ bookmooch.com, βι. Νίθε Οξθαλνχ,
«Αληαιιάζζνληαο βηβιία ζην Internet: Αλ ζνπ δψζσ έλαλ Νηίθελο ζα κνπ
δψζεηο έλαλ Πξνπζη;», Σαρπδξόκνο (Σα Νέα), αξηζκ. 418, 1.3.2008, ζζ. 5255.
982
Βι. Henry Miller, The Books In My Life (1969)
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8%). Ε Βημοτική ΐιβλιοθήκη ΐέροιας 988 εκπροσωπεί την
Γλλάδα στο ψηφιακό πρόγραμμα.

Νι λέσχες βιβλίου, το κοινό των βιβλιοπαρουσιάσεων
ή οι βιβλιο-μπλόγκερς 985 συνιστούν αναπτυσσόμενες ομάδες
‗κοινού ενδιαφέροντος‘ στη μετανεωτερική κατακερματισμένη δημόσια σφαίρα, με απρόβλεπτες δυνατότητες στο
μέλλον. Άλλωστε, όπως δείχνουν τα ευρήματα της τελευταίας
έρευνας αναγνωστικής συμπεριφοράς του ΓΘΓΐΗ, η
οικονομική κρίση από το 2008 κι εξής φαίνεται να επηρεάζει
τη διακίνηση του βιβλίου: Ώυξάνεται ο δανεισμός βιβλίων από
φίλους και συγγενείς και από τις βιβλιοθήκες, καθώς τα
αντίστοιχα ποσοστά έχουν αυξηθεί την τελευταία δεκαετία,
μειώνεται ο μέσος όρος των αναγνωσμένων βιβλίων (5,6
βιβλία το 2010, έναντι 7 βιβλίων το 1999), ενώ, σε ό,τι αφορά
τις πολιτιστικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν οι
αναγνώστες, παρατηρείται μείωση της συμμετοχής σε
δραστηριότητες του λεγόμενου «υψηλού» πολιτιστικού προφίλ
(όπερα και συναυλίες κλασικής μουσικής, παρουσιάσεις
βιβλίων, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους986).

Γπίσης, ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία συνιστά ο
ιστότοπος δωρεάν ψηφιοποίησης και στη συνέχεια
διαδικτυακής διάθεσης βιβλίων με την επωνυμία The
Gutenberg Project989. Ν διαδικτυακός Αουτεμβέργιος είναι
ένας από τους παλαιότερους ιστότοπους που προσφέρουν
δωρεάν ηλεκτρονικά βιβλία στο αναγνωστικό κοινό. Πήμερα,
η βάση δεδομένων του περιέχει πάνω από 38.000
ηλεκτρονικά βιβλία (Λοέμβριο 2011), σε 60 περίπου γλώσσες
και σε μορφή που μπορεί να ‗φορτωθεί‘ σε Ε/ και άλλες
φορητές πλατφόρμες, όπως Kindle, Android, iOS. Ρα
ψηφιακά βιβλία που φιλοξενούνται στη βάση του
Αουτεμβέργιου αποτελούν κυρίως ψηφιοποιήσεις παλαιότερων
αυθεντικών εκδόσεωνν. Ηδρυτής του Project Gutenberg ήταν
ο Michael Hart (1947-2011), ο οποίος εφηύρε το
ηλεκτρονικό κείμενο το 1971 όταν αποφάσισε να μεταγράψει
στον υπολογιστή του ένα φωτοτυπημένο αντίγραφο της
Ώμερικανικής Βιακήρυξης της Ώνεξαρτησίας και άρχισε να
διανέμει το ψηφιακό κείμενο σε φιλους και συμφοιτητές μέσω
του πανεπιστημιακού δικτύου υπολογιστών που διέθετε το
Ξανεπιστήμιο του Ηλλινόις, όπου φοιτούσε. Ώπό τότε, ο Hart
αφιέρωσε τη ζωή του στην ψηφιοποίηση και διάδοση της
λογοτεχνίας στο κοινό. Νραματιζόταν πως κάποια μέρα
όλοιοι αναγνώστες θα έχουν στην κατοχή τους ένα
‗αντίγραφο‘ του Project Gutenberg και της πλούσιας
λογοτεχνικής συλλογής του. Πε μεγάλο βαθμό, η εφεύρεσή
του βρήκε εφαρμογή με την αξιοποίηση του διαδικτύου. Βεν
ανευρέθηκαν στοιχεία για ελληνική συμμετοχή στο
εναλλακτικό αυτό πρόγραμμα.

Ώκόμη, εκτός εμπορικής συναλλαγής λειτουργούν
βάσεις ψηφιακών πολιτιστικών δεδομένων, όπως η
Europeana987, που αναπτύχθηκε το 2007 ως ‗αντίπαλο δέος‘
– με την υποστήριξη κυρίως της Ααλλίας – στο ψηφιακό
πρόγραμμα βιβλίων της Google, με σκοπό την προβολή στον
ψηφιακό κόσμο της πολιτιστικής και επιστημονικής
κληρονομιάς της Γυρώπης.
Ρο πρόγραμμα βασίστηκε πάνω στην εμπειρία της
πρωτοβουλίας The European Library της Βιάσκεψης
Γυρωπαίων ΐιβλιοθηκονόμων. Ε Γλλάδα έχει προσφέρει το
2% του συνολικού ψηφιακού πολιτιστικού υλικού που
διατίθεται διαδικτυακά μέσω της Europeana και
κατατάσσεται στην πέμπτη θέση από τις χώρες της ΓΓ
(Ααλλία: 52%, Κ. ΐρετανία και Νλλανδία: 10% και Σιλανδία:

Ώυτές οι εναλλακτικές οδοί απόκτησης και ανάγνωσης
βιβλίων δεν έχουν πάντως αναπτυχθεί αρκετά στην ελληνική
περίπτωση, ενώ μόνιμη ‗πληγή‘ παραμένει, όπως
προαναφέρθηκε, η απουσία της δημόσιας βιβλιοθήκης από τη
συνείδηση και την καθημερινότητα των βιβλιόφιλων. Ρο
αποτέλεσμα είναι πως α) το συντριπτικά μεγάλο μέρος της
ετήσιας εκδοτικής παραγωγής διοχετεύεται προς τα
βιβλιοπωλεία και τα άλλα σημεία διακίνησης του βιβλίου και
β) οι έλληνες αναγνώστες αποκτούν τους τίτλους που
επιθυμούν με αντίτιμο μέσω λιανικού εμπορίου.

985

Blog ή κπινγθ (ειιελ.) είλαη ε δηαηήξεζε δηαδηθηπαθνχ εκεξνινγίνπ,
ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ αληαιιάζζνληαη ‗αλνηρηά‘ ζην δεκφζην, άπιν ρψξν
απφςεηο γηα δηάθνξα ζέκαηα κεηαμχ ησλ επηζθεπηψλ-ρξεζηψλ. Οη
βηβιηνκπιφγθεξο ζηελ Διιάδα απνηεινχλ κία δπλακηθή ηζρπξή ‗νκάδα‘.
986
Βι. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, “Γ' Παλειιήληα έξεπλα αλαγλσζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη πνιηηηζηηθώλ πξαθηηθώλ, 2010", φ. π..
987
http://www.europeana.eu/portal/

988
989
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Ώξιοσημείωτη είναι η καταναλωτική συμπεριφορά των
Γλλήνων αναφορικά με το βιβλίο, καθ‘ όλη τη διάρκεια της
μεταπολιτευτικής περιόδου. Πύμφωνα με τα στοιχεία της
Γθνικής Πτατιστικής πηρεσίας της Γλλάδος (ΓΠΓ), η
πορεία του δείκτη μέσης μηνιαίας δαπάνης των ελληνικών
νοικοκυριών για βιβλία από το 1973 κι εξής εμφανίζεται
ανοδική, όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα:

βιβλιοδετεία κτλ.). Ελάχιστες είναι εδώ οι εκδοτικές επιχειρήσεις
που είναι ιδιοκτήτριες των εκτυπωτικών μέσων (τυπογραφείων)991».
Ν ίδιος προσθέτει πως το όραμα «εκβιομηχάνισηςεκσυγχρονισμού» της αγοράς του βιβλίου οδήγησε στην
κατάστρωση και εφαρμογή των δύο πενταετών και
επιδοτημένων προγραμμάτων 1994-2003 για το βιβλίο.
Γπικρίνει την υιοθέτησή τους, καθώς, χάρη στους στόχους
υπερπαραγωγής τίτλων από τις εκδοτικές επιχειρήσεις – χωρίς
να υπάρχει αγορά απορρόφησής τους – και της «τελικής
λύσης» για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του
βιβλίου, τα αποτελέσματα υπήρξαν «τραγικά» για τη
βιβλιαγορά στη χώρα. Πύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Θ.
ΐουκελάτου, από τα 350-400 περίπου αμιγή βιβλιοπωλεία σε
όλη την ελληνική επικράτεια, περισσότερα από 100
έκλεισαν992. Ξάνω από 50 εκδοτικές επιχειρήσεις – μάλιστα
πολλές με ιστορική πορεία - χρεοκόπησαν ή έφθασαν στα
όρια της χρεοκοπίας. Θαι οι περισσότερες από τις υπόλοιπες
βιβλιοπωλικές και εκδοτικές επιχειρήσεις βρίσκονται αρχές
του 2005 αντιμέτωπες με τον «οικονομικό τρόμο», όπως
σημειώνει χαρακτηριστικά. Γπιβαρυντικό στοιχείο θεωρεί τα
υψηλά εκδοτικά αποθέματα, καθώς αποτελούν «από μόνα τους
δυναμίτη στα θεμέλια της αγοράς». Ν ίδιος συμπλήρωνε τη
σκιαγράφηση της εικόνας με τη διαπίστωση της εξής
αντιφατικότητας για την ίδια περίοδο: Γνώ κυριαρχούσε η
υπερπαραγωγή τίτλων από μικρό αριθμό μεγάλων, ενεργών
εκδοτικών οίκων και πάλευαν να επιβιώσουν ή απεβίωναν
πολλές μικρές-μεσαίες εκδοτικές και βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις, η αναγνωστική δύναμη μειωνόταν «κατακόρυφα»
και η πνευματική ζωή «αποδιοργανωνόταν».

ΜΕΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΨΝ ΝΟΙΚΟΚΤΡΙΨΝ
ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΤΜΜΕΣΟΦΗ ΣΙ ΤΝΟΛΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ
(%)990
1974
0,3

1976
0,3

1994
0,66

1999
0,71

2004
0,66

2008
0,56

Φστόσο, αυτή η ανοδική τάση δεν σημαίνει, όπως
συμπεραίνεται από έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς,
ενίσχυση της αναγνωστικής συμπεριφοράς του μέσου Έλληνα
και αύξηση της ομάδας των σταθερών βιβλιόφιλων (10 βιβλία
και πάνω το έτος). Πημαντικό μερίδιο της μέσης μηνιαίας
δαπάνης των ελληνικών νοικοκυριών κατέχει η προμήθεια
βιβλίων για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των παιδιών της
οικογένειας, μία αξία που παραμένει σταθερά υψηλή στην
ιεράρχηση προτεραιοτήτων των ελλήνων γονιών, όπως
προαναφέρθηκε.
Ζα εξετασθεί παρακάτω η εξέλιξη του ελληνικού
βιβλιοπωλείου, ενταγμένου στο ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό
και πολιτιστικό πλαίσιο, από συγκεκριμένες οπτικές γωνίες.
Ώρκετές διαρθρωτικές αδυναμίες εμφανίζονται να
επιμένουν στην ελληνική βιβλιαγορά. Γίτε λόγω εγγενούς
χαρακτήρα της αγοράς είτε λόγω ευθυνών της Ξολιτείας και
των ίδιων των εμπλεκόμενων στο χώρο του βιβλίου. Ν
εκδότης του Ιχνευτή Θώστας ΐουκελάτος σε δημοσίευμά του
το 2005 συνοψίζει την εικόνα ως εξής: «Η ελληνική αγορά του
βιβλίου είναι μία από τις πιο μικρές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σα
χαρακτηριστικά της είναι σχεδόν βιοτεχνικά. Η συντριπτική
πλειονότητα των εκδοτικών επιχειρήσεων είναι είτε μικρές είτε
μικρομεσαίες ιδιοκτησίες. Σο ύψος της βιβλιοπαραγωγής ανήλθε το
2002 γύρω στα 6.500 νέα βιβλία, που ήταν οι παραγωγή 500
περίπου εκδοτικών επιχειρήσεων. την παραγωγή αγαθών (βιβλίων)
κυριαρχεί η μέθοδος ΄φασόν‘ (μέρος της παραγωγής ή και ολόκληρη
δίδεται σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις, π.χ. τυπογραφείο,

Πτις διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής εικόνας
ανήκει ακόμη το μόνιμο έλλειμμα συλλογής και
επεξεργασίας αντικειμενικών δεδομένων, το οποίο
εξακολουθεί να αποστερεί από την Ξολιτεία και τους
ενδιαφερόμενους επαγγελματικούς φορείς τη δυνατότητα
χρήσης μίας βάσης αξιόπιστων και ανανεώσιμων
πληροφοριών και χάραξης μακροπρόθεσμης πολιτικής για το
μέλλον.
Βειγματολειπτικές
έρευνες
αναγνωστικής
συμπεριφοράς και ο εμπλουτισμός της βάσης ΐΗΐΙΗΝΛΓΡ
και μελέτες από το ΓΘΓΐΗ αποτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία,
χωρίς να επιλύουν πλήρως το πρόβλημα. Γνδεικτικά, ο
Θ.ΐουκελάτος το 2007993 εμφανίζεται να μιλά εκ μέρους των
991

Κψζηαο Βνπθειάηνο, «ρη άιιε ‗αλάπηπμε‘!» ζην Νίθνο Βαηφπνπινο
(επηκ.), «Διιεληθφ βηβιίν», Highlights, ηεχρνο 14 (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο
2005), 23-41, ζ. 38.
992
Τπελζπκίδεηαη φηη δελ ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ
ησλ ακηγψλ θαη κε ακηγψλ βηβιηνπσιείσλ ζηελ Διιάδα, κέρξη απηή ηελ
επνρή. Ο Κ. Καπέιαο, βηβιηνπψιεο κε καθξά εκπεηξία ζηελ Πάηξα,
ππνιφγηδε ην 1994 ζε 100 ηα ακηγή απφ ηα 2.500 βηβιηνπσιείαβηβιηνραξηνπσιεία ζηε ρψξα.
993
εκεηψλεηαη φηη ν εθδφηεο ηνπ Ηρλεπηή ήξζε ζε νμεία αληηπαξάζεζε κε ην
ΔΚΔΒΗ, κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξμεη ζπλεξγαζία θαη θαηαγξαθή ησλ

990

Σα ζηνηρεία έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο Έξεπλεο Οηθνγελεηαθψλ
Πξνυπνινγηζκψλ ηεο ΔΤΔ, έηε 1976, 1977, 1981-1982, 1987-1988, 19931994, 1999, 2004 ζε έξεπλα ζηε Βηβιηνζήθε-Αξρείν ηεο Τπεξεζίαο.
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επαγγελματιών
του
βιβλίου,
σημειώνοντας
πως
«αντιμετωπίζουμε μια εντελώς εχθρική νομοθετική, οικονομική και
φορολογική κυβερνητική πολιτική, είτε ως εκδότες, είτε ως
βιβλιοπώλες, εν αντιθέσει με τις κυβερνητικές πριμοδοτήσεις και
φοροαπαλλαγές των εφημερίδων, των τηλεοπτικών καναλιών, των
ηλεκτρονικών (εκεί και αν είναι), ακόμη και του ποδοσφαίρου»994. Πε
σχετικά δημοσιεύματα στον ελληνικό Ρύπο διαπιστώνεται το
«χάος» που επικρατεί στην αγορά του βιβλίου, καθώς οι
εκτιμήσεις φορέων και παρατηρητών για την ετήσια δαπάνη
των Γλλήνων για απόκτηση βιβλίων απέχουν «κατά μερικές
δεκάδες εκατομμύρια ευρώ»… Γνδεικτικά, το μεν ΓΘΓΐΗ
εκτιμούσε το 2005 ότι ο ετήσιος τζίρος των εκδοτών
ανέρχεται στο ποσό των €260 εκατ. και διατύπωνε αισιόδοξες
προβλέψεις για την αναγνωσιμότητα στη χώρα και τις
προοπτικές των εκδοτικών οίκων, ενώ το περιοδικό Ιχνευτής
υποστήριζε ότι ο ετήσιος τζίρος των εκδοτικών επιχειρήσεων
ανέρχεται μόλις στα €150 εκατ. 995. Ν ΐουκελάτος επέκρινε το
ΓΘΓΐΗ για «ντοπάρισμα της αγοράς του βιβλίου, με στόχο να την
εμφανίσει ως ραγδαία αναπτυσσόμενη και να εξασφαλίσει κονδύλια
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι
δυνατόν να υπολογίζεται ο τζίρος της αγοράς στα 260 εκατ. ευρώ.
Πρόκειται για οικονομικό θαύμα!». Ν ίδιος εκτιμούσε ότι το
αναγνωστικό κοινό στην Γλλάδα μειώνεται σημαντικά,
συμπληρώνοντας ότι δεν είναι τυχαίο που την πενταετία 20002005 εμφανιζόταν να έχει ‗βάλει λουκέτο‘ το 1/3 των
βιβλιοπωλείων που δραστηριοποιούνταν αποκλειστικά στην
πώληση βιβλίων (αμιγών)996.

διεύρυνσης και η ετήσια βιβλιοπαραγωγή μπορεί να φθάσει
δυνητικά τους 10.000 τίτλους, καθίσταται πιεστικό το αίτημα
της ποιοτικής απορρόφησης των βιβλίων που εκδίδονται κάθε
χρόνο. Ώυτή είναι η διαπίστωση του Λίκου ΐατόπουλου σε
ένα αφιέρωμα στο ελληνικό βιβλίο για το πολιτιστικό
περιοδικό Highlights 997 . Πτα μέσα της δεκαετίας του 2000,
αρκετοί
παρατηρητές και επαγγελματίες του βιβλίου
εμφανίζονταν επιφυλακτικοί απέναντι στην κατ‘ αυτούς
εισβολή της ελεύθερης αγοράς στο ελληνικό τοπίο και την
κυριαρχία του εμπορικού κέρδους, που επέφεραν την αλλαγή
παραδείγματος και στη βιβλιοπωλική δραστηριότητα.
Θεντρικοί άξονες του δημόσιου προβληματισμού ήταν οι
δυνατότητες προσέλκυσης νέου αναγνωστικού κοινού ως
‗δεξαμενής‘ απορρόφησης της διογκούμενης παραγωγής, ο
εκδοτικός προγραμματισμός, το αίτημα ποιότητας μέσα στην
ετήσια εκδοτική πληθώρα, η κρατική υποστήριξη του βιβλίου,
η έξοδος της ελληνικής βιβλιο-παραγωγής στη διεθνή αγορά,
η σχέση βιβλίου και λοιπών ΚΚΓ – κυρίως η άρνηση της
τηλεόρασης να προωθήσει το βιβλίο και γενικά την
πνευματική δημιουργία -, και η ποιότητα και το βάθος των
βιβλιοπωλείων σε όλη την ελληνική επικράτεια, τα οποία θα
είναι σε θέση να διαθέσουν και να υποστηρίξουν την αυξημένη
παραγωγή.
Ε αύξηση του ετήσιου όγκου βιβλιοπαραγωγής είναι
πράγματι εντυπωσιακή τη δεκαετία 1997-2007. Κετά από
μία συνεχή ήπια ανοδική πορεία από το 2001 κι εξής, το 2006
σημειώθηκε πραγματική ‗έκρηξη‘ με τους νέους τίτλους να
ανέρχονται σε 9.209998, ενώ για το 2007 υπολογιζόταν πως θα
σπάσουν το φράγμα των 10.000 βιβλίων. Πτο παρακάτω
διάγραμμα απεικονίζεται η εξέλιξη της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής από το 2001 έως το 2006, σύμφωνα με τα
στοιχεία που συγκέντρωνε το ΓΘΓΐΗ 999 . Ν ΐασίλης
Οούβαλης παρατηρούσε ότι η εκδοτική έκρηξη του 2006
παρουσίαζε ενδιαφέρον από οικονομική άποψη, αφού οι
προϋπολογισμοί διογκώνονταν και ο τζίρος των εκδοτικών
οίκων φαινόταν να αναθερμαίνεται, όσο και από
καταναλωτική/βιβλιοφιλική άποψη, καθώς το αναγνωστικό
κοινό αποκτούσε ευρύτερη γκάμα επιλογών σε τίτλους,
συγγραφείς και θεματικές ενότητες 1000 . Ώντίθετα, άλλοι

Ε πλειονότητα των μελετητών της εγχώριας
βιομηχανίας βιβλίου σημείωναν ότι με την αλλαγή
παραδείγματος στην ελληνική αγορά, στο β΄ μισό της
δεκαετίας του ΄90, διαμορφώθηκε ένα «νεοπαγές σκηνικό»:
Γκρηκτική ανάπτυξη του βιβλίου, ενθάρρυνση δημιουργίας,
προσφορά νέων θέσεων εργασίας, εξειδίκευση, διεθνή
ανοίγματα, ενσωμάτωση της Γλλάδας στον παγκόσμιο χάρτη.
Γπίσης, η επικοινωνία γύρω από το βιβλίο αναδείχθηκε σε
πρωτεύοντα παράγοντα για την προώθησή του, πολλοί
συγγραφείς έγιναν αναγνωρίσιμα πρόσωπα - όπως οι ηθοποιοί
ή οι τραγουδιστές -, πλήθος νέων τίτλων μεταφράζονταν
άμεσα στα ελληνικά, η λιανική πώληση γνώρισε ανταγωνισμό
και ορίστηκαν θεσμικά πλαίσια.

997

Νίθνο Βαηφπνπινο, «Φσο κέζα απφ ηελ θξίζε», ζην «Διιεληθφ βηβιίν»,
Highlights, ηεχρνο 14 (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2005), 23-41, ζ. 24.
998
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Ζ Βηβιηνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα 2006, Αζήλα,
2007, ζ. 2. εκεηψλεηαη φηη ζηελ έθδνζε ηνπ ΔΚΔΒΗ Ζ Βηβιηνπαξαγσγή
ζηελ Διιάδα 2008 εκθαλίδεηαη ν αξηζκφο των 9.798 νέων τίτλων για το
2006, θαζψο ηα ζηνηρεία πξν ηνπ 2007 έρνπλ αλαζεσξεζεί κε βάζε
ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνήιζαλ απφ ηνπο εθδνηηθνχο νίθνπο.
ηελ παξαγσγή λέσλ ηίηισλ ζπκπεξηιακβάλνληαη πξψηεο θαη λέεο εθδφζεηο
πνπ ζπλνδεχνληαη απφ αιιαγή εθδνηηθνχ νίθνπ. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη
επαλεθδφζεηο θαη νη αλαηππψζεηο ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ.
999
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Ζ Βηβιηνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα, Αζήλα, Δζληθφ
Κέληξν Βηβιίνπ, 2007, ζ. 2.
1000
Βαζίιεο Ρνχβαιεο, «Σν βηβιίν πνηέ δελ πεζαίλεη. Απφδεημε; Οη λένη
εθδφηεο εθνξκνχλ», Διεπζεξνηππία, 6.7.2007, ζζ. 32-33, ζ. 32.

Ξαρόλο που οικονομοτεχνικές μετρήσεις (2005)
έδειχναν ότι η ελληνική αγορά έχει περαιτέρω περιθώρια
ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ην βηβιίν πνπ ζπλέιεγε κέρξη ηφηε ν Κ.
Βνπθειάηνο.
994
Κψζηαο Βνπθειάηνο, «νβηεηηθνχ ηχπνπ (απφ ηα νβηέη) ή ειεχζεξε
αγνξά ηνπ βηβιίνπ;», Ηρλεπηήο, αξηζκ. 12, ρεηκψλαο 2006/2007, 1-7, ζ. 2.
995
Α. Μάξθνπ, «Υάνο επηθξαηεί ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ», Σν Βήκα,
24.4.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.tovima.gr/default.asp?
pid=2&ct=3&artid=165749 (1.2.2008).
996
.π..
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παρατηρητέ και επαγγελματίες σχολίαζαν αρνητικά την
εκδοτική έκρηξη. Γνδεικτικά, ο Α. Βαρδανός σχολίαζε το
2005 την αναγνωστική συμπεριφορά ως πολιτιστική πρακτική
στον ελεύθερο χρόνο και τον ετήσιο εκδοτικό
προσανατολισμό στην εγχώρια αγορά ως εξής: Νι παντός
είδους βιβλιοθήκες απουσιάζουν, οι λίγοι οίκοι από τους
συνολικά 400 – κατά τις δικές του εκτιμήσεις - κατέχουν το
μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς από άποψη νέων τίτλων και
τζίρου, όλοι οι υπόλοιποι οίκοι αγωνίζονται για επιβίωση,
υπολειτουργούν ή πτωχεύουν καθώς η φορολόγησή τους είναι
αντιστρόφως ανάλογη των πωλήσεών τους, τα βιβλιοπωλεία
‗στενάζουν‘ από συμπαγείς όγκους βιβλίων, που σε μια-δυο
εβδομάδες παλιώνουν και αποσύρονται στα υψηλότερα ράφια,
πλήθος πνευματικών δημιουργών αποσύρονται, αρνούμενοι να
συμμετάσχουν σε αυτό το οικονομικό παιχνίδι δημοσίων
σχέσεων και ένα τεράστιο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας
ταυτίζει σχιζοφρενικά το βιβλίο με το ‗best seller‘ και το ‗best
seller‘ με το ποιοτικό βιβλίο1001.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΨΓΗ 2005-2010
(ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΕΚΕΒΙ, 2012)

ΕΣΟ

ΣΙΣΛΟΙ

2005
2006
2007
2008
2009
2010

9.013
10.183
10.415
10.631
9.629
8.900

Ξαρατηρείται ότι μετά από μία περίοδο συνεχούς
ανόδου – με αποκορύφωμα την εκτόξευση του αριθμού νέων
τίτλων τη διετία 2006-2007 – η παραγωγή άρχισε να
μειώνεται από το 2008 κι εξής. Πημειώνεται ενδεικτικά πως
610 νέοι τίτλοι διανεμήθηκαν το 2008 μέσω του Ρύπου1003.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΑΓΨΓΗ 2001-2006
(ΒΑΗ ΔΕΔΟΜΕΝΨΝ ΕΚΕΒΙ, 2007)

Σο Βήμα – ειρά «Ανάγνωση» (2007)

Ν εκδότης Αιώργος Βαρδανός, με την παράλληλη
ιδιότητα του προέδρου της ΞΝΓΐ, σε παρέμβασή του στις
αρχές του 2005, παρατηρούσε πως η βιβλιοπαραγωγή
‗τραβούσε διαρκώς την ανηφόρα‘: Κέσα σε μία μόλις
δεκαετία (1994-2004), οι νέες εκδόσεις αυξήθηκαν με
ιλιγγιώδεις ρυθμούς – από περίπου 1.000 σε περισσότερους
από 7.000 τίτλους ετησίως, «σε μία προσπάθεια των εκδοτών α)
να καλύψουν τους κρατήρες της βιβλιογραφίας μας, β) να ανοιχτούν
σε νέους κύκλους οιονεί ανεκμετάλλευτων έως τώρα αναγνωστώναγοραστών και γ) να προσαρμοστούν στα κελεύσματα των καιρών,
που απαιτούν παράλληλη πλεύση με τις, πολιτισμικά όμορες, δυτικές
(και όχι μόνο )κοινωνίες. Και πάλι, βέβαια, υπολειπόμαστε
παρασάγγας των άλλων χωρών, ακόμη και αυτών που έχουν ίδιο ή
και μικρότερο πληθυσμό από εμάς. Δει δη παιδείας….»1004.

Πτον ακόλουθο πίνακα φαίνεται η σταθερά ανοδική
τάση του όγκου της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής από το 2005
έως το 2008 και η πτωτική τάση από το 2009 κι εξής, με βάση
αναθεωρημένα συμπληρωματικά στοιχεία που συνέλεξε το
ΓΘΓΐΗ, με τη βοήθεια και των ίδιων των εκδοτικών οίκων, το
Πεπτέμβριο του 2011. Πτον όγκο των ετήσιων νέων τίτλων
συμπεριλαμβάνονται οι πρώτες και νέες εκδόσεις που
συνοδεύονται από αλλαγή εκδοτικού οίκου, ενώ δεν
συνυπολογίζονται οι επανεκδόσεις και ανατυπώσεις ενός
τίτλου από τον ίδιο εκδοτικό οίκο1002.

Ε εκδοτική έκρηξη δεν χαρακτηρίστηκε από πολλούς
επαγγελματίες του βιβλίου ως σημάδι υγιούς ανταγωνισμού

1001

Γηψξγνο Γαξδαλφο, «Υσξίο ζειηδνδείθηε» ζην Νίθνο Βαηφπνπινο
(επηκ.), «Διιεληθφ βηβιίν», Highlights, ηεχρνο 14 (Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο
2005), 23-41, ζ. 41.
1002
Βι. National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece, 7th
rev. ed., Athens, September 2011, ζ. 3. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/BookMarketInGreece2011.pdf
(16.2.2012) θαη Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, «Ζ βηβιηνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα

2008»,
Γεθέκβξηνο
2009.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/vivlio2008.pdf (3.3.2011).
1003
.π..
1004
Γηψξγνο Γαξδαλφο, «Υσξίο ζειηδνδείθηε» ζην Νίθνο Βαηφπνπινο
(επηκ.), φ.π..
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και ανταπόκρισης σε μία αύξηση της ζήτησης, δηλαδή ανόδου
του ποσοστού του ελληνικού αναγνωστικού κοινού.
Ξερισσότερο θεωρήθηκε ως απόπειρα εκ μέρους πολλών
εκδοτών και βιβλιοπωλών ‗τυφλής μίμησης‘ κινήσεων της
διεθνούς αγοράς και μεγάλων ευρωπαϊκών εθνικών αγορών, με
κριτήριο πάντα την επίτευξη μέγιστου κέρδους. Ξολλοί
έκαναν ακόμη λόγο για μία ‗φούσκα του εκδοτικού
χρηματιστηρίου‘ που κάποτε θα ‗σκάσει‘, συμπαρασύροντας
όλους τους παίκτες της ελληνικής βιβλιαγοράς μαζί της. Ν Α.
Βαρδανός, σχετικά με το περιεχόμενο των περισσότερων
ευπώλητων ελληνικών τίτλων την ίδια περίοδο, σχολίαζε πως
«ο απλός βιβλιόφιλος κοιτάζει αμήχανα τη διαρκή συσσώρευση
σελίδων, εξωφύλλων και ονομάτων, απροστάτευτος μπροστά στον
πρωτοφανή καταιγισμό ολοένα περισσότερων τίτλων και ολοένα
θνησιγενέστερων τάσεων, συρμών και παρελκυστικών συζητήσεων».
Ξρόσθετε, πως παράλληλα, «μια δεύτερη βιομηχανία ανθεί εδώ
και κάποια χρόνια: η (μεταμφιεσμένη σε κριτική) παρουσίαση και
προβολή των νέων τίτλων – με μια λέξη, το ‗πλασάρισμά‘ τους». Ν
ίδιος σημείωνε ακόμη πως η προβολή της βιβλιοπαραγωγής
μέσα από τα ΚΚΓ συμπορεύθηκε στενά με την αλλαγή
παραδείγματος στην ελληνική βιομηχανία του βιβλίου, καθώς
η πρώτη άρχισε να λειτουργεί με καθαρά τηλεοπτικούς όρους,
κατευθύνοντας μεγάλες μάζες κοινού στην αγορά
«βιβλιόμορφων προϊόντων, τα οποία πόρρω απέχουν από ότι
συνήθως ονομάζεται πολιτιστικό ποιοτικό προϊόν1005».

λογική για τη μικρή εγχώρια αγορά και με δεδομένη την
σταθερά μικρή αναγνωστική δύναμη. Ν δημοσιογράφος Α.
Κπασκόζος (‗Διαβάζω‘) και ο βιβλιοπώλης Λ. Θαρατζάς
(‗Ηανός‘) υποστηρίζουν σχετικά πως η μείωση της ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής είναι θετική, αρκεί αυτή να συνδέεται με
αυστηρότερη, ποιοτικότερη επιλογή των εκδοτών και όχι
χαμηλότερη ποιότητα τίτλων1010.

Ρη μεγαλύτερη επίδραση στη μείωση της παραγωγής
από το 2008 κι εξής είχαν τα παιδικά βιβλία – με 334
λιγότερους τίτλους – ενώ συνεχίσθηκε με αμείωτη ένταση και
το 2007 το φαινόμενο της παραγωγής και διανομής βιβλίων
μέσω του Ρύπου, αποδίδοντας περίπου 600 νέους τίτλους1006.

Σο Βήμα – ειρά Αστυνομικής Λογοτεχνίας (2011)

Ξέρα από την τάση της ετήσιας βιβλιοπαραγωγής,
ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο ακόμη παράγοντες: Η σχέση
του βιβλίου με τα υπόλοιπα εγχώρια ΜΜΕ και οι τάσεις
ευρύτερα στις πολιτιστικές πρακτικές των Ελλήνων, κατά
τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000. Πτην Γλλάδα, ο
ημερήσιος και κυριακάτικος Ρύπος ακολουθεί, μετά την
άνθιση στα τέλη της δεκαετίας του 1990 (ένθετα στις ε/φ Σο
Βήμα, Ελευθεροτυπία, Σα Νέα, αργότερα ο Ελεύθερος Σύπος)
από το 2007-2008 κι εξής τη διεθνή τάση είτε απάλειψης των
ενθέτων για το βιβλίο είτε μετατροπής του περιεχομένου των
ενθέτων από ενημερωτικά για την αγορά του βιβλίου
(βιβλιοκριτική, παρουσίαση νέων τίτλων, συνεντεύξεις με
συγγραφείς, μεταφραστές, εκδότες, βιβλιοπώλες κ.ά., λίστες
ευπώλητων, αναλύσεις για τα οικονομικά της βιβλιαγοράς,
διαφημιστικές καταχωρίσεις εκδοτών και βιβλιοπωλών) σε
ενημερωτικά
πολυθεματικά
αφιερώματα
ψυχαγωγίας
(προτάσεις εξόδου σε θέατρο, κινηματογράφο, συναυλίες και
άλλα θεάματα, μουσεία, χώρους εστίασης κοκ.).

Κε βάση την κατηγοριοποίηση και την καταγραφή
του ΓΘΓΐΗ, την πρώτη θέση στην ελληνική βιβλιοπαραγωγή
κατέχουν οι θεωρητικές επιστήμες1007 (25,5%) και ακολουθεί
η λογοτεχνία (21,7%), ενώ η αύξηση των τίτλων γενικών και
πρακτικών βιβλίων1008 αποτελεί τη σημαντικότερη εξέλιξη του
εκδοτικού προγραμματισμού το 20071009, δείχνοντας μάλλον
την τάση και για τα επόμενα έτη. Ώρκετοί διαπιστώνουν πως η
σταθεροποίηση της παραγωγής από το 2008 κι εξής φαίνεται
1005

.π..
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Γεληθά ζηνηρεία: Σν 2007 ήηαλ ρξνληά
ζπγθξάηεζεο, Αζήλα, Μάηνο 2008, ζ. 1.
1007
Οη ζεσξεηηθέο επηζηήκεο, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο
βηβιηνπαξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηηο έξεπλέο ηνπ ην ΔΚΔΒΗ,
πεξηιακβάλεη
ηα βηβιία δηθαίνπ, ηζηνξίαο, θνηλσληθψλ επηζηεκψλ,
θηινζνθίαο, ζξεζθείαο θαη νη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ.
1008
Σα γεληθά θαη πξαθηηθά βηβιία, ζχκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ηεο
βηβιηνπαξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηηο έξεπλέο ηνπ ην ΔΚΔΒΗ,
αλαθέξνληαη ζε ηνπξηζηηθνχο θαη άιινπο νδεγνχο ζπκβνπιεπηηθή,
ιεπθψκαηα θαη βηβιία ηεο «ηέρλεο ηεο δσήο».
1009
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Γεληθά ζηνηρεία: Σν 2007 ήηαλ ρξνληά
ζπγθξάηεζεο, φ.π., ζ. 3.
1006

1010

Ζ ζπδήηεζε κε ηίηιν «Αληέρεη ην βηβιίν;» πξνβιήζεθε ζηελ εθπνκπή
«Έρεη γνχζην» ζηηο 20.9.2011 ζηε ΝΔΣ, κε παξνπζηάζηξηα ηελ Μπήιησ
Σζνπθαιά θαη πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο Γηάλλε Μπαζθφδν θαη Νίθν Καξαηδά.
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Γξαίρεση αποτελούν κάποιες απόπειρες στην κρατική
τηλεόραση, όπως «Ρα βιβλία στο κουτί» με τους κριτικούς
λογοτεχνίας ΐαγγέλη Τατζηβασιλείου, Θατερίνα Πχινά και
Κανώλη Ξιμπλή, «Νι κεραίες της εποχής μας» με το
μεταφραστή Ώνταίο Τρυσοστομίδη και τη δημοσιογράφο
Κικέλα Ταρτουλάρη, το «Άξιον εστί» του λογοτέχνη ΐασίλη
ΐασιλικού και οι «Γποχές και Πυγγραφείς», σε μορφή
ντοκιμαντέρ με σκηνοθέτη τον Ράσοο Υαρρά.
Book Press, τεύχος Ώπριλίου 2010

Athens Voice, 23.4.2009

Lifo-ΐιβλία, 9.4.2009

Ε ιδιωτική τηλεόραση στην Γλλάδα, πέρα από
ελάχιστες εκπομπές ‗life-style‘ που περιέχουν κάποιες
‗πολιτιστικές αναφορές‘ – όπως η εκπομπή μαγειρικής του
Ελία Καμαλάκη «Κπουκιά και συγχώριο» - ποτέ δεν
ενδιαφέρθηκε και δεν δοκίμασε να συντηρήσει ένα αμιγώς
πολιτιστικό μαγκαζίνο, πρωϊνής ή απογευματινής ζώνης, στο
οποίο θα έβρισκε θέση και ένα ολιγόλεπτο αφιέρωμα στο
βιβλίο.

Θι αυτές οι εκπομπές όμως δύσκολα επιβιώνουν στο
άγονο πολιτιστικά ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο, συχνά με κενά
προβολής, επαναλήψεις και συνεχείς αλλαγές προβολής της
ώρας προβολής (μεταμεσονύχτια..)1011. Θαι το απογευματινό
πολιτιστικό μαγκαζίνο «Έχει γούστο» της Κπήλιως Ρσουκαλά
στη ΛΓΡ, που αφιέρωνε λίγα λεπτά στο βιβλίο, υπέφερε την
περίοδο 2010-2011 από την οικονομική κρίση και τις
περικοπές στον προϋπολογισμό του κρατικού τηλεοπτικού
φορέα. πως σχολιάζουν συχνά άνθρωποι των γραμμάτων και
της αγοράς του βιβλίου, αυτή η εικόνα ανυδρίας πολιτιστικών
θεμάτων και ειδικότερα του βιβλίου στο ελληνικό τηλεοπτικό
τοπίο είναι ιδιαίτερα λυπηρή, συγκρινόμενη με άλλες
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ααλλία ή η Αερμανία. Λα
σημειωθεί ότι η ΛΓΡ δοκίμασε το 2006 να προβάλει ειδική
σειρά εκπομπής βιβλίου με το διάσημο γάλλο παρουσιαστή
Ξιβό, που δεν είχε μεγάλη επιτυχία, ενώ το 2007 ξεκίνησε η
πρωτότυπη εκπομπή των Ώνταίου Τρυσοστομίδη και Κικέλας
1011

Βι. ζρεηηθά Αηθαηεξίλε Λάκπξνπ, Γηπισκαηηθή εξγαζία εηδίθεπζεο,
Γίθηπα ησλ ΜΜΔ θαη πνιηηηζκόο ηελ επνρή ηεο πξόζβαζεο: ην παξάδεηγκα ηεο
ειιεληθήο ηειεόξαζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Σκήκα Δπηθνηλσλίαο, Μέζσλ
θαη Πνιηηηζκνχ, ΠΜ "Πνιηηηζηηθή Πνιηηηθή, Γηνίθεζε θαη Δπηθνηλσλία",
Γεθέκβξηνο
2006.
Γηαζέζηκε
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://library.panteion.gr:8080/dspace/handle/123456789/2283.

Lifo-ΐιβλία, 11.1.2007
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Ταρτουλάρη με την παρουσίαση διάσημων ξένων
συγγραφέων, η οποία γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία1012.

Πτην
πρώτη
έρευνα
του
ΓΘΓΐΗ,
που
πραγματοποιήθηκε από το Λοέμβριο του 1998 μέχρι τον
Ηανουάριο του 1999, επιβεβαιώθηκε η σταθερή διαπίστωση
παρατηρητών και επαγγελματιών της εγχώριας αγοράς του
βιβλίου ότι οι αναγνώστες βιβλίων στη χώρα δεν αποτελούν
την πλειοψηφία του πληθυσμού. Κόνο το 38% του γενικού
πληθυσμού απάντησε καταφατικά στην ερώτηση «Βιαβάσατε
έστω και ένα βιβλίο τον περασμένο χρόνο;». Ώπό αυτούς
μόνο το 8,5% δήλωσε ότι διάβασε περισσότερα από 10
βιβλία μέσα στην ίδια χρονική περίοδο 1013 . Ξάντως, μία
αισιόδοξη νότα έδωσε η απάντηση του 32% του δείγματος
πως συμβουλεύτηκε ένα τουλάχιστον βιβλίο ειδικού
ενδιαφέροντος (επαγγελματικά και πρακτικά/ χρηστικά
θέματα) τον τελευταίο χρόνο. Σαίνεται πως αναδεικνύεται μία
κατηγορία που αποτελείται από ένα ευρύτερο κοινό, το οποίο
αναζητεί το βιβλίο ως πηγή γνώσεων και πληροφοριών – παρά
ως πηγή μόρφωσης και ψυχαγωγίας όπως ο σκληρός πυρήνας
του 8,5% των σταθερών βιβλιαναγνωστών – και ταυτόχρονα
αναζητεί και την εφημερίδα, το περιοδικό και το κόμικ. Έτσι,
σχηματίζεται ένα κοινό «του γραπτού λόγου», το οποίο θα
πρέπει, σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς, να λαμβάνεται
υπόψη για τις επιλογές των εκδοτών και των βιβλιοπωλών στην
Γλλάδα.

Ένθετο Βιβλίου «Βιβλιοθήκη» Ελευθεροτυπίας

Ζα ανέμενε κανείς θεαματική αύξηση του
αναγνωστικού κοινού και άνοδο του δείκτη αναγνωσιμότητας
στην Γλλάδα με α) την ευρεία ποικιλία χώρων διάθεσης και
μέσων διαφήμισης του βιβλίου και β) την εκρηκτική αύξηση
της εκδοτικής παραγωγής στη δεκαετία 1997-2007. μως τα
αποτελέσματα της πρώτης και της δεύτερης πανελλήνιας
έρευνας αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών
πρακτικών που διεξήγαγε το ΓΘΓΐΗ, το 1999 και το 2004
αντίστοιχα, ήταν μάλλον απογοητευτικά.
Ξολλοί
επαγγελματίες και παρατηρητές της εγχώριας βιομηχανίας
βιβλίου κάνουν λόγο για αδικαιολόγητη εκδοτική έκρηξη
στην Γλλάδα, κατά τις δεκαετίες του 1990 και του 2000,
δεδομένης της αδύναμης αναγνωστικής συμπεριφοράς του
κοινού, ισχυρισμός που φαίνεται να επιβεβαιώνεται από τις
έρευνες του ΓΘΓΐΗ. Ν πυρήνας των σταθερών
βιβλιαναγνωστών, που αγοράζουν πάνω από 9 τίτλους το έτος,
παραμένει σταθερά μικρός, ενώ οι επονομαζόμενες «νέες
ομάδες κοινού», που εμφανίστηκαν μαζί με την ανάδυση του
νέου βιβλιοπωλικού παραδείγματος στην εγχώρια αγορά, το
β΄ μισό της δεκαετίας του 1990, μάλλον ανήκουν στους
ασθενέστερους αναγνώστες. Ρο συνολικό κοινό των ελλήνων
αναγνωστών βιβλίου σχηματίζει μία ποικίλη και
μεταβαλλόμενη, αλλά σε καμία περίπτωση μία επαρκή,
διευρυμένη αγορά ζήτησης που να δικαιολογεί μία συνεχή
εκδοτική έκρηξη.

Γπίσης, η έρευνα επιβεβαίωσε πως η αναγνωστική
συμπεριφορά του ελληνικού πληθυσμού επηρεάζεται τόσο
από κοινωνικο-εκπαιδευτικά και δημογραφικά αίτια
(εκπαιδευτικό επίπεδο, απασχόληση, εισόδημα, φύλο, ηλικία,
αστικότητα, οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο
γονέων) όσο και από παράγοντες ατομικής διαφοροποίησης
και προσωπικών προτιμήσεων. Νι τελευταίοι παράγοντες
παίζουν το σημαντικότερο ρόλο στην αναγνωστική
συμπεριφορά, γνώρισμα χαρακτηριστικό της παγκόσμιας
τάσης κατακερματισμού των ενδιαφερόντων και σχηματισμού
εφήμερων ομάδων κοινών προτιμήσεων, αλλά και της
αξιοποίησης των καταναλωτικών προτιμήσεων από τις
διαδικτυακές επιχειρήσεις – λ.χ. Amazon – για τη δημιουργία
ενός ‗ατομικού προφίλ‘ κάθε χρήση και τη διαφήμιση και
προβολή παρόμοιας θεματικής βιβλίων1014.
Νι Έλληνες εμφανίζονται να ξόδεψαν το 1998,
σύμφωνα πάντα με την έρευνα του 1999, συνολικά 133 δις
δραχμές σε βιβλία. Ρο ποσό που δαπανούν κατά μέσο όρο τα
ελληνικά νοικοκυριά υπολογίζεται στο 0,71% του συνόλου
των δαπανών τους -όπως φαίνεται και στον Ξίνακα για τη
μέση δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών από το 1974 έως το
2008-, ενώ το αντίστοιχο για δημόσια θεάματα εμφανιζόταν

1012

Ζ αλαθνξά ζηελ επηηπρία ησλ εθπνκπψλ βηβιίνπ ηεο ΝΔΣ έγηλε απφ ηνλ
ηφηε δηεπζπληή ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο Υξήζην Παλαγφπνινπ, φπσο έρεη
θαηαγξαθεί ζην Γεληθή Γξακκαηεία Δπηθνηλσλίαο-Γεληθή Γξακκαηεία
Δλεκέξσζεο, ΜΜΔ & Λνγνηερλία: Σν παξόλ θαη ην κέιινλ κηαο
ζπκπόξεπζεο, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Αζήλα, 28-29.11.2007, ζ. 49.

1013

Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ-Παξαηεξεηήξην Βηβιίνπ, Παλειιήληα Έξεπλα
Αλαγλσζηηθήο πκπεξηθνξάο: ύλνςε Απνηειεζκάησλ, Αζήλα, 1999, ζ. 7.
1014
.π., ζ. 6.
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να είναι μόλις στο 0,24%. Ξάντως, τα αποτελέσματα της
έρευνας αμφισβητήθηκαν σε αναφορές στα ΚΚΓ1015.

Ρίθεται συχνά δημόσια, σε συζητήσεις και σε άρθρα
στον ημερήσιο Ρύπο και σε περιοδικά βιβλίου, το ερώτημα
μήπως φταίει η τιμή του βιβλίου, που μπορεί να είναι
απαγορευτική για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό και την
αγοραστική του δύναμη.

Πτην έρευνα του 1999 εντοπίστηκαν εξάλλου οι κύριοι
τομείς για κρατική δράση, ώστε να προωθηθεί η βιβλιοφιλία
και να μειωθεί η ανισότητα στις δυνατότητες συμμετοχής στην
ανάγνωση, τομείς που για χρόνια καυτηρίαζαν ιστορικοί και
επαγγελματίες του βιβλίου:
• Ε αντιμετώπιση του προβλήματος του αναλφαβητισμού
• Ε πληρέστερη επαφή του μαθητικού κοινού με το βιβλίο
και την ανάγνωση κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης
• Ε δημιουργία δικτύου σύγχρονων «λαϊκών» βιβλιοθηκών1016.
Πτην έρευνα επιβεβαιώθηκε ότι στην Γλλάδα ο θεσμός της
επίσκεψης και δανεισμού βιβλίων από βιβλιοθήκες δεν είναι
διαδεδομένος1017.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΗ ΣΙΜΗ ΒΙΒΛΙΟΤ
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2001-2010)

Νπότε, η χαμηλή αναγνωσιμότητα, ως σταθερό
φαινόμενο στη νεοελληνική κοινωνία, ανάγεται στο έλλειμμα
παιδείας, το οποίο, όπως επισημαίνουν επαγγελματίες και
παρατηρητές της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου, μπορεί
να αντιμετωπιστεί από την Ξολιτεία, με τη βελτίωση της
εκπαίδευσης και την προώθηση της βιβλιοφιλίας από την
παιδική ηλικία. Ρο έλλειμμα παιδείας σε συνάρτηση κυρίως με
τις ευθύνες του κράτους για το εκπαιδευτικό σύστημα και τη
λειτουργία σχολικών βιβλιοθηκών αναφέρθηκε από το σύνολο
του δείγματος της περιπτωσιολογικής έρευνας ως βαθιά,
διαρθρωτική αδυναμία της ελληνικής βιβλιαγοράς και
ταυτόχρονα στοιχείο πρόκλησης για όλα τα βιβλιοπωλεία.

ΈΣΟ

ΣΙΜΗ
(Ε ΕΤΡΨ)

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

13,70
15,60
14,70
16,20
16,00
16,15
16,76
17,13
17,10
17,03

Πτον Ξίνακα που παρατίθεται απεικονίζεται η εξέλιξη
της μέσης τιμής λιανικής πώλησης του χαρτόδετου βιβλίου
(έκτασης περίπου 250 σελίδων) στην Γλλάδα, από το 2001 ως
το 2010, σύμφωνα με στοιχεία του ΓΘΓΐΗ 1018 . Πήμερα, η
μέση τιμή βιβλίου για τον έλληνα καταναλωτή διαμορφώνεται
στα €17.
Ώκόμη, οι έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς του
ΓΘΓΐΗ (1999, 2004, 2010) δείχνουν ότι δεν ήταν η τιμή
λιανικής πώλησης του βιβλίου που απέτρεψε το δείγμα των
‗μη αναγνωστών‘ να αγοράσουν και να διαβάσουν βιβλία, αλλά
κυρίως η «έλλειψη ελεύθερου χρόνου». Κέσα στους κόλπους
των επαγγελματιών του βιβλίου οι γνώμες διίστανται.
Γνδεικτικά, ο αρχισυντάκτης του Διαβάζω, Α. Κπασκόζος, σε
τηλεοπτική εκπομπή το φθινόπωρο του 2011, επισήμανε ότι
πράγματι, όπως ισχυρίζεται και η πλειονότητα του κοινού
στην Γλλάδα, το βιβλίο είναι ακριβό και ότι ένδειξη του
περιθωρίου κέρδους εκδοτών και βιβλιοπωλών είναι οι
καταπληκτικές προσφορές τίτλων – που έχουν κυκλοφορήσει
μόλις 3-4 χρόνια πριν – που γίνονται από εκδοτικούς οίκους
και κατά συνέπεια μετά φθάνουν στον καταναλωτή μέσω
βιβλιοπωλείων, λόγω οικονομικής κρίσης. Κέχρι πρότινος,
σημειώνει, το εκπτωτικό ποσοστό εκ μέρους του εκδότη προς
το βιβλιοπώλη έφθανε το 35%, αλλά κατά την περίοδο της
κρίσης κυμαίνεται στο 30-50%, πράγμα που φανερώνει ότι
είναι εφικτή η μείωση της τιμής. Ε μέση τιμή του βιβλίου
στην Γλλάδα αγγίζει τα €25 το 2011 – παρατηρείται διαφορά

Περιοδικό Διαβάζω, τεύχος 503
1015

«Ση δηαβάδνπλ νη Έιιελεο», Focus, 20.7.2001. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν: http://www.focusmag.gr /articles/view-article.rx?oid=731 (7.6.2010).
1016
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ-Παξαηεξεηήξην Βηβιίνπ, Παλειιήληα Έξεπλα
Αλαγλσζηηθήο πκπεξηθνξάο: ύλνςε Απνηειεζκάησλ, Αζήλα, 1999, φ.π..
1017
.π., ζ. 32.

1018

National Book Centre, ―The book market in Greece‖, φ. π., ζ. 4 θαη
National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece, 7th rev. ed.,
Athens, September 2011, φ.π., ζ. 4.
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από την εκτίμηση του ΓΘΓΐΗ στα €17 -, κατά τον ίδιο1019.
Ώντίθετη άποψη στη συζήτηση για τη μέση τιμή του
ελληνικού βιβλίου έκφρασε ο Λ. Θαρατζάς της αλυσίδας
βιβλιοπωλείων ‗Ηανός‘. Γκτιμά πως η μέση τιμή κυμαίνεται
στα €10-16 το 2011 και πως είναι μία λογική τιμή,
συνεξετάζοντας όλα τα δεδομένα της ελληνικής βιβλιαγοράς:
Κικρό αναγνωστικό κοινό, χαμηλό τιράζ (1000-2000
αντίτυπα), αυξημένη ποιότητα σε όλα τα τυποτεχνικά
χαρακτηριστικά (χαρτί, βιβλιοδεσία, επιμέλεια κοκ.). Πτον
υπόλοιπο δυτικό κόσμο, ιδιαίτερα στην Γυρώπη, το βιβλίο
τιμολογείται στο 1/7 με πολλαπλάσια τιράζ, ενώ στην
Γλλάδα τιμολογείται μόλις στο 1/3. Γπίσης, οι βιβλιόφιλοι
θα πρέπει να θυμούνται ότι στη λιανική τιμή του βιβλίου είναι
ενταγμένο και το ποσοστό κέρδους του συγγραφέα. Ώκόμη,
το βιβλίο είναι φθηνό συγκρινόμενο και με άλλα πολιτιστικά
αγαθά και υπηρεσίες, όπως η έξοδος στον κινηματογράφο ή
στο θέατρο, σύμφωνα με το γνωστό βιβλιοπώλη. Ν ίδιος
προτείνει στους βιβλιόφιλους να επισκέπτονται τα τμήματα
προσφορών στα βιβλιοπωλεία, εν μέσω κρίσης, σημειώνοντας
όμως πως αυτοί οι τίτλοι είναι παλαιότεροι και έχουν ήδη
αποσβέσει το κόστος τους για τον εκδότη και το βιβλιοπώλη,
οπότε προσφέρονται σε χαμηλή τιμή στον καταναλωτή. Αια
τους νέους τίτλους, σημειώνει, δεν μπορεί να ‗πέσει‘ πολύ η
τιμή, αν ληφθούν υπόψη όλα τα στοιχεία που ανεβάζουν το
κόστος παραγωγής.

χώρους που διαθέτουν βιβλιοπωλεία και πολυκαταστήματα
«δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα», σύμφωνα πάντα με τον Α.
Κπασκόζο. Ών αυτό το ποσοστό υποχωρήσει, ο εκδότης,
που είναι αυτός που καθορίζει την τιμή λιανικής πώλησης του
βιβλίου, θα αποκτήσει την ευχέρεια να μειώσει την τελική
τιμή. Ν δεύτερος τρόπος είναι η διάθεση όσων τίτλων δεν
υπάγονται στο νόμο της ενιαίας τιμής βιβλίου σε τιμές
προσφοράς, τις οποίες μπορούν να προ-συμφωνήσουν
εκδότες, βιβλιοπώλες και άλλοι φορείς1021.
Ρο ζήτημα της μέσης τιμής του βιβλίου επανέρχεται
δριμύτερο, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης από το
2008 κι εξής λόγω μείωσης αγοραστικής δύναμης του έλληνα
καταναλωτή. Ώρκετοί εκδότες και βιβλιοπώλες παραδέχονται
πως το βιβλίο είναι ακριβό στην Γλλάδα και επισημαίνουν
πως η έλλειψη ρυθμιστικής πολιτικής από την Ξολιτεία
συντελεί στην αποδυνάμωση του βιβλίου ως πολιτιστικού
προϊόντος. Ρο βιβλίο φθάνει στην αγορά με ΣΞΏ 6%, ενώ
στην παραγωγή έχει ΣΞΏ 23%, δηλαδή είναι ακριβό στην
πηγή του. Θι αυτό συνεχίζει να ισχύει σήμερα, παρά τα πάγια
αιτήματα των ελλήνων επαγγελματιών από τη δεκαετία του
1980 και μετά, όπως εκτέθηκαν σε προηγούμενο Θεφάλαιο.
Βύσκολη εμφανίζεται η συγκέντρωση αντικειμενικών
στοιχείων για την κίνηση της εγχώριας αγοράς, όπως έχει
αναφερθεί συχνά στην παρούσα εργασία. Ρο ίδιο ισχύει για τη
δεκαετία του 2000.
Κόνο τον Ηούλιο κάθε έτους,
υπολογίζεται ότι πραγματοποιείται γύρω στο 10% του
συνολικού τζίρου αυτής της αγοράς, που κινείται γύρω στα
250 εκατ. ευρώ το χρόνο (2009), σύμφωνα με εμπειρικές
εκτιμήσεις παρατηρητών της σύγχρονης βιβλιαγοράς, και στα
600-650 εκατ. ευρώ το χρόνο (2009) -αν συμπεριληφθούν τα
έξοδα για αγορές εγχώριων και εισαγόμενων τίτλων, σχολικών
βοηθημάτων και εγχειριδίων (πλην των κρατικών δαπανών και
των αγορών των τουριστών. Πημειώνεται ότι ο υπολογισμός
των προαναφερόμενων ποσών του ετήσιου τζίρου στην αγορά
του βιβλίου βασίζεται μόνο στις έρευνες για τους
οικογενειακούς προϋπολογισμούς της Γθνικής Πτατιστικής
πηρεσίας της Γλλάδος (ΓΠΓ). Νι έλληνες εκδότες και
βιβλιοπώλες αρνούνται να δημοσιοποιήσουν τα οικονομικά
δεδομένα του κλάδου τους, όπως επισημαίνει ο Πωκράτης
Θαμπουρόπουλος από το ΓΘΓΐΗ1022. Ρη σημασία των δύο
μηνών – του Βεκεμβρίου και του Ηουλίου - επιβεβαιώνει το
γεγονός πως τα μεγάλα βιβλιοπωλεία εκδίδουν δύο φορές το
χρόνο καταλόγους με βιβλιοπροτάσεις προς τους
καταναλωτές, έναν λίγο πριν από το Βεκέμβριο, ενόψει

Πημειώνεται πως ο ΣΞΏ στον κύκλο παραγωγής του
βιβλίου αυξήθηκε από 19% σε 21% και ο ΣΞΏ στην τελική
τιμή του βιβλίου αυξήθηκε από 4,5% σε 5%, την άνοιξη του
2010. Γκδότες, όπως ο Πτέφανος Ξατάκης, ο Ελίας Ιιβάνης
και ο Λώντας Ξαπαγεωργίου (Κεταίχμιο), και βιβλιοπώλες,
όπως ο ΐασίλης Τατζηιακώβου (Ηανός) έκαναν τότε λόγο για
‗ανεκτή‘ αύξηση 1020 , δεδομένης της γενικής οικονομικής
κρίσης που γινόταν αισθητή εκείνο το διάστημα στη χώρα. Ν
διευθυντής του περιοδικού Διαβάζω Αιάννης Κπασκόζος μέσα
από τη στήλη «Ξίσω από τη βιτρίνα» του Βήματος υποστήριζε,
το ίδιο διάστημα, πως σε περίοδο οικονομικής κρίσης και
στενότητας στον οικογενειακό προϋπολογισμό ενδείκνυται η
πτώση της λιανικής τιμής πώλησης του βιβλίου. Ν ίδιος
πρότεινε δύο τρόπους μείωσης της τελικής τιμής για τον
καταναλωτή. Ν πρώτος αφορά την αλλαγή συμφωνίας μεταξύ
εκδοτών-βιβλιοπωλών. Ρο βιβλιοπωλικό ποσοστό έκπτωσης
κυμαίνεται σε 35%-55%, ένα ποσοστό «που υπήρχε από παλιά
ως επιδότηση του βιβλιοπώλη για να διατηρεί τα βιβλία στο ράφι».
Ρώρα, με τις βιβλιοπωλικές αλυσίδες και τους τεράστιους
1019

Ζ ζπδήηεζε κε ηίηιν «Αληέρεη ην βηβιίν;» πξνβιήζεθε ζηελ εθπνκπή
«Έρεη γνχζην» ζηηο 20.9.2011 ζηε ΝΔΣ, κε παξνπζηάζηξηα ηελ Μπήιησ
Σζνπθαιά θαη πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο Γηάλλε Μπαζθφδν θαη Νίθν Καξαηδά,
φ.π..
1020
Βαζίιεο Κ. Καιακαξάο, «Σν βηβιίν ΦΠΑ δελ θνβάηαη», Διεπζεξνηππία,
9.3.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=139594 (20.8.2010).

1021

Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «Πίζσ απφ ηε βηηξίλα: Φζελφηεξα βηβιία», Σν
Βήκα (Βηβιία), 14.1.2010, ζ. 43/11.
1022
ηαπξνχια Παπαζπχξνπ, «Έθξεμε ζην κπζηζηφξεκα», Διεπζεξνηππία
(7), 31.5.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.enet.gr/?i=
news.el.article&id=49154 (1.6.2009).
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εορτών των Τριστουγέννων, και έναν αρχές του καλοκαιριού,
απευθυνόμενοι στους εν δυνάμει επισκέπτες και αγοραστές.

ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΟΙ ΕΣΗΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ
ΌΓΚΟΤ ΣΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2000-2008
(ΜΑΡΣΙΟ)
(2000=100,0)

Πε μία προσπάθεια αντικειμενικής παρουσίασης των
εξελίξεων στο βιβλιεμπόριο, αξίζει να παρατεθούν μερικά
στοιχεία της ΓΠΓ. Ν μέσος ετήσιος δείκτης του κύκλου
εργασιών στο λιανικό εμπόριο, στην κατηγορία «ΐιβλία,
Ταρτικά και Ιοιπά είδη» παρουσίασε την περίοδο 2000-2008
συνεχή ανοδική πορεία, συμβαδίζοντας ή και υπερβαίνοντας
(*2004, 2005) το γενικό δείκτη, όπως φαίνεται στον ακόλουθο
πίνακα1023:
ΕΛΛΑΔΑ: ΜΕΟΙ ΕΣΗΙΟΙ ΔΕΙΚΣΕ
ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΨΝ ΣΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 2000-2008
(ΜΑΡΣΙΟ)
(2000=100,0)
ΕΣΟ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(Μάρτιος)

ΓΕΝΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ

ΒΙΒΛΙΑ
ΦΑΡΣΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

100,0
107,9
117,8
127,1
135,0
143,0
158,5
167,5
163,7

100,0
105,4
115,1
127,4
137,0
145,0
152,0
164,3
164,2

ΕΣΟ

ΓΕΝΙΚΟ
ΔΕΙΚΣΗ

ΒΙΒΛΙΑ
ΦΑΡΣΙΚΑ
ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
(Μάρτιος)

99,9
104,2
109,2
114,0
119,1
122,6
132,4
135,4
127,0

99,9
105,8
111,4
119,7
125,4
124,0
128,7
137,2
132,9

Κε την αλλαγή παραδείγματος στην ελληνική αγορά
του βιβλίου παρατηρούνται ωστόσο αρκετά θετικά στοιχεία,
όπως η σχετικά χαμηλή μέση τιμή λιανικής πώλησης του
βιβλίου και ο συγχρονισμός με την ξένη – ιδιαίτερα την
ευρωπαϊκή – παραγωγή μέσω αξιόλογων μεταφράσεων. πως
δείχνουν πρόσφατα στοιχεία του ΓΘΓΐΗ (2007), η Γλλάδα
παραμένει μια από τις χώρες στην οποία εκδίδονται τα
περισσότερα μεταφρασμένα λογοτεχνικά βιβλία, σε σύγκριση
με την υπόλοιπη Γυρώπη, με ποσοστό 47,9% του συνόλου,
οπότε «το αναγνωστικό κοινό στη χώρα μας παραμένει ανοιχτό σε
πολλά λογοτεχνικά ερεθίσματα» 1025 . Πτη μυθοπλασία
προστίθενται βέβαια και τα μεταφρασμένα λοιπά είδη
πεζογραφήματος (διήγημα, αφήγημα, νουβέλα), τα θεατρικά
έργα, η ποίηση και το δοκίμιο, που απολαμβάνει σχεδόν σε
συγχρονία με το ξένο πρωτότυπο ο έλληνας βιβλιόφιλος.

Γπίσης, η εξέλιξη του δείκτη όγκου στο λιανικό
εμπόριο, κατά το διάστημα 2000-2008 (Κάρτιος) είναι
ενδεικτική της ανάπτυξης της βιβλιαγοράς και της σχέσης της
με αυτή του λιανικού εμπορίου γενικά1024, όπως καταγράφεται
στον επόμενο πίνακα.

Γνδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας
του ΓΘΓΐΗ του 1999 για το ρόλο των βιβλιοπωλείων. Φς
προς την ενημέρωση πριν την ανάγνωση κάποιου βιβλίου,
οι 2 στους 3 αναγνώστες (67%) λαμβάνουν υπόψη τους τη
γνώμη φίλων και συγγενών, ενώ 3 στους 5 ενημερώνονται από
επισκέψεις σε βιβλιοπωλεία (62,4%) και σε λιγότερο βαθμό
από επισκέψεις σε εκθέσεις βιβλίου ((39,1%), διαφημιστικές
καταχωρίσεις σε εφημερίδες ή περιοδικά (34,4%), ειδικές
εκπομπές σε ραδιόφωνο και τηλεόραση (22,2%), καταλόγους
εκδοτών (19,1%), επισκέψεις σε δημόσια βιβλιοθήκη (18,8%)
και το διαδίκτυο (μόλις 3,9%). Βιαπιστώθηκε πάντως ότι οι
μέτριοι (1-9 βιβλία το έτος) και συστηματικοί (πάνω από 10
βιβλία το έτος) αναγνώστες αξιοποιούν ως πρώτη πηγή
ενημέρωσης την επίσκεψη σε βιβλιοπωλεία και σε μικρότερο
ποσοστό τη γνώμη φίλων και συγγενών. Ρο αντίστροφο ισχύει

Ξαρατηρείται, σε γενικές γραμμές, η παράλληλη
πορεία του λιανικού βιβλιεμπορίου με το γενικό εμπόριο, ως
προς το μέσο ετήσιο δείκτη όγκου. Κάλιστα, αρκετές φορές
(2003, 2004, 2008) ο δείκτης όγκου του βιβλιεμπορίου
ξεπερνά αρκετά το μέσο γενικό δείκτη.

1023

Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Γείθηεο θύθινπ εξγαζηώλ θαη
όγθνπ ζην ιηαληθό εκπόξην – Γείθηεο απαζρνινύκελσλ αηόκσλ ζην ιηαληθό
εκπόξην, Δηδηθή ελεκεξσηηθή έθδνζε, Πεηξαηάο, 2008, ζ. 10. εκεηψλεηαη
πσο ο δείκηης κύκλοσ εργαζιών ζηο λιανικό εμπόριο, με έηος βάζης
2000=100,0, απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ θαηαξηηδφκελνπ απφ ηελ ΔΤΔ, κέρξη
θαη ην έηνο 2004, δείθηε αμίαο ιηαληθψλ πσιήζεσλ.
1024
.π., ζζ. 13-15. εκεηψλεηαη πσο ο δείκηης όγκοσ ζηο λιανικό εμπόριο
ηης ΔΣΥΔ πξνθχπηεη απφ ηνλ απνπιεζσξηζκφ ηνπ δείθηε θχθινπ εξγαζηψλ
ζην ιηαληθφ εκπφξην, ρξεζηκνπνηψληαο γηα ην ζθνπφ απηφ, σο
απνπιεζσξηζηή, ην δείθηε ηηκψλ θαηαλαισηή.

1025

Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Γεληθά ζηνηρεία: Σν 2007 ήηαλ ρξνληά
ζπγθξάηεζεο, φ.π., ζ. 22.
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για τους ασθενείς αναγνώστες. Πε γενικές γραμμές, καλύτερα
ενημερωμένα για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή εμφανίζονται
τα άτομα ανώτερης εκπαίδευσης, οι κάτοικοι των αστικών
περιοχών και οι μέτριοι και συστηματικοί αναγνώστες, οι
οποίοι δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν σχεδόν όλες τις πηγές
ενημέρωση περισσότερο από το μέσο όρο1026.

συγκέντρωναν στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές
ποσοστά της τάξης του 22,9% και 16,3% αντίστοιχα, δηλαδή
εκτός αστικών κέντρων αναδεικνύονταν σε σημαντικά σημεία
λιανικής διακίνησης του βιβλίου 1027 . Ρο διάγραμμα που
ακολουθεί προέρχεται από τα έντυπα συμπεράσματα της
έρευνας του ΓΘΓΐΗ1028.
Γπίσης, στην ίδια έρευνα οι ‗μη αναγνώστες‘
επικαλέστηκαν κυρίως την έλλειψη χρόνου για μη ενασχόληση
με την ανάγνωση βιβλίων σε ποσοστό 59,4% και
ακολούθησαν η έλλειψη διάθεσης/ενδιαφέροντος για την
ανάγνωση σε ποσοστό 20,2% και προβλήματα υγείας/ηλικίας,
αδυναμία ανάγνωσης, έλλειψη γνώσεων κλπ1029.

Βιβλιοθήκη (10ετής επέτειος), Ελευθεροτυπία (6.6.2008)

Πημαντικό για τα δεδομένα της παρούσας εργασίας
είναι και το εύρημα της πρώτης έρευνας του ΓΘΓΐΗ (1999)
για την αναγνωστική συμπεριφορά όσον αφορά στις πηγές
αγοράς βιβλίων. Πτην ερώτηση πολλαπλής επιλογής (μέχρι 3
απαντήσεις) «Ώπό πού προμηθεύεστε συνήθως τα βιβλία
σας;», η απάντηση που συγκέντρωσε το συντριπτικό ποσοστό
του 85% ήταν το βιβλιοπωλείο. Ώκολουθούν, σε απόσταση, οι
εκθέσεις βιβλίων (1 στους 3 αναγνώστες), και τα περίπτερα και
τα πρακτορεία Ρύπου, οι πλανόδιοι πωλητές, τα εκπτωτικά
βιβλιοπωλεία και τα παλαιοβιβλιοπωλεία. Ώυτές οι πηγές δεν
ξεπερνούν το 15% στην προτίμηση των αναγνωστών. Ρα
βιβλιοπωλεία συνιστούν τη συνηθέστερη πηγή αγορά και για
τις δύο κατηγορίες αναγνωστών – για μόρφωση-ψυχαγωγία
και για γνώσεις/πληροφορίες – και για όλες τις δημογραφικές
ομάδες, με ποσοστά άνω του 70%. Αια τα άτομα ανώτερης
εκπαίδευσης, στη δεύτερη θέση των προτιμήσεών τους
βρίσκονται οι εκθέσεις βιβλίου (38,2%) και ακολουθούν τα
εκπτωτικά βιβλιοπωλεία (15,7%), ενώ για τα άτομα κατώτερης
εκπαίδευσης μετά από τα βιβλιοπωλεία προτιμώνται οι
πλανόδιοι πωλητές (16,1%) και τα πρακτορεία Ρύπου
(14,4%). Γνδιαφέρον είναι το στοιχείο πως το 1999 τα
περίπτερα και τα πρακτορεία Ρύπου ως πηγές αγοράς βιβλίων
1026

Πύμφωνα, επίσης, με έρευνα της Γυρωπαϊκής
Πτατιστικής πηρεσίας (EUROSTAT) του Ώπριλίου 2002,
τα αποτελέσματα της οποίας παρουσίασε ο Κιχαήλ
Πκαλιώτης σε ομιλία του για την πολιτιστική ποικιλομορφία
στην Γυρωπαϊκή Ένωση1030, με θέμα τη βιβλιοανάγνωση στα
15 τότε κράτη-μέλη της ΓΓ, σε τέσσερα κράτη –
Ξορτογαλία, ΐέλγιο, Γλλάδα, Ησπανία – ποσοστό του γενικού
πληθυσμού πάνω από το 50% δεν διάβασε κανένα βιβλίο1031.
Πυγκεκριμένα, η Ξορτογαλία εμφάνισε ποσοστό μη
1027

.π., ζζ. 45-46.
.π., ζ. 46.
1029
.π., ζ. 87.
1030
Γηεζλέο πκπφζην γηα ηα ηαηηζηηθά ηνηρεία ζηνλ Σνκέα ηνπ
Πνιηηηζκνχ, 21-23.10.2002, Μνληξεάι Καλαδά
1031
Michail Skaliotis, ―Key Figures on Cultural Participation n the European
Union‖, EUROSTAT, Unit E3, Health, Education & Culture, Luxembourg.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.readingeurope.org/
observatory.nsf/InternationalSurveysA (Οθηψβξηνο 2002).
1028

.π., ζζ. 44-45.
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αναγνωστών 67,3%, το ΐέλγιο 58,3%, η Γλλάδα 54,3% και η
Ησπανία 52,7%, ενώ ο μέσος όρος μη αναγνωστών στην ΓΓ
των 15 ήταν 42,1%. Ε χώρα μας συνεπώς συγκαταλέγεται,
αρχές της δεκαετίας του 2000, σύμφωνα με την έρευνα της
EUROSTAT, στην ομάδα με τη χαμηλότερη αναγνωστική
συμπεριφορά στην ΓΓ των 15.

Βεκεμβρίου 2005 η πτώση άγγιξε το 2,6%. Νι απώλειες αυτές
ήταν οι μεγαλύτερες μεταξύ των καταστημάτων λιανικής
πώλησης1033.
Ρην ίδια «ολυμπιακή» χρονιά, αρνητικές ήταν οι
εκτιμήσεις του ΓΘΓΐΗ και επαγγελματιών του χώρου του
βιβλίου για τις εξελίξεις στην ελληνική βιβλιαγορά. Πύμφωνα
με στοιχεία του Θώστα ΐουκελάτου που δημοσιεύθηκαν στον
Ιχνευτή1034, κάθε χρόνο εμφανίζονται στην Γλλάδα κατά μέσο
όρο 500 νέες εκδοτικές επιχειρήσεις, ενώ και μελέτη του
ΓΘΓΐΗ 1035 έκανε λόγο για 429 εκδοτικές επιχειρήσεις κάθε
έτος. Ν τότε διευθυντής του ΓΘΓΐΗ, Τρήστος Ιάζος,
σχολίαζε σχετικά ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των
νεοεμφανιζόμενων εκδοτικών επιχειρήσεων στην Γλλάδα όχι
μόνο δεν θεωρούνται «πραγματικοί παίκτες στην αγορά»,
αλλά, αν δεν φροντίσουν να προσαρμοστούν στα νέα
δεδομένα – μείωση κόστους παραγωγής, εξειδίκευση, μεταξύ
τους συνεργασίες – θα έχουν σίγουρα πρόβλημα επιβίωσης,
τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «ό,τι συνέβη στα είδη
ιματισμού και διατροφής, θα συμβεί και στο βιβλίο»1036. Ρο
πρόβλημα βιωσιμότητας εντοπιζόταν το 2004 σε 292
οικογενειακές επιχειρήσεις που εξέδιδαν από ένα μέχρι εννέα
βιβλία το έτος, συμμετέχοντας μόλις στο 17% της συνολικής
βιβλιοπαραγωγής. Ν Θ. ΐουκελάτος μάλιστα παρέθετε
ολόκληρη λίστα με οίκους που γνώρισαν την οικονομική
καταστροφή από το 1995 κι εξής: Ανώση, Βελφίνι, Aquarius,
Αλάρος, Ξαρουσία, Ρροχαλία, Γπικαιρότητα, Πτάχυ,
ποδομή, κ.α. Ν Ζανάσης Θαστανιώτης και ο Πτέφανος
Ξατάκης με τους ομώνυμους εκδοτικούς οίκους επισήμαναν
την ίδια εποχή τα δομικά προβλήματα της ελληνικής
βιβλιαγοράς, τόσο σε επίπεδο κρατικής και νομικής
υποστήριξης (μικρά μεγέθη ελληνικής αγοράς και ασύμφορη
προοπτική συγχωνεύσεων επιχειρήσεων, συμμετοχή εκδοτών
στην ασφαλιστική κάλυψη των συγγραφέων με την καταβολή
σε αρμόδιο φορέα του 0,5% επί της χονδρικής τιμής
οποιουδήποτε τίτλου εκδίδεται, φορολόγηση με βάση τα
βιβλία εσόδων και εξόδων των οίκων και όχι εξωλογιστικά με
συντελεστή κέρδους 11,5% που ίσχυε ως το 2004) όσο και σε
ευρύτερο επίπεδο (χαμηλό επίπεδο παιδείας, αδύναμη
αναγνωστική συμπεριφορά, ελλειμματικό δίκτυο και
οργάνωση βιβλιοθηκών για απορρόφηση βιβλιοπαραγωγής κι
προώθηση ανάγνωσης, ανυπαρξία υποδομών). Ών και
θεωρητικά όλοι υποστηρίζουν τη ‗βιοποικιλότητα‘ στο χώρο

Πτη δεύτερη έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς
και πολιτιστικών πρακτικών που δημοσίευσε το ΕΚΕΒΙ το
2004, διαπιστώθηκε πως μόλις το 34% του γενικού
πληθυσμού, δήλωσε πως διάβασε βιβλία, δηλαδή σημειώθηκε
μείωση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από το αντίστοιχο
ποσοστό στην έρευνα του 1999. Κείωση παρατηρείται σε
όσους δήλωσαν πως διαβάζουν από 1-9 βιβλία το έτος (από
29,3% σε 25,4%), ενώ οριακή αύξηση σημειώθηκε σε όσους
δήλωσαν πως διαβάζουν πάνω από 9 βιβλία το έτος (από
8,5% σε 8,6%).
Κείωση 10 ποσοστιαίων μονάδων
σημειώνεται στη δεύτερη ομάδα αναγνωστών του ‗χρηστικού‘
βιβλίου: Ρο 22,5% απάντησε πως διάβασε ένα τουλάχιστον
βιβλίο για επαγγελματικά ή πρακτικά ή και τα δύο είδη
θεμάτων. Ρο 43,8% του δείγματος δήλωσε πως δεν διαβάζει
καθόλου (αύξηση 13,4 μονάδων)1032.
Ρα αποτελέσματα της δεύτερης έρευνας του ΓΘΓΐΗ
οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα πως ο σημερινός Έλληνας
είναι ‗τηλεόπληκτος‘˙ όλες οι άλλες πολιτιστικές συνήθειες
στον ελεύθερο χρόνο του, από την ακρόαση ραδιοφώνου και
την ανάγνωση Ρύπου μέχρι την έξοδο στον κινηματογράφο
και το θέατρο, τη χρήση νέων μέσων, την ακρόαση μουσικής,
τον αθλητισμό και την κοινωνική δραστηριότητα, να
ακολουθούν με διαφορά. Ηδίως, η βιβλιανάγνωση (όπως και
η ανάγνωση Ρύπου) φαίνεται να πλήττεται σε σοβαρό βαθμό
στη χώρα μας από την κυριαρχία του πολιτισμού της εικόνας,
πέρα από ένα ‗σκληρό πυρήνα‘ σταθερών βιβλιόφιλων που
αποτελούν μία ισχνή μειονότητα του συνολικού πληθυσμού
(περ. 8,5%).
Πύμφωνα
με
τη
έρευνα
οικογενειακών
προϋπολογισμών της ΓΠΓ για το 2004, η μέση μηνιαία
δαπάνη των ελληνικών νοικοκυριών σε αστικές, ημιαστικές και
αγροτικές περιοχές ανήλθε σε €11,89 και το σύνολο των
αγορών έφθασε στο ποσό των €1792,28. Ε κύρια ηλικιακή
ομάδα που εμφανίστηκε να δαπανά για το βιβλίο ήταν αυτή
35-44 ετών με μέση μηνιαία δαπάνη €20,71 (σύνολο αγορών
€2275,35). Κεταξύ Ηανουαρίου 2004 και Ώυγούστου 2005, ο
δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου της ΓΠΓ, σε σταθερές
τιμές, στην κατηγορία καταστημάτων με βιβλία-χαρτικά-είδη
δώρων παρουσίασε πτώση 1,7%, ενώ μεταξύ Ώυγούστου και

1033

«Γηα ηελ αγνξά – Οηθνλνκηθά ζηνηρεία γηα ηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ»,
Γηαβάδσ, ηεχρνο 461, Μάξηηνο 2006, ζζ. 142-144.
1034
Βι. Ηρλεπηήο, ηεχρνο ρεηκψλα 2004.
1035
Βι. ΔΚΔΒΗ, Ζ δύζθνιε αλάπηπμε: Σα νηθνλνκηθά ηνπ βηβιίνπ ζηελ
Διιάδα, Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, 2004.
1036
ηαπξνχια Παπαζπχξνπ, «Δθδφηεο ζηα πξφζπξα λεπξηθήο θξίζεο»,
Διεπζεξνηππία (7), 14.3.2004. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://archive.enet.gr/online/online_text/ c=113,dt=14.03.2004,id=95756796
(5.2.2009).

1032

Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Β' Παλειιήληα έξεπλα αλαγλσζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη πνιηηηζηηθώλ πξαθηηθώλ, 2004. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν: http://book.culture.gr/erevnes/anagn04/index.htm (2004).
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των εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, στην πράξη
εμφανιζόταν από τότε έντονη η δυσκολία επιβίωσης μικρών
και μη εκσυγχρονισμένων – συχνά οικογενειακών ή ατομικών
– εγχειρημάτων. πως χαρακτηριστικά σημείωνε τότε ο
Λίκος Ακιώνης των εκδόσεων «Ξόλις» - που την άνοιξη του
2009 τόλμησε το βήμα στη βιβλιοπωλική δραστηριότητα
ανοίγοντας βιβλιοπωλείο στην Ώιόλου 33 - ο πιο
αποτελεσματικός σύμμαχος του ανεξάρτητου εκδότη είναι «ο
ανήσυχος και διψασμένος για ποιότητα αναγνώστης»,
προσθέτοντας πως «αν αυτός ο τύπος του αναγνώστη δεν
υφίσταται, μοιραία τότε οι ανεξάρτητοι εκδότες είτε θα
εξαφανιστούν είτε θα καταλήξουν όμηροι των κρατικών
ενισχύσεων και των κάθε είδους χορηγιών»1037.

Αενικά, παρά τα «αποκαρδιωτικά» αποτελέσματα για την
προβολή του πολιτισμού μέσα από τα ελληνικά ΚΚΓ,
διαφάνηκε ότι οι νέοι ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό και
επιθυμούν την παρουσία του στα μέσα, ενώ μέσα από την
έρευνα αναδείχθηκε ένα γενικό αίτημα για σύγκλιση ποιοτικού
και εμπορικού στοιχείου με την ένταξη πολιτιστικών θεμάτων
σε ψυχαγωγικές εκπομπές, όπως αυτές της πρωϊνής
τηλεοπτικής ζώνης. Γνδεικτικό παράδειγμα που αναφέρεται
στα συμπεράσματα των ερευνητών είναι η εκπομπή του BBC
―This morning‖ που ένταξε στο πρόγραμμά της ένα
εβδομαδιαίο αφιέρωμα με τίτλο ―Book Club‖ για την
παρουσίαση νέων τίτλων από βιβλιοκριτικούς και το ‗ζωντανό‘
διάλογο με τηλεθεατές. Ε εκπομπή είχε μετρήσιμα θετικά
αποτελέσματα
στις
πωλήσεις
των
βιβλίων
που
προβλήθηκαν1039. Ε ένταξη ενός τηλεοπτικού ‗ένθετου‘ για το
βιβλίο στη βρετανική πρωϊνή τηλεοπτική ζώνη ψυχαγωγίας
δείχνει ότι το ευρύ κοινό ‗διψά‘ για την προβολή ποικίλων
πολιτιστικών συνηθειών και ανταποκρίνεται θετικά στη
‗βιοποικιλία‘ επιλογών διασκέδασης, όπως και στο συνδυασμό
‗εμπορικότητας‘-‗ποιότητας‘.
Ώκόμη, σε έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία
δημοσκοπήσεων Metron Analysis για λογαριασμό της
εταιρείας Athens Badminton Cultural Development Ώ.Γ., το
φθινόπωρο-χειμώνα του 2008, με στόχο να αποκτήσει εικόνα
του κοινού, των χώρων και των θεαμάτων που προτιμά,
διαπιστώθηκαν συγκεκριμένες τάσεις ως προς τον τρόπο ζωής
και την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου εκ μέρους του
γενικού πληθυσμού. Ε έξοδος με φίλους σε εστιατόρια και
ταβέρνες ανέρχεται στο 71,6% στο σύνολο των
συμμετεχόντων ηλικίας 18-24 ετών, στο 73,4% στους
φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στο 65,4% σε όσους
δεν έχουν παιδιά. Ε παραμονή με φίλους στο σπίτι για
φαγητό ή ποτό ανέρχεται στο 60,9% στους ερωτηθέντες
ηλικίας 25-34 ετών και στο 59,2% των φοιτητών του
δείγματος. Ώκόμη, το 52% των ατόμων ανώτερης
εκπαίδευσης και το 56,3% των ατόμων ανώτερης κοινωνικής
τάξης δήλωσαν ότι διαβάζουν βιβλία. Αια άλλη μια φορά, σε
δειγματολειπτική έρευνα επιβεβαιώθηκε η ‗τηλεοπληξία‘ του
γενικού πληθυσμού. Πχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν
ότι παρακολουθούν καθημερινά τηλεόραση, της οποίας η
διείσδυση ανέρχεται στο 99%1040!

Βιβλίο, Η Καθημερινή (13.12.2009)

Γξάλλου, σε έρευνα του Ρμήματος Γπικοινωνίας και
ΚΚΓ του Γθνικού και Θαποδιστριακού Ξανεπιστημίου
Ώθηνών και του περιοδικού Highlights, με θέμα «ΚΚΓ, νέοι
και πολιτισμός», που διεξήχθη στις 3-16/5/2006 σε δείγμα
1.053 φοιτητών στην Ώθήνα, μεταξύ άλλων, το 73,50%
δήλωσε πως δεν είχε πληροφορηθεί ποιος βραβεύτηκε με το
Λόμπελ Ιογοτεχνίας 2006 έναντι ενός ποσοστού 26,49% που
απάντησε θετικά. Γπίσης, οι κριτικές σε έντυπα επηρεάζουν
την απόφαση αγοράς ενός βιβλίου αρκετά για ένα ποσοστό
41,31% των ερωτηθέντων, πολύ για το 5,03%, ελάχιστα το
36,27% και καθόλου το 17,30%. Πτην ερώτηση ποιος θα τους
έπειθε να αγοράσουν ένα συγκεκριμένο βιβλίο, το 43%
απάντησε κανείς και το 31,1% άλλο πρόσωπο, πλην
συγκεκριμένων «δημόσιων προσώπων», τα ονόματα των
οποίων έθεσαν υπόψη των ερωτηθέντων οι ερευνητές 1038 .

Πυνεπώς, κοινή διαπίστωση όλων των ερευνών
ΓΘΓΐΗ και άλλων οργανισμών και ΚΚΓ στη
μεταπολιτευτική περίοδο είναι πως διατηρείται ένας σκληρός
πυρήνας σταθερών αναγνωστών βιβλίου που ανέρχεται στο

1037

.π..
πγθεθξηκέλα, ην δείγκα ηεο έξεπλαο απάληεζε ζεηηθά σο πξνο ην θχξνο
ηεο γλψκεο ζηελ επηινγή ελφο βηβιίνπ ηνπ ζπγγξαθέα Βαζίιε Βαζηιηθνχ
(11,8%), ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Νίθνπ Υαηδεληθνιάνπ (4,7%), ηνπ
ξαδηνθσληθνχ
παξαγσγνχ
Γηάλλε
Κνπινπθάθνπ
(3,5%),
ηεο
παξνπζηάζηξηαο λεαληθψλ κνπζηθψλ παξαγσγψλ Λπδίαο Παπατσάλλνπ
(2,8%), ηεο δεκνζηνγξάθνπ-ζηηρνπξγνχ Ναηαιίαο Γεξκαλνχ (2,3%) θαη ηεο
βηβιηνθξηηηθνχ Καηεξίλαο ρηλά (0,9%). Βι. ζρεηηθά «Έξεπλα: ΜΜΔ, λένη
1038

θαη πνιηηηζκφο», Highlights, ηεχρνο 23, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 2006, 19-39, ζζ.
37-38.
1039
.π., ζ. 39.
1040
Έθε Μαξίλνπ, «Ζ ςπραγσγία ζε αξηζκνχο», Δπηά (Διεπζεξνηππία),
αξηζκ. 389, 3.5.2009, ζζ. 10-11.
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8-8,5% του γενικού πληθυσμού στην Ελλάδα, αλλά πως το
κράτος και όλοι οι εξωκρατικοί φορείς δεν έχουν καταφέρει
να προωθήσουν το βιβλίο ήδη από την παιδική ηλικία και να
εντάξουν τη βιβλιανάγνωση στις αγαπημένες πολιτιστικές
συνήθειες των Γλλήνων. Πτην πανελλήνια έρευνα
αναγνωστικής συμπεριφοράς του ΓΘΓΐΗ το 1999, το 30,4%
του δείγματος δήλωσε πως δεν διάβασε κανένα βιβλίο όλο το
χρόνο, ενώ στην αντίστοιχη έρευνα το 2004 το ποσοστό των
μη αναγνωστών ανήλθε στο 43,8% και στην τελευταία έρευνα
του 2010 στο 40,7% 1041 . Πημειώνεται πως και στις τρεις
έρευνες του ΓΘΓΐΗ (1999, 2004, 2010), σε ό,τι αφορά τα
ποσοστά αναγνωσιμότητας, σταθερό παραμένει το ποσοστό
των αναγνωστών που διαβάζουν περισσότερα από δέκα βιβλία
τον χρόνο. Πε 780.000 αναγνώστες (έναντι 700.000 το 1999),
μεταφράζεται το ποσοστό 8,1% . Γπόμενη καλή είδηση η
αύξηση του ποσοστού των «ασθενέστερων» αναγνωστών,
εκείνων δηλαδή που διαβάζουν από 1-9 βιβλία τον χρόνο, που
φτάνει στην έρευνα το 2010 το 34,2% του πληθυσμού (έναντι
25,4% το 2004 και 29,3% το 1999). Ώρκετοί παρατηρητές
των εξελίξεων στην εγχώρια βιβλιαγορά επισήμαναν πως αυτή
η τάση αποτελεί ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη διασπορά του
βιβλίου στην Γλλάδα1042.

Ώκόμη, ο Ξέτρος Ρατσόπουλος εξηγεί ότι το βιβλίο είναι
εθισμός και συνδέεται τόσο με την απόλαυση στον ελεύθερο
χρόνο όσο και με την άντληση πληροφορίας, «μας εξοικειώνει
με τον αόρατο κόσμο, με τις σκέψεις των ανθρώπων», ένας εθισμός
όμως που δεν έχει κατορθώσει να ενταχθεί στον τρόπο ζωής
των Γλλήνων1043.
Θατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
έρευνας του 2010 – που πραγματοποιήθηκε από το ΓΘΓΐΗ
σε συνεργασία με τη Metron Analysis, από το Λοέμβριο έως
το Βεκέμβριο του 2010, σε δείγμα 1.500 ατόμων άνω των 15
ετών σε όλη τη χώρα - από τη διευθύντρια Θατρίν ΐελισσάρη
και τον πρόεδρο του Β.Π. του ΓΘΓΐΗ Ράκη
Ζεοδωρόπουλο 1044 , με τίτλο «Πταθερή αξία το βιβλίο, σε
καιρούς κρίσης...» , χαρακτηρίστηκαν ενθαρρυντικά για την
ανάγνωση στη χώρα μας τα ευρήματα. Ρα βασικά
συμπεράσματα της έρευνας έχουν ως εξής:
- ταθερός ο ισχυρός πυρήνας των αναγνωστών: ε
σύγκριση με τις δυο προηγούμενες έρευνες, του 1999 και του
2004, ο πυρήνας των μέτριων ως συστηματικών
αναγνωστών, δηλαδή όσων δήλωσαν ότι διάβασαν
περισσότερα από 10 βιβλία κατά τους τελευταίους 12 μήνες,
παρουσιάζει αξιοσημείωτη σταθερότητα, αντιπροσωπεύοντας
το 8,1% των ερωτώμενων, έναντι του 8,6% το 2004 και 8,5%
το 1999. Κε βάση τις εκτιμήσεις για τον αριθμό του
πληθυσμού άνω των 15 ετών της ΓΠΓ, το ποσοστό αυτό
αντιπροσωπεύει έναν καθόλου ευκαταφρόνητο αριθμό
780.000 αναγνωστών (έναντι 700.000 το 1999), σε όλη τη
χώρα, που αποτελούν το «αφοσιωμένο» κοινό του βιβλίου. Ε
επανάληψη του μεγέθους αυτού σε τρεις διαδοχικές
πανελλήνιες έρευνες, με διαφορετικά δείγματα, στο διάστημα
μιας δεκαετίας, είναι ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα της
έρευνας, μειώνοντας στο ελάχιστο την πιθανότητα
μεθοδολογικού σφάλματος. Τωρίς να σημαίνει ότι ο αριθμός
των συστηματικών αναγνωστών είναι ιδιαίτερα υψηλός σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως π.χ. τη Ααλλία, τη
Κ. ΐρετανία, τη Αερμανία ή τις σκανδιναβικές χώρες,
φαίνεται να διαψεύδεται η «προκατάληψη» ότι οι αναγνώστες
βιβλίων στη χώρα μας είναι μόνο μερικές δεκάδες χιλιάδες.
-Αυξάνεται ο αριθμός των ασθενέστερων αναγνωστών: ε
σύγκριση με το 2004, το ποσοστό των ασθενέστερων
αναγνωστών, δηλαδή όσων δήλωσαν ότι διάβασαν από 1-9
βιβλία κατά τους τελευταίους 12 μήνες, παρουσιάζει αύξηση
στο 34,2% του πληθυσμού, έναντι 25,4% το 2004 και 29,3%
το 1999. Κε βάση τις εκτιμήσεις για το μέγεθος του

Ώποκαλυπτικά είναι αρκετά από τα ευρήματα της
τρίτης πανελλήνιας έρευνας αναγνωστικής συμπεριφοράς
και πολιτιστικών πρακτικών του ΕΚΕΒΙ για τάσεις και
συμπεριφορές πολιτιστικής πρακτικής στη νεοελληνική
κοινωνία. Ώξίζει η παράθεση στοιχείων που σχετίζονται με τις
τάσεις του βιβλιόφιλου και μη βιβλιόφιλου κοινού στην
Γλλάδα. Ρι είναι εκείνο που αποτρέπει από την ανάγνωση
βιβλίων, σύμφωνα με τους ίδιους τους ερωτηθέντες; Ε αύξηση
του χρόνου εργασίας, που έφτασε το 2010 τις 45,4 ώρες την
εβδομάδα. Φστόσο, σύμφωνα με γνωστούς συγγραφείς της
νεότερης γενιάς, οι ερωτηθέντες ψεύδονται. Πτην έρευνα του
2010 φαίνεται ότι έχει αυξηθεί μεν το ποσοστό των Γλλήνων
που μείωσε τις εξόδους – 4 στους 10 μένουν σπίτι σε σύγκριση
με 3 στους 10 παλαιότερα – αλλά αυξήθηκε η τηλεθέαση κατά
10% αντί να αυξηθεί η βιβλιανάγνωση ως πολιτιστική
συνήθεια των Γλλήνων. Ε Ιένα Βιβάνη υποστηρίζει
χαρακτηριστικά πως «όσοι λένε ότι δεν έχουν χρόνο για ένα
βιβλίο, λένε ψέματα», ενώ και ο Ώλέξης Πταμάτης, στο ίδιο
μήκος κύματος, σημειώνει ότι τον ανησυχεί η αύξηση της
τηλεθέασης σήμερα, πράγμα που φανερώνει ότι υπάρχει
ελεύθερος χρόνος, αλλά «ο άνθρωπος επιλέγει να αδρανοποιείται».
1041

Βι. Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, “Γ' Παλειιήληα έξεπλα αλαγλσζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο θαη πνιηηηζηηθώλ πξαθηηθώλ, 2010”. Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE
&cresrc=8433&cnode=309 (20.4.2011).
1042
Μαλψιεο Πηκπιήο θαη Γάθλε Κνληνδήκα,, «‘Φεχδνληαη φζνη ιέλε πσο
δελ έρνπλ ρξφλν γηα έλα βηβιίν‘», Σα Νέα, 14.4.2011. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=4&artid=
4626701 (15.4.2011).

1043

.π.
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, “Απνηειέζκαηα ηεο Γ΄ Παλειιήληαο Έξεπλαο
Αλαγλσζηηθήο πκπεξηθνξάο θαη Πνιηηηζηηθώλ Πξαθηηθώλ ηνπ ΔΚΔΒΗ:
ηαζεξή αμία ην βηβιίν, ζε θαηξνύο θξίζεο….”, 4.4.2011. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/popup.asp?cpage=
RESOURCE&cresrc=8458&cnode=351 (5.4.2011).
1044
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πληθυσμού, το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει έναν αριθμό
άλλων 3.380.000 αναγνωστών, ανεβάζοντας το συνολικό
ποσοστό όσων δήλωσαν ότι διαβάζουν έστω και ένα βιβλίο
στο 42,3% (έναντι 34% το 2004 και 37,8% το 1999).
- Μειώθηκε ο αριθμός όσων δε διαβάζουν καθόλου βιβλία:
σοι δήλωσαν ότι δε διάβασαν κάποιο βιβλίο κατά τους
τελευταίους 12 μήνες, είναι πιθανόν ότι διάβασαν, παρόλα
αυτά, βιβλία είτε για το επάγγελμα, είτε για τις σπουδές τους
(προαιρετικό, μη υποχρεωτικό διάβασμα), ή συμβουλεύτηκαν
βιβλία για πρακτικούς σκοπούς (οδηγούς μαγειρικής,
εκλαϊκευμένα ιατρικά βιβλία, άλλους οδηγούς, κλπ.). Κετά
από ειδική, επιπλέον ερώτηση, το ποσοστό αυτών των
αναγνωστών αναδείχθηκε στο 16,9% (έναντι 22,2% το 2004).
Έτσι, το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δε διάβασαν απολύτως
κανένα βιβλίο, μειώθηκε στο 40,7% (έναντι 43,8% το 2004).
- Εκπαιδευτικό επίπεδο, αστικότητα, φύλο, γλωσσομάθεια
και... ώρες εργασίας επηρεάζουν την αναγνωστική
συμπεριφορά: Ρο εκπαιδευτικό επίπεδο παραμένει, σύμφωνα
με τα ευρήματα και της νέας έρευνας, ο κυριότερος
παράγοντας που καθορίζει τη στάση του κοινού απέναντι στο
βιβλίο. Ώκολουθούν η αστικότητα (για τα άτομα ανώτερηςανώτατης εκπαίδευσης), το φύλο (για τα άτομα μέσης
εκπαίδευσης), η γλωσσομάθεια και η προηγούμενη διαμονή
σε χώρες του εξωτερικού για τα άτομα κατώτερης
εκπαίδευσης. Φστόσο, η κυριότερη δικαιολογία για όσους
δήλωσαν ότι δεν διαβάζουν καθόλου γενικά βιβλία ήταν η
έλλειψη χρόνου (39%), γεγονός που φαίνεται να
επιβεβαιώνεται από το γεγονός της επιμήκυνσης του μέσου
χρόνου εργασίας στον γενικό πληθυσμό, σε σύγκριση με
προηγούμενες έρευνες (45,4ώρες την εβδομάδα, το 2010). Ν
μέσος χρόνος εργασίας ήταν 41 ώρες την εβδομάδα για
όσους διαβάζουν 10 βιβλία και πάνω το χρόνο, 43 ώρες την
εβδομάδα για όσους διαβάζουν 1-9 βιβλία, και 48,4 ώρες την
εβδομάδα για όσους δε διαβάζουν καθόλου βιβλία.
- Ανάγνωση γένους θηλυκού και ηλικίας 35-54: Θαι σε αυτή
την έρευνα επιβεβαιώνεται ότι οι γυναίκες είναι αυτές που
διαβάζουν περισσότερο από τους άνδρες, αφού το 9,4% των
γυναικών δήλωσαν ότι διαβάζουν περισσότερα από 10 βιβλία
το χρόνο (έναντι 6,8% των ανδρών). Φστόσο, η κατεξοχήν
υπεροχή τους αναδεικνύεται στο πεδίο των ασθενέστερων
αναγνωστών. Ρο 40,2% των γυναικών δήλωσαν ότι διαβάζουν
από 1-9 βιβλία το χρόνο, έναντι μόνο 28% των ανδρών. σον
αφορά την ηλικία των αναγνωστών, εάν πάρουμε ως μέτρο το
ποσοστό του δε διαβάζω βιβλία, αυτό αυξάνεται όντως με την
αύξηση της ηλικίας των ερωτώμενων, και μάλιστα μετά τα 55
χρόνια (50%-60%, σε σύγκριση με 40,7% για τον μέσο όρο).
Γάν, όμως, αναζητήσουμε τις προσφιλέστερες ηλικίες για
όσους διαβάζουν περισσότερα από 10 βιβλία το χρόνο,
τέτοιες αναδεικνύονται οι ηλικίες 35-44 ετών (12,1% μέτριοι
ως συστηματικοί αναγνώστες) και 45-54 ετών (13,1% μέτριοι
ως συστηματικοί αναγνώστες), σε αντίθεση με τις νεότερες

ηλικίες 15-24 και 25-34 ετών, όπου το ποσοστό των
αφοσιωμένων αναγνωστών περιορίζεται στα επίπεδα του 7%,
προς όφελος της «χαλαρότερης» ανάγνωσης 1-9 βιβλίων το
χρόνο.
- την πρώτη θέση των προτιμήσεων των αναγνωστών η
ελληνική και η ξένη λογοτεχνία, και ακολουθούν η ιστορία,
η ψυχολογία και η θρησκεία: Νι δημοφιλέστερες κατηγορίες
βιβλίων στις προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού
παρέμειναν, κατά σειρά, η ελληνική (73%) και η ξένη
λογοτεχνία (61%) – κατά 79% το μυθιστόρημα, και μετά τα
υπόλοιπα λογοτεχνικά είδη -, και ακολουθούν η ιστορία
(29%), η ψυχολογία (22%) και τα βιβλία θρησκευτικού
περιεχομένου (17%). Ε ελληνική και η ξένη λογοτεχνία
κυριαρχούν σε όλες τις ηλικίες αναγνωστών και είναι οι μόνες
κατηγορίες που αυξάνουν τη δημοτικότητα τους στο
αναγνωστικό κοινό, σε σύγκριση με το 2004, ενώ όλες οι
υπόλοιπες
κατηγορίες
βιβλίων
παρουσιάζουν,
συγκριτικά,μείωση ενδιαφέροντος.
- Σο αναγνωστικό κοινό συμμετέχει σε μεγαλύτερο βαθμό
από το μέσο όρο σε όλες τις πολιτιστικές και κοινωνικές
πρακτικές: σον αφορά το σύνολο των πολιτιστικών
πρακτικών που κατέγραψε η έρευνα, επιβεβαιώθηκε για άλλη
μια φορά ότι οι αναγνώστες βιβλίων έχουν μεγαλύτερη
πολιτιστική συμμετοχή από τον μέσο όρο, σε σχέση με
όλες τις δραστηριότητες (ανάγνωση εφημερίδων και
περιοδικών,
ακρόαση
ραδιοφώνου,
παρακολούθηση
κινηματογράφου, θεάτρου, συναυλιών, εικαστικών εκθέσεων,
επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, κλπ.,
χρήση διαδικτύου και νέων τεχνολογιών), ακόμα και ως προς
τις εξόδους στα μαγαζιά, σε εστιατόρια, καφέ, μπαρ, κέντρα
με ζωντανή μουσική, και ως προς την άθληση σε γυμναστήρια.
Ώρνητική συσχέτιση παρουσιάζει η ένταση της ανάγνωσης
μόνο σε σχέση με τις ώρες τηλεθέασης, που μετρήθηκε να
είναι 3 ώρες και 18' στον γενικό πληθυσμό, 2 ώρες και 45' σε
όσους διαβάζουν 1-9 βιβλία και 2 ώρες και 11' σε όσους
διαβάζουν περισσότερα από 10 βιβλία το χρόνο.
Ώνακεφαλαιώνοντας, η διοίκηση του ΓΘΓΐΗ
διαπιστώνει με βάση τα συμπεράσματα της τελευταίας
έρευνας για την ανάγνωση, τα οποία
θα πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη από τους επαγγελματίες και τους
κρατικούς φορείς για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της
πολιτικής για το βιβλίο, «καλά» και «κακά» νέα για το βιβλίο:
- Σα «καλά νέα» για το βιβλίο
Ε διατήρηση σταθερού του πυρήνα των μέτριων ως
συστηματικών αναγνωστών και η αύξηση του εύρους
της «βάσης» τους, στο σκέλος των ασθενών
αναγνωστών (όσων διαβάζουν 1-9 βιβλία το χρόνο).
Ε τελευταία αυτή εξέλιξη συνδέεται, προφανώς, με
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την απόκτηση αναγνωστικής συνείδησης από ένα μέρος
των αναγνωστών που διαβάζουν βιβλία μόνο για
χρηστικούς σκοπούς (πρακτικούς, εκπαιδευτικούς ή
επαγγελματικούς λόγους), αφού τα ποσοστά των
αντίστοιχων κατηγοριών μειώνονται. Ρο γεγονός αυτό
ίσως σημαίνει ότι στη συνείδηση όλο και
περισσότερων αναγνωστών, «βιβλίο» δεν είναι μόνο η
λογοτεχνία.
Πτην ερώτηση «Ζα λέγατε ότι διαβάζετε περισσότερα
ή λιγότερα βιβλία, σε σύγκριση με πριν από ένα
χρόνο», οι μέτριοι ως συστηματικοί αναγνώστες
απάντησαν «περισσότερα» (ενώ οι ασθενείς
αναγνώστες και ο μέσος όρος: «λιγότερα»).
Σο βιβλίο φτάνει στην υψηλότερη θέση των βαθμού
προτίμησης, μέσα σε μια δεκαετία, σε σύγκριση με τις
εφημερίδες και τα περιοδικά. Ε ανάγνωση εφημερίδων
εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση των
προτιμήσεων, ισοβαθμώντας όμως, σχεδόν, με το
βιβλίο (28% και 27%, αντίστοιχα), ενώ τα περιοδικά
βρίσκονται στην τρίτη θέση (14%). Ε δημοτικότητα
των εφημερίδων και των περιοδικών, όμως, βαίνει
διαρκώς μειούμενη ανάμεσα στις τρεις διαδοχικές
έρευνες του ΓΘΓΐΗ, ενώ αυτή του βιβλίου, αντίθετα,
αυξάνεται. Ε δημοτικότητα της τηλεόρασης, επίσης,
η οποία θεωρείται ότι τυπικά «ανταγωνίζεται» το
βιβλίο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,
σημειώνει μικρή κάμψη (άνοδο μόνο μεταξύ των μηαναγνωστών).
Ε σχέση των αναγνωστών με τα βιβλιοπωλεία (με τα
μικρά, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, αλλά και με τα
μεγάλα βιβλιοπωλεία & αλυσίδες) παραμένει σταθερή
όσον αφορά την ενημέρωσή τους και τη χρήση τους
ως πηγές αγοράς των βιβλίων. σον αφορά την
ενημέρωση των αναγνωστών, η ιδιωτική ενημέρωση από
φίλους ή συγγενείς παραμένει το κυριότερο κανάλι
ενημέρωσης, μειώνεται ο ρόλος των κριτικών και των
διαφημίσεων στον Ρύπο και ενισχύεται ο ρόλος του
διαδικτύου (που παρουσιάζει σημαντικά μεγαλύτερη
διείσδυση στα ελληνικά νοικοκυριά σε σύγκριση με το
2004).
Πύμφωνα με τη συγκριτική ανάγνωση των
αποτελεσμάτων της έρευνας, προκύπτει –για άλλη μια
φορά- ένα προφίλ αναγνωστικού κοινού που η σχέση
του με το βιβλίο δεν φαίνεται να καθορίζεται από τα
δεδομένα μιας κοινωνικής και πολιτιστικής ελίτ που
αντιλαμβάνεται το βιβλίο ως προνόμιο και την
ανάγνωση ως στοιχείο διάκρισης (βλ. θεωρία του
Pierre Bourdieu), αλλά από ένα ζωντανό, πολύμορφο
και «παμφάγο» (omnivorous) αναγνωστικό κοινό (βλ.
θεωρία Richard Ώ. Peterson, κ.α.), που κατά 60%
συνδυάζει την ανάγκη του για αναγνωστική απόλαυση με

αυτές για γνώση και πληροφόρηση, και ταυτόχρονα, για
ψυχαγωγία και «διαφυγή». Κάλιστα, οι γυναίκες
εμφανίζονται να ξεπερνούν τους άντρες σε στην
ανάγνωση για γνώση και πληροφόρηση, ενώ, αντίθετα,
οι άντρες τις γυναίκες στην ανάγνωση για ψυχαγωγία
και διαφυγή). Ξρόκειται, επομένως, για ένα
αναγνωστικό κοινό που είναι σε θέση να συνδυάζει την
πολυγλωσσία και τα ταξίδια στο εξωτερικό με την
ισχυρή προτίμηση για την ελληνική μουσική, την
ανάγνωση του Βήματος και της Καθημερινής με
αυτή του Πρώτου Θέματος όσον αφορά τις
κυριακάτικες εφημερίδες, την αναφορά ονομάτων
συγγραφέων της λεγόμενης ευπώλητης λογοτεχνίας
(Coelho, Καντά, Hislop), δίπλα στα ονόματα
κλασικών ή σύγχρονων κλασικών συγγραφέων όπως οι
Θαζαντζάκης, Ξαπαδιαμάντης, Λτοστογιέφσκι, κ.ά.,
και την έντονη προτίμηση για το ιστορικό
μυθιστόρημα & το μυθιστόρημα εποχής, ακόμα και
για τους «μέτριους ως συστηματικούς αναγνώστες».
- Σα «κακά νέα» για το βιβλίο
Ν μέσος όρος των αναγνωσμένων βιβλίων μειώνεται
(5,6 βιβλία, το 2010, έναντι 7 βιβλίων το 1999 -οι
μισοί από όσους δήλωσαν ότι διαβάζουν βιβλία,
διάβασαν έως 3 βιβλία, έναντι 4 το 1999). [Και τα
καλά νέα, αντίστοιχα: λόγω της αύξησης των
ποσοστών αλλά και του μεγέθους του πληθυσμού, ο
μέσος αυτός όρος των 5,6 βιβλίων ανάγεται σε 24,6
εκ. αναγνωσμένα αντίτυπα το χρόνο, έναντι μόνο
15 εκ. το 1999.] Πε συνδυασμό με την αύξηση των
ωρών εργασίας και τη μείωση του ελεύθερου χρόνου,
που φαίνεται ότι είναι από τους παράγοντες που
επηρεάζουν σημαντικά την ανάγνωση (για όσους
εργάζονται περισσότερες από 40 ώρες την εβδομάδα,
που είναι πλέον το 47,3% των εργαζομένων), η
εξέλιξη αυτή είναι πιθανόν ότι έχει τάσεις να ενταθεί.
Ε μετατόπιση των «καλύτερων ηλικιών» για το βιβλίο,
όσον αφορά τους μέτριους ως συστηματικούς
αναγνώστες, στις ηλικίες 35-54 ετών (έναντι του 2544 ετών πριν από μια δεκαετία).
Ν περιορισμός της αγοραστικής συμπεριφοράς του
κοινού στα 11,6 ευρώ το μήνα για αγορά βιβλίων,
κατά άτομο (19,9 ευρώ για τους συστηματικότερους
αναγνώστες). Ώντίθετα, φαίνεται να αυξάνεται ο
ιδιωτικός δανεισμός βιβλίων από φίλους και συγγενείς
και, κατά δεύτερο λόγο, από τις βιβλιοθήκες (19%
των αναγνωστών απάντησαν ότι τις επισκέπτονται,
έναντι 13% το 1999).
Ε μείωση, γενικά, των ποσοστών του «καθόλου», σε
ότι αφορά τις κυριότερες πολιτιστικές πρακτικές και
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πρακτικές του ελεύθερου χρόνου των ερωτώμενων
(κινηματογράφος, θέατρο, εκθέσεις φωτογραφίας,
συναυλίες, έξοδοι, ταξίδια, κ.ά.), με την αντίστοιχη
αύξηση, όμως, του ποσοστού του «σπάνια» -και όχι
υπέρ
μιας
ενεργότερης
συμμετοχής
στις
δραστηριότητες αυτές. Ραυτόχρονα, μια σειρά από
άλλες δραστηριότητες του λεγόμενου «υψηλού»
πολιτιστικού
προφίλ,
παρουσιάζουν
μείωση
συμμετοχής (όπερα-κλασική μουσική, παρουσιάσεις
βιβλίων, ιδιωτικές γκαλερί, αρχαιολογικοί χώροι).

συμπεριφορά ως μόνιμο χαρακτηριστικό της ελληνικής
κοινωνίας ως προς τις πολιτιστικές της τάσεις και τρόπο ζωής
και ως μόνιμο πρόβλημα της ελληνικής βιβλιαγοράς
επισημάνθηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των
συμμετεχόντων στην περιπτωσιολογική έρευνα. Γίναι μία από
τις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει σήμερα
ο έλληνας βιβλιοπώλης (όπως και ο εκδότης), ένα πεδίο όπου
φαίνεται και το επιχειρηματικό του ταλέντο για την
προσέλκυση πελατών και η αυτοαντίληψη του για τη συμβολή
του στην καλλιέργεια της παιδείας σε κοινωνικό-πολιτιστικό
επίπεδο.

Σαίνεται, δηλαδή, ότι ακόμα και όταν η ευαισθησία
του ελληνικού κοινού δείχνει να έχει αυξηθεί ως προς τις
δραστηριότητες
αυτές,
αντικειμενικοί
παράγοντες,
ενδεχομένως (όπως λ.χ. οι οικονομικοί, λόγω της μείωσης του
εισοδήματός του, ή η μείωση του ελεύθερου χρόνου του), δεν
του επιτρέπουν την ουσιαστικότερη συμμετοχή σ‘ αυτές.

Ν δημοσιογράφος Λίκος ΐατόπουλος υπογραμμίζει
πως «το μεγάλο στοίχημα φαίνεται να είναι η συνεχής ενσωμάτωση
ευκαιριακών αναγνωστών στη σταθερή δεξαμενή των βιβλιόφιλων.
Για να επιτευχθεί αυτό, δεν αρκεί μια ελκυστική και ποιοτική
παραγωγή νέων τίτλων, αλλά η οριοθέτηση ενός σύνθετου πλαισίου
λειτουργίας της αγοράς βιβλίου. Ένα ζήτημα είναι η ποιότητα και το
βάθος των βιβλιοπωλείων σε όλη τη χώρα, τα οποία θα μπορούν να
διαθέσουν και να υποστηρίξουν την παραγωγή» 1047 . Συσικά, η
προώθηση και η κατανάλωση του βιβλίου αγγίζει όλη την
αλυσίδα παραγωγής (συγγραφή, έκδοση, επιμέλεια,
μετάφραση, διαφήμιση στα ΚΚΓ – ιδιαίτερα ο μηδενικός
ρόλος της τηλεόρασης, αγορά-ανάγνωση) – ας μην ξεχνάμε
ότι πρόκειται για ένα κλάδο της αγοράς με μεγάλο κύκλο
εργασιών και μεγάλο αριθμό απασχολούμενων – και την
ευθύνη του κράτους. πως σημειώνει, επίσης, ο Λίκος
Κπακουνάκης, «στην Ελλάδα δεν υπήρξε ποτέ συστηματική
πολιτική βιβλίου, απ‘ όποιους φορείς κι αν εκφράζεται αυτή, από το
υπουργείο Παιδείας ή από το υπουργείο Πολιτισμού. Έχουμε μόνο
μερικά αποσπασματικά μέτρα, που άλλοτε μένουν ημιτελή και χωρίς
συνέπεια και άλλοτε τορπιλίζονται εν τη γενέσει τους. υστηματική
πολιτική βιβλίου σημαίνει σύγχρονη και οργανωμένη Εθνική
Βιβλιοθήκη˙ δεν έχουμε. υστηματική πολιτική βιβλίου σημαίνει
δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών… υστηματική πολιτική βιβλίου
σημαίνει θεσμούς που θα ενισχύουν την ανάγνωση, τη βιβλιοφιλία και
το κύρος του βιβλίου ως πνευματικού αγαθού… σημαίνει προβολή
της σύγχρονης δημιουργίας στο εξωτερικό…. ημαίνει διαρκή
επικοινωνία με όλους τους παράγοντες του βιβλίου, στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό…»1048.

Ν εκδότης Ζανάσης Θαστανιώτης παρατηρεί πως
στη μεταπολίτευση σημειώθηκε μία «άνοιξη του βιβλίου» στην
Γλλάδα, που εύκολα εξηγείται λόγω των πολιτικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών1045. Ώυτή η «άνοιξη»
στην ελληνική βιβλιαγορά με την ανάδειξη της βιβλιοφιλίας σε
πολιτιστική αξία δεν ήταν ίδια βέβαια με τις σταθερές
συνήθειες της επίσκεψης σε βιβλιοπωλείο, βιβλιοθήκη, λέσχη
κοκ. σε χώρες της Θεντρικής και ΐόρειας Γυρώπης, όπου η
ανάγνωση συνιστά «στοιχείο της κουλτούρας τους», όπως
υποστηρίζει η Αιώτα Ιιβάνη του ομώνυμου εκδοτικού οίκου.
Ε ίδια υπενθυμίζει πως η Γλλάδα με το 59% να δηλώνει σε
έρευνες πως διάβασε τουλάχιστον 1 βιβλίο το χρόνο
τοποθετείται πολύ κάτω του αντίστοιχου μέσου όρου στην
Γ.Γ., που ανέρχεται στο 71%1046.
Ε εκδοτική έκρηξη των δεκαετιών 1990 και 2000,
μέχρι και το 2008, δεν φαίνεται να δικαιολογείται από μία
εξίσου μεγάλη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού και δεν
φαίνεται να δικαιολογεί την αύξηση εκδοτικών οίκων και
βιβλιοπωλείων ή την ανάδυση μεγάλης επιφάνειας και ‗βάθους‘
βιβλιοπωλείων στο εμπορικό κέντρο αστικών κέντρων. Ε
ποσοτική ανάπτυξη της αγοράς του βιβλίου δεν φαίνεται να
συμβαδίζει, με ορθολογικούς όρους, με μία ποσοτική
ανάπτυξη της αγοράς των βιβλιαναγνωστών.

Ώκόμη, ο Ξέτρος Κάρκαρης, με την ιδιότητα του
προέδρου του ΓΘΓΐΗ το 2009, παραδέχεται ότι δεν έχει
υπάρξει μία μακροπρόθεσμη εθνική πολιτική για το βιβλίο,
όπου η πολυδιάσπαση φορέων – ΓΘΓΐΗ, Βιεύθυνση
Αραμμάτων
πουργείου
Ξολιτισμού,
Γκδότες,

Κε δεδομένες τη χαμηλή αναγνωσιμότητα και την
υψηλή εκδοτική παραγωγή, καθίσταται εμφανής η ανάγκη
διεύρυνσης του αναγνωστικού κοινού στην Γλλάδα,
σύμφωνα με πολλούς ερευνητές. Ε αδύναμη αναγνωστική

1047

Νίθνο Βαηφπνπινο, «Φσο κέζα απφ ηελ θξίζε» ζην Γηψξγνο Δ.
Γαξδαλφο (επηκ.), Οη παπαγάινη δελ δηαβάδνπλ βηβιία: Κείκελα πνιηηηθήο
βηβιίνπ, Αζήλα, Gutenberg, 2005, 93-95, ζ. 94.
1048
Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Πνιηηηθή βηβιίνπ» ζην Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο,
(επηκ.), Οη παπαγάινη δελ δηαβάδνπλ βηβιία: Κείκελα πνιηηηθήο βηβιίνπ,
Αζήλα, Gutenberg, 2005, 89-91, ζζ. 90-91.

1045

Σειενπηηθή εθπνκπή «Υζεο – ήκεξα – Αχξην» κε ζέκα ηελ αλάγλσζε
βηβιίνπ ζηελ Διιάδα, παξνπζηαζηήο: εξαθείκ Φπληαλίδεο, ΝΔΣ,
14.6.2009.
1046
.π..
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επαγγελματικές ενώσεις – δεν συμβάλλει σε μία ενιαία
γραμμή, όπως στο γαλλικό παράδειγμα με τη λειτουργία
μόνο του Γθνικού Θέντρου ΐιβλίου. Ν ίδιος τονίζει πως το
πρόβλημα της ασθενικής βιβλιοφιλίας στην Γλλάδα
εντοπίζεται στην έλλειψη και την υπολειτουργία των δημόσιων
βιβλιοθηκών σε όλη την επικράτεια, με ελάχιστες φωτεινές
εξαιρέσεις (λ.χ. ΐέροια) χάρη σε μεμονωμένες προσπάθειες.
Ν Κάρκαρης επισημαίνει πως στους επαγγελματίες του
χώρου του βιβλίου και στους κρατικούς θεσμούς δεν έχει γίνει
ακόμη κατανοητό πως «το βιβλίο ενηλικιώνεται και ωριμάζει μέσα
στις βιβλιοθήκες» 1049.

παγίωσης - ανάπτυξης του παραδείγματος είναι ενδεικτική, με
σκοπό να αναδειχθούν πτυχές των μεταβολών στο
βιβλιοπωλικό κόσμο. Ώυτή η περιοδολόγηση δεν έχει
απόλυτο χαρακτήρα, με την έννοια ότι το διάστημα 19951999 συντελέστηκε η αλλαγή παραδείγματος σε όλες τις
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις της χώρας ή ότι από το 1999 έως
το 2009 έχουν ολοκληρωθεί όλα τα βήματα ανάπτυξης του
παραδείγματος.
Κεγάλες ανακατατάξεις παρατηρούνται στον κόσμο
των βιβλιοπωλείων ως προς: α) το συγκεντρωτισμό /
γιγαντισμό, β) την αλλαγή των εξωτερικών και χαρακτηρολογικών χαρακτηριστικών, καθώς και τον κοινωνικό ρόλο
των καταστημάτων (ανακαίνιση των εσωτερικών χώρων και η
ενίσχυση με καφετέριες και τη διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων) και γ) τη γεωγραφική ανακατανομή, κυρίως
στο εμπορικό κέντρο της Ώθήνας.

Εξέλιξη βιβλιοπωλικού παραδείγματος

Ρο 2005 στελέχη μεγάλων βιβλιοπωλείων και
πολυκαταστημάτων που διαθέτουν και τμήμα βιβλίων
εμφανίζονται ‗επιθετικοί‘. Θάνουν λόγο για βελτίωση των
παροχών και διαμόρφωση των καταστημάτων σε χώρους
ψυχαγωγίας και κοινωνικής συνάντησης. Ν Αιάννης
ΐαβουράκης, υπεύθυνος τότε του τμήματος βιβλίου στα
Central-Αερμανός, σημείωνε πως τα συστατικά επιτυχίας είναι
«καλό μείγμα τίτλων, καλοί πωλητές, άνετοι χώροι και καφέ»,
απορρίπτοντας ταυτόχρονα τις κατηγορίες ότι τα
πολυκαταστήματα διαθέτουν μόνο τα μπεστ σέλερς. Ν Λίκος
Θαρατζάς, ιδιοκτήτης της αλυσίδας ‗Ηανός‘, δήλωνε λίγο πριν
από τα εγκαίνια του αθηναϊκού καταστήματος στη Πταδίου
πως επεδίωκε να το καταστήσει «στέκι», «με ωραίο περιβάλλον
και γκαλερί» και με «έναν καφέ που θα λειτουργεί πέραν του
ωραρίου του βιβλιοπωλείου, ώστε να προσελκύσει το κοινό
από τους κοντινούς κινηματογράφους». Ε Ποφίκα
Γλευθερουδάκη της ομώνυμης βιβλιοπωλικής αλυσίδας
κινούνταν με το ίδιο πνεύμα ανανέωσης, επιδιώκοντας να
διαμορφώσει ένα πιο μεγάλο, άνετο και σύγχρονο χώρο τον
όροφο της καφετέριας στην Ξανεπιστημίου. Ξάντως,
ΐαβουράκης και Γλευθερουδάκη δήλωναν πως αντιμετώπιζαν
δυσκολίες στο να βρουν αφοσιωμένους και γνώστες του
βιβλίου υπαλλήλους, επισημαίνοντας ότι οι περισσότεροι
βιβλιοϋπάλληλοι είναι «ευκαιριακοί»1051.

Πολυκατάστημα Public υντάγματος, 3ος όροφος - Βιβλίο

Ε δεκαετία 1999-2009 αποτελεί για την ελληνική
βιομηχανία του βιβλίου μία περίοδο έντονων ανακατατάξεων
και μετάβασης σε μία νέα εποχή, σε συγχρονία με τη δυτική
αγορά βιβλίου και ευρύτερα με την αγορά προϊόντων και
υπηρεσιών πολιτισμού και ψυχαγωγίας.
Η αλλαγή
παραδείγματος που δρομολογήθηκε στο δεύτερο μισό της
δεκαετίας του 1990 σστην Ελλάδα, όπως εκτέθηκε στο
προηγούμενο Κεφάλαιο, παγιώνεται και εξελίσσεται στη
δεκαετία 1999-2009. Ε ―εξέλιξη του παραδείγματος» ή αλλιώς
η «μετεξέλιξη του βιβλιοπωλείου» στην εγχώρια αγορά
χαρακτηρίζει μία σφαρική διαδικασία αλλαγών που αφορά
στην επιχειρηματική δράση, τα εξωτερικά και
χαρακτηρολογικά 1050 γνωρίσματα και τον κοινωνικό ρόλο
του βιβλιοπωλείου.
Ώυτή η διαδικασία εκτυλίσσεται σε όλη τη διάρκεια
της εξεταζόμενης περιόδου και εξακολουθεί μετά την
εμφάνιση της χρηματο-πιστωτικής κρίσης, η οποία εντείνει
διαρθρωτικές αδυναμίες του συνόλου της ελληνικής
βιομηχανίας του βιβλίου. Πημειώνεται ότι η περιοδολόγηση
που έχει οριστεί για την παρουσίαση της αλλαγής και της

1051

Λψξε Κέδα, «Πψο αιιάδεη ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ ζηελ Αζήλα: Γάιινη,
Γεξκαλφο θαη αληαγσληζηέο», Σν Βήκα, 2.10.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=47&artid=168680
(17.10.2008).
Λψξε Κέδα, «Πψο αιιάδεη ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ ζηελ Αζήλα: Γάιινη,
Γεξκαλφο θαη αληαγσληζηέο», Σν Βήκα, 2.10.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=47&artid=168680
(17.10.2008).

1049

Σειενπηηθή εθπνκπή «Υζεο – ήκεξα – Αχξην» κε ζέκα ηελ αλάγλσζε
βηβιίνπ ζηελ Διιάδα, φ.π..
1050
Τπελζπκίδεηαη φηη ηα ραξαθηεξνινγηθά γλσξίζκαηα αθνξνχλ ζην
ραξαθηήξα ή εηθφλα (‗image‘) ηνπ βηβιηνπσιείνπ.
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Γπίσης, παράλληλα με το φυσικό χώρο του
βιβλιοπωλείου σε διάφορες μορφές και μεγέθη και τη
διαδικτυακή του παρουσία και διακίνηση ταυτόχρονα με
την παραδοσιακή πώληση, αποκτούν την ίδια εποχή ολοένα
μεγαλύτερη διάδοση και τα αμιγώς ηλεκτρονικά
βιβλιοπωλεία, με πρωτοπόρο και μεγαλύτερο στο χώρο το
Amazon.com, όπως έχει προαναφερθεί στη Βιεθνή Γικόνα.
Ν ιδρυτής του Jeff Bezos έχει εξελιχθεί στον «κορυφαίο
βιβλιοπώλη» 1052 διεθνώς, ενώ παράλληλα με το βιβλιεμπόριο
διακινούνται πλέον από μουσικά CDs μέχρι καλλυντικά,
έπιπλα, τρόφιμα και πολλά άλλα είδη. Ξαρόλο που στη χώρα
μας δεν είναι ακόμη τόσο διαδομένη η ηλεκτρονική
βιβλιεμπορία (δηλαδή η αναζήτηση και παραγγελία βιβλίων
των χρηστών στον κυβερνοχώρο και κατόπιν η ταχυδρομική
κατ‘ οίκον αποστολή των ειδών από την εταιρεία που διαθέτει
φυσικό χώρο αποθήκευσης των ειδών ή/και πραγματοποιεί τις
επαφές με τους εκδότες και διακινητές για την εξεύρεση του
βιβλίου), υπάρχει τεράστια δυναμική προς αυτή την
κατεύθυνση, ιδιαίτερα από τη νέα γενικά των 17-25 ετών που
είναι εξοικειωμένη με τον πολιτισμό της οθόνης και τον
παγκόσμιο ιστό. Πτην Γλλάδα, σύμφωνα με έρευνα χρήστης
τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που
πραγματοποιήθηκε το 2007, το 40,2% του συνολικού
πληθυσμού εμφανίζεται να κάνει χρήση Ε/ και το 33,4%
έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο1053.

Φς
προς
την
επαγγελματική
κατάρτιση
βιβλιοπωλών και υπαλλήλων, είναι ενθαρρυντικό ότι από το
2006, τόσο το ΓΘΓΐΗ εφαρμόζει το πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης βιβλιοπωλών (έρευνα για τις
σύγχρονες ανάγκες κατάρτισης, σεμινάρια, παραγωγή
πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού και κόμβου στο
Βιαδίκτυο) για την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών
πωλήσεων και management, με στόχο την ανταπόκριση των
βιβλιοπωλών στις απαιτήσεις της σύγχρονης Θοινωνίας της
Ξληροφορίας (2006-2008), όσο και η Ξανελλήνια
Νμοσπονδία Γκδοτών ΐιβλιοχαρτοπωλών (ΞΝΓΐ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Ηνστιτούτο Γπαγγελματικής
Θατάρτισης πρόγραμμα σπουδών α) για στελέχη
βιβλιοπωλικών και β) εκδοτικών επιχειρήσεων.
Ώναμφισβήτητα, πρόκειται για μία συνεχή, υπό
εξέλιξη διαδικασία, με εκπλήξεις και αντιφάσεις. Αια
παράδειγμα, έκπληξη αποτέλεσαν η αποτυχία εφαρμογής του
«μοντέλου FNAC» - όπως ονομάστηκε από τα ΚΚΓ η
αλλαγή παραδείγματος του ελληνικού βιβλιοπωλείου – από τη
FNAC Γλλάδας και η επιτυχής 1054 υλοποίησή του από τον
«Ηανό», το «Public» ή το «Metropolis». Γπίσης, αξιοσημείωτη
ήταν η οικονομική ‗ανάπτυξη‘ και το κλίμα ευφορίας στη
συλλογική ψυχολογία και στο λιανικό εμπόριο πριν, κατά τη
διάρκεια και λίγο μετά τη διεξαγωγή των Νλυμπιακών
Ώγώνων του 2004. Ώπό την άλλη, οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης που ξέσπασε διεθνώς το 2007, με εμφανή
τα σημάδια στην αγοραστική δύναμη, την καταναλωτική
συμπεριφορά και την κίνηση στο συνολικό λιανικό εμπόριο
από το 2008 κι εξής, φαίνεται να είναι σημαντικές στην
ελληνική βιομηχανία του βιβλίου.

Έστω και με χρονική καθυστέρηση, υπήρξε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον ψηφιακό κόσμο του
βιβλίου. Ρον Ηανουάριο του 2011ψηφίστηκε από το ελληνικό
κοινοβούλιο διάταξη για την εφαρμογή του νόμου για την
ενιαία τιμή του βιβλίου που να αφορά – πέρα από τα έντυπα –
και τα ψηφιακά βιβλία. Πυγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διάταξη
(12.1.2001), άρθρο 46, παράγραφος 15 του Λ. 3905/2010,
βιβλίο θεωρείται, εκτός από τον έντυπο κώδικα, και «το CDROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος ψηφιακού
κειμένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το περιεχόμενο
συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το ηλεκτρονικό βιβλίο (ebook)». Κε τη νέα ρύθμιση, το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν
μπορεί να διατίθεται με έκπτωση μεγαλύτερη του 10% από
την τιμή καταλόγου (ή προσαύξηση μεγαλύτερη του 5%) από
οποιονδήποτε ηλεκτρονικό βιβλιοπώλη, για δύο χρόνια μετά
την έκδοσή του. Ε λιανική τιμή πώλησης του e-book θα
καθορίζεται από τον εκδότη του, ανεξάρτητα από τη λιανική
τιμή πώλησης της έντυπης μορφής -εάν υπάρχει- του ίδιου
τίτλου.

Ε εξέλιξη του νέου παραδείγματος αφορά όλους
τους κρίκους της αλυσίδας του βιβλίου, τον εκδοτικό και το
βιβλιοπωλικό κόσμο, την επαγγελματική διαφήμιση και την
προβολή στα ΚΚΓ και την κατανάλωση/ ανάγνωση, όπως
άλλωστε ισχύει για την εμφάνιση του νέου παραδείγματος το
β΄ μισό της δεκαετίας του 1990.
Κεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μετεξέλιξη στον
εκδοτικό κόσμο. Ν οικογενειακός χαρακτήρας και η μεγάλη
γεωγραφική συγκέντρωση των επιχειρήσεων συνεχίζεται μέχρι
τις μέρες μας. Ε ποσότητα και η ποιότητα της ετήσιας
βιβλιοπαραγωγής φανερώνει τον προσανατολισμό του
εκδοτικού προγραμματισμού των ελληνικών εκδοτικών οίκων.
Κέχρι και το 2008, όταν πλέον είναι εμφανής η επίδραση της

1052

1054

Νίθνο Λέαλδξνο, «Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν:
Σν παξάδεηγκα ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνπσιείσλ», ζην Γεψξγηνο Παπιίδεο
θαη Νίθνο Λέαλδξνο (επηκ.), Νέεο ηερλνινγίεο, ειεθηξνληθό εκπόξην & βηβιίν,
Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ-εθδφζεηο Εήηε, 2004.
1053
Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Ζ Διιάδα κε αξηζκνύο,
Πεηξαηάο, 2008, ζ. 19.

Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηνπ λένπ βηβιηνπσιηθνχ παξαδείγκαηνο απφ Ηαλφ,
Public, Metropolis, Διεπζεξνπδάθε, Παπαζσηεξίνπ θ.ά. αθνξά ζην
δηάζηεκα 1999-2009, θαζψο ην 2010 θαη ην 2011 νη κεγάιεο αιπζίδεο ηεο
ρψξαο θαίλεηαη λα δέρνληαη πνιιά πιήγκαηα απφ ηε ρξεκαηνπηζησηηθή
θξίζε θαη κάιηζηα λα ζπκπαξαζχξνπλ κε ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο φιε ηε
βηνκεραλία ηνπ βηβιίνπ (κηθξά θαη κεζαία βηβιηνπσιεία, εθδφηεο θιπ.).
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χρηματοπιστωτικής κρίσης, οι μεγάλοι εκδότες συνεχίζουν να
επενδύουν στην αυξημένη ετήσια παραγωγή νέων τίτλων,
κυρίως στο είδος της εύπεπτης-ευπώλητης, ελληνικής και
μεταφρασμένης, μυθοπλασίας, με σκοπό το μέγιστο εμπορικό
κέρδος και την απόσβεση δαπανών για επιχειρηματικά
ανοίγματα και λειτουργικά έξοδα. Ε εσωτερική
αναδιοργάνωση με επαγγελματικούς όρους και η επεκτατική
πολιτική χαρακτηρίζουν τις επιχειρηματικές κινήσεις στον
εκδοτικό κόσμο. Κεγάλοι εκδοτικοί οίκοι δημιουργούν
βιβλιοπωλεία για τη βέλτιστη εμπορική προβολή και λιανική
διακίνησης (κυρίως) της παραγωγής τους, αλλά και ως
‗προστιθέμενη αξία‘ στο προφίλ της εταιρείας. πως
περιγράφει η λέκτορας Τριστίνα Κπάνου, πολλοί εκδοτικοί
οίκοι, αυτή την περίοδο, δημιουργούν εκτός από το τμήμα
προώθησης, τμήματα μάρκετινγκ και διαφήμισης. Θάνουν
χρήση τεχνικών προώθησης, που σχετίζονται με τη
δημοσιότητα, τη διαφήμιση, το άμεσο μάρκετινγκ και τις
πωλήσεις, καθώς και δράσεις προώθησης. Νι σχέσεις των
εκδοτών με τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και τμήματα βιβλίου
πολυκαταστημάτων ακολουθούν πλέον σε συγχρονία το
δυτικό μοντέλο. Πύμφωνα μάλιστα με την ίδια ερευνήτρια,
«γνώρισμα των τελευταίων ετών είναι ο πρωταγωνιστικός ρόλος των
μεγάλων βιβλιοπωλείων και των βιβλιοπωλείων-αλυσίδων, τα οποία
τείνουν να εξελιχθούν σε ρυθμιστή της εκδοτικής κίνησης, κυρίως
στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα»1055.

οποία το 2006 αποτελούσε το 4,6% του συνόλου, το 2007 το
5,3% του συνόλου και το 2008 το 4,4% του συνόλου 1058 .
Ξάντως, η συγκέντρωση στον ελληνικό εκδοτικό κόσμο
παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Πε 23 ανέρχονται οι εκδότες
που παράγουν περισσότερους από 80 τίτλους το έτος,
κατέχοντας το 37,4% της συνολικής βιβλιοπαραγωγής (2008),
ενώ σε 172 ανέρχονται οι εκδότες με παραγωγή που
κυμαίνεται από 10-79 τίτλους το έτος, συγκεντρώνοντας το
43,1% του συνόλου της παραγωγής, ενώ οι μικροί εκδότες –
με 1-9 τίτλους το έτος – κατέχουν μόλις το 18,4% της
συνολικής βιβλιοπαραγωγής. Ρο 2008, 195 μεγάλοι και
μεσαίοι εκδοτικοί οίκοι - το 22% του συνόλου των
επιχειρήσεων – εξέδωσαν το 80,5% των ελληνικών τίτλων. Ε
τάση συγκέντρωσης στον εκδοτικό κόσμο παραμένει ισχυρή,
αν συγκριθούν οι αριθμοί του 2008 με τους αντίστοιχους του
2003, όταν το 23,3% των εκδοτικών οίκων είχε εκδώσει το
81% των τίτλων1059. Πτους 10 πιο παραγωγικούς οίκους της
χώρας αναδείχθηκαν το 2008 οι Ξατάκης, Modern Times,
Βημοσιογραφικός Νργανισμός Ιαμπράκη – με τίτλους που
διακινούνται κυρίως στα σημεία πώλησης Ρύπου-, Κίνωας,
Κεταίχμιο, Γκδοτικός Νργανισμός Ιιβάνη, Παββάλας,
Θαστανιώτης, Θέδρος και Υυχογιός1060.
Πύμφωνα με καταγραφή του ΓΘΓΐΗ το φθινόπωρο
του 2011, σε μία χώρα με πληθυσμό περίπου 11 εκατ.
κατοίκους, το 2010 ο αριθμός ενεργών εκδοτών ανέρχεται σε
953. Πε αυτούς προστίθενται 450 δημόσιοι οργανισμοί και μη
κερδοσκοπικοί οργανισμοί με εκδοτική δραστηριότητα, οι
οποίοι και αυτοί παρουσίασαν αυξητική τάση, την εικοσαετία
1990-2010 1061 . Ν εκδοτικός κόσμος συνεχίζει να εμφανίζει
ισχυρή τάση συγκέντρωσης,. Ρο 2010 το 32,2% της
βιβλιοπαραγωγής προέρχεται από τους 19 μεγάλους
εκδοτικούς οίκους (με παραγωγή πάνω από 80 τίτλους
ετήσια), το 44,7% της παραγωγής προέρχεται από τους 159
μεσαίους οίκους (με παραγωγή 10-80 τίτλους ετήσια) και το
22,1% της παραγωγής προέρχεται από τους συνολικά 775
μικρούς οίκους ( με παραγωγή λιγότερο από 10 τίτλους
ετήσια) 1062 . Πύμφωνα με νέους υπολογισμούς του ΓΘΓΐΗ
(2011), η κατάσταση τη δεκαετία 1990-2010 για τους
ενεργούς εκδότες στη χώρα απεικονίζεται συνοπτικά ως εξής:

Πτους 10 πιο παραγωγικούς εκδοτικούς οίκους το
2006 αναδείχθηκαν οι Παββάλας, Γλληνικά Αράμματα,
Ξατάκης, Modern Times, Θέδρος, Κεταίχμιο, Ιιβάνης,
Πάκκουλας, Θαστανιώτης και Άγκυρα. Νι 20 μεγαλύτεροι
εκδότες παράγουν το 39,7% της συνολικής ελληνικής
βιβλιοπαραγωγής. Ρο 1996 εμφανίζονταν ενεργοί 730 εκδότες
στην ελληνική επικράτεια 1056 . Θαι αυτό το μέγεθος είχε
συνεχή αυξητική πορεία από το 1990 κι εξής, όπως φαίνεται
στον ακόλουθο πίνακα, σύμφωνα με επικαιροποιημένα
στοιχεία του ΓΘΓΐΗ το Βεκέμβριο του 20091057:
ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΚΔΟΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ, 1990-2008

1990
374

2000
659

2006
867

2007
871

2008
902

Πε αυτούς, το 2008, προστίθενται 170 δημόσιοι
οργανισμοί και κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικοί φορείς, όπως
η Ώκαδημία Ώθηνών, πανεπιστημιακές εκδόσεις, υπουργεία,
δήμοι, τραπεζικά ιδρύματα κ.ά.) με εκδοτική παραγωγή, η

1058

.π..
Βι.
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/BookMarketInGreece
2011.pdf (1.12.2011).
1060
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, «Ζ βηβιηνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα 2008», φ.π.,
ζ. 41.
1061
National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece, 7th rev.
ed., Athens, September 2011, ζ. 3. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/BookMarketInGreece2011.pdf
(16.2.2012).
1062
.π..
1059

1055

Υξηζηίλα Μπάλνπ, Γηαρξνληθά γλσξίζκαηα ηεο εθδνηηθήο βηνκεραλίαο
ζηνλ δπηηθό πνιηηηζκό, Αζήλα, Κφηηλνο, 2008, ζ. 144.
1056
National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece, φ.π., ζ. 3.
1057
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, «Ζ βηβιηνπαξαγσγή ζηελ Διιάδα 2008»,
Γεθέκβξηνο
2009,
ζ.
39.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.ekebi.gr/appdata/ documents/vivlio2008.pdf (3.3.2011).
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ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΚΔΟΣΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ, 1990-2010
1990
374

2003
730

2008
1039

2009
968

πτώση της μέσης τιμής πώλησης του βιβλίου προς όφελος του
καταναλωτή, αλλά θα ενταθεί ο άνισος αγώνας μικρών και
μεγάλων ‗παικτών‘ στην ελληνική βιβλιαγορά, με αποτέλεσμα
τάσεις γιγαντισμού και μονοπωλίου σε όλους τους κρίκους του
βιβλίου. Ε βιοποικιλότητα του εκδοτικού και βιβλιοπωλικού
κόσμου, αλλά και της ίδιας της βιβλιοπαραγωγής, τίθεται σε
κίνδυνο.

2010
953

Νι περισσότεροι επαγγελματίες της ελληνικής
βιβλιαγοράς κατονομάζουν το βιβλιοπωλείο ως τον ‗αδύναμο
κρίκο‘ στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης του ελληνικού
βιβλίου.

Ώκόμη, οι περισσότεροι επαγγελματίες υποστηρίζουν
ότι η μείωση της μέσης τιμής πώλησης του βιβλίου, με
εμφανή τρόπο για τον τελικό αποδέκτη και με δίκαιο τρόπο
για όλους όσους συμμετέχουν στην ελληνική βιομηχανία του
βιβλίου, μπορεί να επιτευχθεί α) με την αναλογική μείωση
όλων των συντελεστών κόστους – από το συγγρραφέα μέχρι
το βιβλιοπώλη – και β) με την αύξηση του τιράζ από τα 5001000 στα 2000-3000 αντίτυπα.

Πε πρώτο επίπεδο, η πολιτική διακριτικής
μεταχείρισης που ακολουθούν μετά την αλλαγή
παραδείγματος τη δεκαετία του 1990 οι εκδότες απέναντι στα
βιβλιοπωλεία, ανάλογα με το μέγεθος και τη δύναμη
απορρόφησης της βιβλιοπαραγωγής, ως προς το ποσοστό
έκπτωσης που παραχωρούν, είναι σημαντικός παράγοντας
προβλημάτων. Πτις αλυσίδες βιβλιοπωλείων παραχωρείται
έκπτωση της τάξης του 50-55%, ενώ ο μέσος όρος του
ποσοστού έκπτωσης ανέρχεται στο 35-40%. Ών αφαιρεθεί η
συνήθης έκπτωση του 10% που κάνουν τα περισσότερα
ελληνικά βιβλιοπωλεία στους πελάτες τους, τότε το
πραγματικό ποσοστό κέρδους για το μέσο βιβλιοπώλη
μειώνεται. Νπότε, ένα μικρό/μεσαίο βιβλιοπωλείο για να
επιβιώσει, ακόμη και αν λάβει κατά την περίοδο της κρίσης
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης από τους εκδότες, δεν θα
μετακυλίσει εύκολα αυτή τη μείωση στην τιμή πώλησης, ώστε
να μη μειώσει και άλλο το κέρδος του.

Φς προς το χρονικό σημείο παρουσίασης μεγάλου
μέρους της νέας βιβλιοπαραγωγής, παρατηρείται πως σε
μεγάλες δυτικές αγορές η λογοτεχνική επιστροφή (rentrée)
αρχίζει τον Ώύγουστο κάθε έτους. Πτην Γλλάδα, η
λογοτεχνική επιστροφή αρχίζει αργότερα (προς τα τέλη
Πεπτεμβρίου), αλλά και σε ακανόνιστα διαστήματα, εντός του
έτους. Ώκόμη, όπως διαπιστώθηκε από τις μαρτυρίες που
συγκεντρώθηκαν από το δείγμα των ελλήνων βιβλιοπωλών που
συμμετείχαν στην περιπτωσιολογική έρευνα, ο Βεκέμβριος
και ο Ηούλιος είναι οι δύο σημαντικότεροι, με τη σειρά που
αναφέρονται, μήνες για τις πωλήσεις των βιβλίων.

Πε δεύτερο επίπεδο, ο βιβλιοπώλης και εκδότης
Γυριπίδης Θωνσταντινίδης και ο Λίκος Θαρατζάς (Ηανός)
εξηγούν πως το βιβλιοπωλείο, μέσα στη δίνη της κρίσης,
γίνεται ο τελικός αποδέκτης όλων των προβλημάτων και
αγκυλώσεων που επικρατούν στους άλλους κρίκους της
αλυσίδας του βιβλίου, τον εκδοτικό οίκο και το
χονδρέμπορο/διακινητή. Ε συρρίκνωση της αγοράς οδηγεί
σε πτώση των πωλήσεων και σε μεγάλο πρόβλημα
ρευστότητας, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε ασφυξία ο
διανομέας και ο εκδότης, οπότε «όλο το κύκλωμα καταλήγει να
αποτελείται από αδύναμους κρίκους» 1063 . Βυσοίωνο φαίνεται το
μέλλον της ελληνικής βιβλιαγοράς, σύμφωνα με το Λ.
Θαρατζά, ο οποίος πιστεύει ότι στο μέλλον λιγότεροι εκδότες
θα εκδίδουν λιγότερα βιβλία που θα διανέμουν ελάχιστοι
διανομείς σε λιγότερα βιβλιοπωλεία, επομένως θα μοιραστούν
μία πολύ μικρότερη αγορά λόγω φτώχειας1064. Ών συνεχιστεί,
μέσα στην ασφυξία και την έλλειψη ρευστότητας που προκαλεί
η οικονομική κρίση, η ευνοϊκή εκπτωτική πολιτική των
εκδοτών προς τα μεγάλα βιβλιοπωλεία σε βάρος των
μικρών/μεσαίων επιχειρήσεων, μοιραία, πολλά δεν θα
επιβιώσουν. Κε άλλα λόγια, όχι μόνο δεν θα επικρατήσει μία
1063
1064

Η εξέλιξη του παραδείγματος στο εγχώριο λιανικό
βιβλιεμπόριο είναι ιδιαίτερα εμφανής, τόσο από την πλευρά
των μελετητών της αγοράς όσο και από την πλευρά των
επαγγελματιών και των καταναλωτών, βιβλιόφιλων και μη. Ρα
μεγάλα βιβλιοπωλεία, οι αλυσίδες βιβλιοπωλείων και τα
πολυκαταστήματα με τμήματα βιβλίων στα αστικά κέντρα με πρωτοπόρο το εμπορικό κέντρο της Ώθήνας –
ενσαρκώνουν την εξέλιξη του παραδείγματος. Γπίσης, τη
δεκαετία 1999-2009, παρατηρείται η ανάπτυξη του ψηφιακού
εμπορίου βιβλίων, έστω ως παράλληλη και όχι ως
αποκλειστική δραστηριότητα. Γίναι αξιοσημείωτο ότι η
ανάπτυξη της άυλης αγοραπωλησίας τίτλων –ψηφιακών και
φυσικών - σε πρωτοπόρες δυτικές βιβλιαγορές (βλ. ΕΞΏ),
αυτό το διάστημα, δημιουργεί οξύ ανταγωνισμό σε βάρος των
φυσικών μικρών, μεσαίων, αλλά και μεγάλων βιβλιοπωλείων.
Ρα τελευταία, μάλιστα, είναι ακόμη πιο τρωτά έναντι του
διαδικυτακού εμπορίου, καθώς είναι εγκλωβισμένα σε
υπέρογκα λειτουργικά έξοδα που πρέπει να αποσβέσουν με
έναν υψηλό όγκο πωλήσεων. Ώρκετοί παρατηρητές της
δυτικής βιομηχανίας του βιβλίου, συμπεριλαμβανομένων των
ελλήνων μελετητών, επισημαίνουν πως η κατάσταση δείχνει

-, «Αθξηβφ ή θζελφ ην βηβιίν;», Σν Βήκα (έξεπλα), 15.1.2012, ζ. 37/5.
.π..
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την ανάδυση ενός νέου επιχειρηματικού παραδείγματος τη
δεκαετία του 2010.

φαίνεται να απευθύνονται στις επονομαζόμενες «νέες ομάδες
κοινού» που εμφανίστηκαν μαζί με το νέο παράδειγμα. Ρο
βιβλίο σήμερα διατίθεται σε πολλούς και ποικίλους χώρους
εκτός βιβλιοπωλείου: τόσο στους υπαίθριους πάγκους, όσο και
σε εκθέσεις βιβλίου, σε περίπτερα (συμπεριλαμβανομένων των
εκδόσεων των εφημερίδων), σε σουπερμάρκετ, σε
καταστήματα καλλυντικών και βέβαια στο Βιαδίκτυο. Νι
απόψεις των παρατηρητών της αγοράς του βιβλίου, των ίδιων
των επαγγελματιών και των βιβλιόφιλων για την προϊούσα
‗έξοδο‘ του βιβλίου από το παραδοσιακό βιβλιοπωλείο,
κυρίως σε σημεία διανομής όπως σε υπεραγορές τροφίμων ή
καλλυντικών, διίστανται. Ε προσέγγιση νέων ομάδων κοινού,
πέρα ή παράλληλα με το σταθερό πυρήνα του 8-8,5% των
σταθερών βιβλιαναγνωστών, προβάλλεται ως επιχείρημα των
υποστηρικτών της εξόδου του βιβλίου από το βιβλιοπωλείο.
Ε «απαξίωση» του ίδιου του βιβλίου εξαιτίας της διακίνηση
στο συντριπτικό μέρος της σύγχρονης εύπεπτης/ευπώλητης
λογοτεχνίας και ο αθέμιτος ανταγωνισμός με την απόσπαση
μεγάλου τμήματος της «πίτας» πωλήσεων σε βάρος των
αμιγών και μη αμιγών βιβλιοπωλείων προβάλλονται ως
επιχειρήματα των ενάντιων της μεγάλης διασποράς του
βιβλίου εκτός καταστημάτων ή τμημάτων βιβλίου.

Πτην ελληνική αγορά συνυπάρχουν σήμερα ποικίλες
μορφές βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, χωρίς όμως να
αμφισβητούνται συγκεκριμένες τάσεις, με βάση και τον τζίρο
πωλήσεων και έρευνες για τις προτιμήσεις κοινού. Ώμιγή και
μη αμιγή – τόσο τα παλαιάς μορφής βιβλιοχαρτοπωλεία όσο
και τα μεγάλα πολυκαταστήματα ποικίλων ειδών -συνήθως
ηλεκτρονικών
ειδών
και
βιβλίων-,
τα
ελληνικά
εκσυγχρονισμένα βιβλιοπωλεία-αλυσίδες και τα εισαγόμενα
(βλ περίπτωση FNAC) που αυτοπροβάλλονται ως
‗πολιτιστικοί πολυχώροι‘, και ‗ναοί του πολιτισμού‘, μικρά
βιβλιοπωλεία στα στενάκια του κέντρου της Ώθήνας – συχνά
με θεματική εξειδίκευση (λ.χ. νομικούς, ιατρικούς,
θρησκευτικούς, καλλιτεχνικούς τίτλους) –, στις συνοικίες των
μεγάλων αστικών κέντρων και στην επαρχία.
Ν
ανταγωνισμός για την απόκτηση μεριδίου της συνολικής
«πίτας» πωλήσεων στη μικρή εγχώρια αγορα είναι μεγάλος και
πολυεπίπεδος. Ρόσο μεταξύ αμιγών βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων και μη αμιγών, κυρίως πολυκαταστημάτων
πολιτιστικών προϊόντων, τόσο μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όσο και μεταξύ αμιγών και
μη αμιγών βιβλιοπωλείων και άλλων σημείων πώλησης του
βιβλίου..

Ξαρόλο που τα ποικίλα σημεία λιανικής διακίνησης
του βιβλίου – εκτός από τις αμιγείς και μη αμιγείς
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις - δεν αποτελούν αντικείμενο της
εργασίας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο δημόσιος
προβληματισμός για αυτή τη μεγάλη διασπορά του βιβλίου
που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 και εντάθηκε κατά τη
δεκαετία του 2000, συνεχίζεται αμείωτα. Γνδεικτικά, οι
ενάντιοι κάνουν λόγο για ‗υποβάθμιση‘ και ‗απαξίωση‘ του
βιβλίου ως πολιτιστικού αγαθού, αλλά και για την προώθηση
μόνο ευπώλητων/εύπεπτων τίτλων, γεγονός που ενισχύει το
φαύλο κύκλο της κυριαρχίας και του εθισμού του κοινού στα
‗best sellers‘ και συμβάλλει στην παρεμπόδιση προβολής νέων
συγγραφέων και διαφορετικού, πιο δύσκολου περιεχομένου
και είδους βιβλίων. Πύμφωνα με παρατηρητές της ελληνικής
αγοράς, εδώ και πολλά χρόνια τα σούπερ μάρκετ πωλούν και
βιβλία. Νι πωλήσεις βιβλίων μέσω των υπεραγορών τροφίμων
και άλλων ειδών μόνο ευκαταφρόνητες δεν είναι. Πτους
πάγκους και σκαλιέρες τους θα βρει κανείς τους νέους,
ευπώλητους τίτλους ελλήνων και ξένων συγγραφέων από τους
μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της χώρας. Ώπό «καλή»
λογοτεχνία μέχρι «ροζ». Ε πώληση βιβλίων δίπλα σε γενικά
εμπορικά προϊόντα περιγράφεται συχνά κάπως έτσι: «Εκεί
όπου χτυπάει η καρδιά της μαζικής κατανάλωσης, εκεί όπου ο
πελάτης προσέρχεται πανέτοιμος να συσσωρεύσει προϊόντα στο
καροτσάκι του, κάποιες κινήσεις έρχονται αβίαστα: όπως παίρνει τα
μακαρόνια, έτσι θα πιάσει και το καινούργιο μυθιστόρημα, που άκουσε
γι‘ αυτό από τους φίλους τους ή που είδε να διαφημίζεται στην

Σο βιβλίο στις υπεραγορές τροφίμων
(Πκίτσο της Πίνας Κουταφίδου 1065)

Γπισημαίνεται ότι η έξοδος του βιβλίου από το χώρο
του αμιγούς και μη αμιγούς βιβλιοπωλείου – πέρα από τους
παλαιούς υπαίθριους πάγκους των αστικών κέντρων – σε
καταστήματα εμπορίας άλλων ειδών αποτελούσε μέρος του
νέου παραδείγματος που εισήχθηκε στην Γλλάδα το δεύτερο
μισό της δεκαετίας του 1990. Ώυτή η διασπορά επεκτείνεται
και αναπτύσσεται στο πλαίσιο της εξέλιξης του νέου
παραδείγματος. Ρα ποικίλα σημεία διάθεσης του βιβλίου
1065

Σν ζθίηζν πιαηζηψλεη ην άξζξν ηνπ Παχινπ Μεζελίηε, «Βηβιία δίπια
ζηα αιιαληηθά», Γπλαίθα (πεξίνδνο Β΄), ηεχρνο 6, Ννέκβξηνο 2008, ζ. 38.
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τηλεόραση»1066. ΐέβαια και στελέχη των υπεραγορών συμφωνούν
με τη διακίνηση του βιβλίου μέσα από τις υπεραγορές διαφόρων
ειδών. Γνδεικτικά, η Ρίνα Ώρφαρά της εταιρείας Ώΐ
ΐασιλόπουλος υποστηρίζει πως έχουν εντάξει το βιβλίο από
το 1970 στα ράφια των καταστημάτων της αλυσίδας και πως
πωλούνται 300.000 αντίτυπα λογοτεχνικών και παιδικών
τίτλων το χρόνο, ενώ η ίδια αρνείται πως οι υπεραγορές
ασκούν αθέμιτο ανταγωνισμό στα βιβλιοπωλεία1067. Ώρκετοί
επαγγελματίες του βιβλίου -κυρίως εκδότες και συγγραφείς
ευπώλητων- και βιβλιόφιλοι υποστηρίζουν τα πολλαπλά
σημεία λιανικής πώλησης, με το επιχείρημα πως ίσως έτσι
επιτευχθεί η πολυπόθητη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού
στη χώρα. Γπιχειρηματολογούν υπέρ της εξόδου του βιβλίου
από το βιβλιοπωλείο, επισημαίνοντας πως ένας
βιβλιαναγνώστης που ξεκινά να αποκτά και να διαβάζει
εύπεπτα-ευπώλητα βιβλία ‗εθίζεται‘ στην ανάγνωση και μπορεί
να προχωρήσει αργότερα στην επιλογή πιο απαιτητικών
τίτλων. Γπίσης, η διασπορά του βιβλίου σημαίνει και αύξηση
του αναγνωστικού κοινού. Ιόγου χάρη, ο διευθυντής
πωλήσεων των εκδόσεων Ξατάκη, Ξέτρος Ιαζαρίδης,
σχολιάζει τους ισχυρισμούς των βιβλιοπωλών για την στέρηση
πελατείας από τα άλλα σημεία λιανικής διακίνησης του
βιβλίου: «Σο 60-70% του κοινού που αγοράζει βιβλία μέσω σούπερ
μάρκετ δεν πηγαίνει σε βιβλιοπωλεία. τα σούπερ μάρκετ θα βρει
μπεστ σέλερ, αναγνωρίσιμα, ακουστά βιβλία. Εμείς κάνουμε τις
προτάσεις μας και τα σούπερ μάρκετ αποφασίζουν ποια και πόσα θα
βρεθούν στα ράφια. Έτσι μπορεί μεν τα βιβλιοπωλεία να χάνουν το
30-40% του τζίρου τους, όμως η συνολική πίτα της αγοράς βιβλίου
μεγαλώνει κατά 60-70%, προσθέτοντας ένα κοινό το οποίο δεν θα
αγόραζε καθόλου βιβλία.[…] Σο τμήμα βιβλίων κάποιων σούπερ
μάρκετ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από ένα καλό βιβλιοπωλείο»1068.

είναι όντως μικρή και για πολλούς κορεσμένη, μα παραμένει
ζωντανή – ακόμη και μετά τη ‗χρυσή δεκαετία‘ του 1990 με
την εκδοτική έκρηξη – και απαιτητική. Θρίση ή
εκσυγχρονισμός του εκδοτικού και του βιβλιοπωλικού
κόσμου; Κάλλον, και τα δύο φαινόμενα προχωρούν
παράλληλα. Ε έλευση από τα μέσα-τέλη της δεκαετίας του
1990 των μεγάλων βιβλιοπωλείων-πολυχώρων, που διαθέτουν
συχνά καφετέρια και αίθουσα εκδηλώσεων, ωθεί τις εξελίξεις
στην ελληνική βιβλιαγορά προς την κατεύθυνση όπου «το
μέγεθος μετράει» και η επίδειξη δύναμης είναι αναπόσπαστο
κομμάτι του παιχνιδιού1069.
Πύμφωνα με τη βάση δεδομένων του ΓΘΓΐΗ, το
2007 λειτουργούσαν 2.000 βιβλιοπωλεία ποικίλης μορφής
και μεγέθους και πάνω από 3.500 διαφορετικά σημεία
πώλησης βιβλίου (από πρακτορεία Σύπου μέχρι
σουπερμάρκετ) σε όλη την Ελλάδα.
Ρο 90% των
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων είναι μικρά, μη αμιγή
καταστήματα. Μόνο τα 280 είναι αμιγή βιβλιοπωλεία και
μόλις τα 120 από αυτά έχουν μεσαίο/μεγάλο μέγεθος.
ψηλή εμφανίζεται η γεωγραφική συγκέντρωση των
βιβλιοπωλείων. Ε πλειοψηφία των βιβλιοπωλείων είναι
εγκατεστημένη στην Αθήνα (50%) και στα μεγάλα αστικά
κέντρα (Ζεσσαλονίκη, Ξάτρα, Ιάρισα και Εράκλειο) 1070 .
Γπίσης, το δίκτυο χονδρικής διανομής του βιβλίου είναι
ανεπαρκώς ανεπτυγμένο στην Γλλάδα, με αποτέλεσμα πολλοί
εκδότες να αναπτύσσουν ανεξάρτητα δίκτυα διανομής1071.
Κε βάση επικαιροποιημένα στοιχεία του ΓΘΓΐΗ, το
φθινόπωρο του 2011, εμφανίζονται να λειτουγούν στην
ελληνική επικράτεια 100 λιγότερα βιβλιοπωλεία από την
καταγραφή του 2007, δηλαδή 1.900 βιβλιοπωλεία ποικίλης
μορφής και μεγέθους, ενώ τα λοιπά σημεία πώλησης
βιβλίου (από πρακτορεία Σύπου μέχρι σουπερμάρκετ)
συνεχίζουν να ανέρχονται σε πάνω από 3.500. Ρο 90% των
βιβλιοπωλείων είναι μικρού μεγέθος και μη αμιγή
(βιβλιοχαρτοπωλεία). Κόνο τα 250 είναι αμιγή βιβλιοπωλεία
και μόνο τα 80 από αυτά έχουν μεσαίο/μεγάλο μέγεθος.
ψηλή εξακολουθεί να είναι η γεωγραφική συγκέντρωση στα
αστικά κέντρα, με την Ώθήνα να αποτελεί έδρα του 50% των
βιβλιοπωλείων/βιβλιοχαρτοπωλείων.
Πτην έκθεση του
ΓΘΓΐΗ για το 2011 αναγνωρίζεται ότι η σημαντικότερη
μεταβολή στο βιβλιοπωλικό κόσμο, κατά τη δεκαετία 19902010 ήταν η ανάδυση των πρώτων μεγάλων βιβλιοπωλικών

Ώξίζει μια ματιά στα επιχειρήματα υπέρ της
‗διασποράς‘ ή εξόδου του βιβλίου από τα παραδοσιακά
μικρά/μεσαία καταστήματα. Ών η συγκέντρωση της
βιβλιοπαραγωγής σε λίγους, μεγάλους εκδοτικούς οίκους είναι
αναμφισβήτητη σύμφωνα με έρευνες και οικονομικά στοιχεία
κρατικών φορέων (ΓΘΓΐΗ, ΓΠΓ), η πολυδιάσπαση των
σημείων λιανικής πώλησης, που ξεκίνησε στην Γλλάδα στα
τέλη του 20ού αιώνα, προωθήθηκε και εδραιώθηκε στην
πρώτη δεκαετία του τρέχοντος αιώνα. Γκδοτικές και
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις συμπορεύονται στο γιγαντισμό, το
συγκεντρωτισμό, την αλλαγή νομικού καθεστώτος –
«ανώνυμης εταιρείας» για τις μεγάλες εταιρείες-, τη
γεωγραφική ανακατανομή εντός των αστικών κέντρων και την
προηγμένη χρήση επαγγελματικών εργαλείων προώθησης,
μάνατζμεντ και εσωτερικής διαρρύθμισης. Ε αγορά του
βιβλίου, σημείωνε ο Ελίας Καγκλίνης το 2006, μπορεί να

1069

Ζιίαο Μαγθιίλεο, «Δθδνηηθνί νίθνη κε λέν πξνθίι: Παξά ηελ θξίζε ζηνλ
ρψξν ηνπ βηβιίνπ, νη εθδφηεο εθζπγρξνλίδνληαη», Ζ Καζεκεξηλή, 2.9.2006.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/
4dcgi/news/civ2KathiLev&xml/&aspKath/civ&fdate=02/09/2006
(23.10.2006)
1070
National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece, 3rd rev.
ed., Athens, May 2007, ζ. 4.
1071
.π..

1066

Παχινο Μεζελίηεο, «Βηβιία δίπια ζηα αιιαληηθά», φ.π..
.π..
1068
.π..
1067
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αλυσίδων στην ελληνική βιβλιαγορά 1072 . Κε άλλα λόγια,
διαπιστώνεται η εξέλιξη του βιβλιοπωλικού παραδείγματος
στην εγχώρια αγορά, σε μίμηση του κυρίαρχου δυτικού
παραδείγματος. Πε μία απόπειρα συνοπτικής απεικόνισης της
κατάστασης του βιβλιοπωλικού κόσμου, παρατίθενται δύο
Ξίνακες με τις βιβλιοπωλικές αλυσίδες και τα μεγαλύτερα (ως
προς την ενεργή επιφάνεια για τους πελάτες) βιβλιοπωλικά
καταστήματα στη χώρα σήμερα:

ΣΑ ΕΝΔΕΚΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΕΙΑ
ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2011)
1.

ΜΑΛΛΙΑΡΗ (Θεσ/κη)

2.

PUBLIC (Αθήνα, ύνταγμα)

3.

ΠΑΣΑΚΗ (Αθήνα)

4.

ΠΡΨΣΟΠΟΡΙΑ (Αθήνα)

5.
6.

ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΗ
(Αθήνα, κεντρικό)
ΙΑΝΟ (Αθήνα)

7.

ΠΑΠΑΨΣΗΡΙΟΤ (Αθήνα)

8.

ΕΤΡΙΠΙΔΗ ΣΗ ΣΟΑ
(Αθήνα, Φαλάνδρι)
ΠΟΛΙΣΕΙΑ (Αθήνα)
ΕΣΙΑ (Αθήνα)
METROPOLIS (Αθήνα)

ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΙΚΕ ΑΛΤΙΔΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2011)
1.

ΠΑΠΑΨΣΗΡΙΟΤ

2.

ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΗ

3.

PUBLIC

4.

ΙΑΝΟ

5.

ΠΡΨΣΟΠΟΡΙΑ

4.

METROPOLIS

29 ΞΝΘΏΡΏΠΡΕΚΏΡΏ
ΠΓ 16 ΞΝΙΓΗΠ
29 ΞΝΘΏΡΏΠΡΕΚΏΡΏ
ΠΓ 7 ΞΝΙΓΗΠ
9 ΞΝΘΏΡΏΠΡΕΚΏΡΏ
ΠΓ ΓΙΙΏΒΏ ΘΏΗ ΘΞΟΝ
7 ΞΝΘΏΡΏΠΡΕΚΏΡΏ
ΠΓ ΒΝ ΞΝΙΓΗΠ
4 ΞΝΘΏΡΏΠΡΕΚΏΡΏ
ΠΓ 3 ΞΝΙΓΗΠ
7 ΞΝΘΏΡΏΠΡΕΚΏΡΏ
(ΠΓ ΒΝ, ΏΖΕΛΏ ΘΏΗ
ΞΓΗΟΏΗΏ,
ΙΓΗΡΝΟΑΓΗ
ΡΚΕΚΏ ΐΗΐΙΗΝ)

5.

ΚΟΜΟ-ΥΛΨΡΑ

7 ΞΝΘΏΡΏΠΡΕΚΏΡΏ
ΠΓ 2 ΞΝΙΓΗΠ

6.

NEWSTAND/
ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΗ
(HELLENIC
DISTRIBUTION
AGENCY )

ΞΏΛΦ
ΏΞΝ
40
ΠΕΚΓΗΏ
ΞΦΙΕΠΕΠ
ΐΗΐΙΗΝ ΘΏΗ ΡΞΝ
ΠΓ ΝΙΕ ΡΕΛ ΓΙΙΏΒΏ

9.
10.
11.

2.200 τ.μ. (μη
αμιγές, 2.000 τ.μ.
για βιβλία)
5.000 τ.μ. (μη
αμιγές,, 1.350
τ.μ. για βιβλία)
1.400 τ.μ. (μη
αμιγές, 1.300 για
βιβλ
1.300 τ.μ.
(αμιγές)
1.250 τ.μ.
(αμιγές)
1.600 τ.μ. (μη
αμιγές, 1.100 τ.μ.
για βιβλία)
1.000 τ.μ.
(αμιγές)
810 τ.μ. (αμιγές)
750 τ.μ. (αμιγές)
600 τ.μ. (αμιγές)
500 τ.μ. για
βιβλία

Ν Ηανός 1073 , ήδη επιτυχημένη επιχείρηση στη
Ζεσσαλονίκη, αποφασίζει και υλοποιεί μία σημαντική
στρατηγική κίνηση για το χαρακτήρα της εταιρείας, όταν το
Βεκέμβριο του 2005, ανοίγει ένα κατάστημα πολιτιστικών
προϊόντων και εκδηλώσεων, ενεργούς επιφάνειας 1.400 τ.μ., εκ
των οποίων τα 300. τ.μ. αποτελούν την καφετέρια/χώρο
εκδηλώσεων και εκθέσεων – ο ίδιος ο Λίκος Θαρατζάς
δηλώνει το 2009 ότι όραμά του ήταν ανέκαθεν «η δημουργία
αλυσίδας πολιτισμού κι αυτό εκπληρώθηκε πλήρως με το café στο
βιβλιοπωλείο της Αθήνας1074» - μέσα στο εμπορικό κέντρο της
πρωτεύουσας, συμβάλλοντας στην εξέλιξη της αλλαγής
παραδείγματος, τόσο ως προς τα χαρακτηρολογικά
γνωρίσματα του ελληνικού βιβλιοπωλείου όσο και ως προς τη
γεωγραφική ανακατανομή της βιβλιαγοράς. Ρο κατάστημα
της Ώθήνας εκτείνεται σε άνετους, βιβλιοφιλικούς χώρους, σε
διώροφο κτίριο, με μεγάλο «βάθος», καθώς προσφέρει
125.000 τίτλους (2009).

Πτη διάρκεια όλης της δεκαετίας του 2000,
συνεχίσθηκαν οι μεταβολές στα εξωτερικά και στα
χαρακτηρολογικά γνωρίσματα, καθώς και στο ρόλο του
βιβλιοπωλείου και του βιβλιοπώλη. πως επισημαίνουν οι
παρατηρητές του βιβλίου, οι νέοι παίκτες που μπήκαν
δυναμικά στην αγορά (Ηανός, Fnac, Public) όξυναν τον
ανταγωνισμό και άλλαξαν τη γεωγραφική συγκέντρωση στα
αστικά κέντρα, με έμφαση στην Ώθήνα και το ρόλο των
βιβλιοπωλείων.

1073

Σν 2009 ν Ηαλφο δηέζεηε ζπλνιηθά 7 θαηαζηήκαηα, ην θεληξηθφ ζηελ νδφ
Αξηζηνηέινπο 7 ζηε Θεζζαινλίθε, 4 αθφκε ζηε ζπκπξσηεχνπζα, έλα ζηελ
νδφ ηαδίνπ ζηελ Αζήλα θαη έλα κέζα ζην ―Golden Hall‖ ηεο Αζήλαο (art
shop).
1074
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Νίθν Καξαηδά (Μεγάιν βηβιηνπσιείναιπζίδα «Ηαλφο»). Υψξνο: Βηβιηνπσιείν Ηαλφο, Οδφο ηαδίνπ 24, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 14.3.2009.

1072

National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece, 7th rev.
ed., Athens, September 2011, φ.π., ζζ. 4-5.

312

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

κατάστημα της Ώθήνας διαθέτει μεγάλους και άνετους
χώρους, ποικιλία προϊόντων – βιβλίο (το τμήμα βιβλίου
εκτείνεται σε 1.000 τ.μ.), ηλεκτρονικά είδη, είδη δώρων και
μουσική – και διακρίνεται για τη διαμόρφωση καφετέριας,
χώρου χρήσης διαδικτύου, αίθουσας εκδηλώσεων και χώρο
αναγνωστηρίου, όπως και για το μεγάλος «βάθος» με την
προσφορά 60.000 τίτλων (2009). Γπίσης, δίνεται έμφαση στην
κατάρτιση μηνιαίου προγράμματος εκδηλώσεων ποικίλου
χαρακτήρα, την παροχή εκπτωτικής κάρτας-μέλους (10%) και
την ανάδειξη σε «σημείο συνάντησης» βιβλιόφιλων και μη, στο
κέντρο της πρωτεύουσας. Κεγάλα μεγέθη χαρακτηρίζουν και
την επένδυση στα επιχειρηματικά ανοίγματα της επιχείρησης,
τόσο στο κέντρο της Ώθήνας όσο και στην Θύπρο.

Ν. Καρατζάς, Ιανός (ισόγειο)

Ώκόμη, η αλλαγή παραδείγματος εξελίσσεται από
τρεις μεγάλες μικτές επιχειρήσεις. Ε εταιρεία Public του
ομίλου «Αερμανός»,, η οποία αυτοορίζεται ως «η ελληνική
αλυσίδα πολυκαταστημάτων ψυχαγωγίας» που περιλαμβάνει
τμήμα βιβλίου, ιδρύθηκε το 2005 και λειτούργησε το πρώτο
της κατάστημα στη Ζεσσαλονίκη.

Γνδιαφέρον παρουσιάζει η αυτοπροβολή της
εταιρικής εικόνας (image) της Public. Γπισημαίνει ότι «μέσα
σε σύντομο χρονικό διάστημα –αφού ιδρύθηκε μόλις το 2005–
κατάφερε να αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειες όλων. Διαθέτει
σύγχρονους και ζεστούς χώρους με ευρεία γκάμα προϊόντων
τεχνολογίας και πολιτισμού που καλύπτουν τις ανάγκες και των πιο
απαιτητικών επισκεπτών–καταναλωτών κάθε ηλικίας, αφού μπορούν
να βρίσκουν συγκεντρωμένες σε ένα πολυκατάστημα έμπνευση και
ενημέρωση σε τομείς τόσο διαφορετικούς, όσο και συμπληρωματικούς
μεταξύ τους όπως: μουσική και ταινίες, κινητά και ψηφιακά, ήχος και
εικόνα, βιβλία και comics, gadgets και παιχνίδια, computers και gaming.
μως, στα πολυκαταστήματα Public οι επισκέπτες δεν είναι

απαραίτητα μόνο πελάτες, έχουν περισσότερες
δυνατότητες, καθώς μπορούν να ζήσουν μία
ολοκληρωμένη εμπειρία δοκιμάζοντας τα προϊόντα της
αρεσκείας τους πριν τα αγοράσουν.[…]

Σμήμα Βιβλίου, Public υντάγματος (3ος όροφος)

Κέχρι τα τέλη 2007, οπότε και εγκαινίασε το
κατάστημα στην Ώθήνα, η εταιρεία αναπτυσσόταν με 1
κατάστημα το έτος, ακολουθώντας μία συνεχή επεκτατική
πολιτική. Πήμερα λειτουργούν 8 Public, με τα 5 από αυτά
στην Γλλάδα, τα 2 στην Θύπρο και το 1 στη ΐουλγαρία1075.
Γνσαρκώνει την εφαρμογή του κυρίαρχου δυτικού
παραδείγματος ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και βίωσης
εμπειριών στην ελληνική αγορά.

Πτην περιγραφή του προφίλ της εταιρείας
προστίθενται ακόμη τα εξής, ενδεικτικά του ενστερνισμού της
«φιλοσοφίας» του δυτικού μοντέλου ενημέρωσης και
ψυαγωγίας: «Αυτή είναι η μαγεία του Public: Ένας προορισμός
όπου κάθε μέλος της οικογένειας, ανεξαρτήτως ηλικίας, μπορεί να
βρει αυτό που ψάχνει, να ανακαλύψει κάτι καινούριο, να ενημερωθεί
ή απλώς να περάσει δημιουργικά το χρόνο του.[…] Σο όραμά μας

είναι τα πολυκαταστήματα Public να αποτελούν σημείο
αναφοράς στην πόλη για να απολαμβάνουν όλοι μοναδικές
εμπειρίες ψυχαγωγίας και πολιτισμού.[…] Για τον επισκέπτη

Ρα εγκαίνια του καταστήματος-«ναυαρχίδας» 1076 της
εταιρείας στην πλατεία Πυντάγματος στην Ώθήνα (πρώην
μέγαρο Ξάλλη), στις αρχές Βεκέμβριου του 2007 αποτέλεσαν
μεγάλο γεγονός για την αλλαγή στα χαρακτηρολογικά
γνωρίσματα του βιβλιοπωλείου και τη γεωγραφική
μετακόμιση της βιβλιαγοράς από τη Πόλωνος και την
Ηπποκράτους προς την καρδιά του εμπορικού κέντρου. Ρο

μας, το πάθος και η δημιουργικότητά μας μεταφράζεται στις
αμέτρητες δυνατότητες και επιλογές που του παρέχουμε, όπως είναι
η ανακάλυψη νέων εμπειριών σε πολλούς διαφορετικούς τομείς,
καθώς και η άμεση ενημέρωσή του για ό,τι πιο καινούριο και
ξεχωριστό, πάντα με αμείωτη όρεξη και χαμόγελο. Έτσι, κάθε
επίσκεψη στα καταστήματά μας είναι μία ευχάριστη έκπληξη»1077.

1075

ήκεξα ιεηηνπξγνχλ 8 θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο Public, κε ηα 5 απφ
απηά ζηελ Διιάδα, ηα 2 ζηελ Κχπξν θαη ην 1 ζηε Βνπιγαξία.
1076
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Βαζίιε Βαζηιείνπ (πνιπθαηάζηεκα
«Public»). Υψξνο: Γξαθεία εηαηξείαο Public, Οδφο Θεζέσο 7-9, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 29.4.2009.
1077
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Διαμόρφωση χώρου τμήματος βιβλίων για βιβλιοπαρουσίαση, Metropolis
Αθήνας

Fnac, “The Mall Athens”, ταμείο

Ρο ίδιο ακριβώς διάστημα, της εξέλιξης του νέου
βιβλιοπωλικού παραδείγματος, εισέρχεται η FNAC στην
ελληνική αγορά. Γπισημαίνεται ότι δεν είναι αυτή που εισάγει
το νέο δυτικό παράδειγμα του μεγάλου βιβλιοπωλείουπολιτιστικού πολυχώρου και σημείου κοινωνικής συνάντησης
στην Γλλάδα, γιατί μεγάλα βιβλιοπωλεία όπως ο
Ξαπασωτηρίου -η μεγαλύτερη άλλωστε βιβλιοπωλική αλυσίδα
στη χώρα-, ο Γλευθερουδάκης και ο Ηανός έχουν ήδη
δρομολογήσει
τις
αλλαγές
στα
εξωτερικά
και
χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του ελληνικού βιβλιοπωλείου,
καθώς και στη γεωγραφική ανακατάταξη της βιβλιαγοράς στο
κέντρο της Ώθήνας.

Ε εταιρεία εμπορίας προϊόντων μουσικής και εικόνας
(CDs, DVDs) Metropolis των αδελφών Ροπιτζή ιδρύθηκε το
1984. Ρο 2009, με υπεύθυνο το Αιάννη ΐαβουράκη -πρώην
γενικό διευθυντή των βιβλιοπωλείων Ξαπασωτηρίου, επί 11
έτη - η διοίκηση της εταιρείας αποφασίζει να διαμορφωθεί
τμήμα βιβλίου στο κεντρικό κατάστημά της στην
Ξανεπιστημίου 54 στην Ώθήνα και στην Ερώων
Ξολυτεχνείου 30 στον Ξειραιά.

Ε FNAC Γλλάδας – συνέργεια της μητρικής
εταιρείας με τον όμιλο Καρινόπουλου – απλά εξέφραζε το
2005, σύμφωνα με τους παρατηρητές, την επιτυχημένη
μεταφορά και προσαρμογή του νέου δυτικού βιβλιοπωλικού
παραδείγματος στην εγχώρια αγορά. Γπίσης, έφερνε μαζί της
την «ατμόσφαιρα», τον «αέρα» της γαλλικής βιβλιοπωλικής
κουλτούρας -της κεντρικής Γυρώπης μάλλον- στη μικρή
ελληνική αγορά. Ρο 2005 εγκαινίασε το πρώτο της
κατάστημα στο Καρούσι, την άνοιξη του 2008 το δεύτερο
κατάστημα στη Αλυφάδα και το φθινόπωρο του 2009 στο
εμπορικό κέντρο της Ώθήνας. Φς προς τις επιχειρηματικές
κινήσεις
της
διοίκησης
της
FNAC
Γλλάδας,
χαρακτηρίστηκαν από μεγάλες επενδύσεις στην ανακαίνιση
και διαμόρφωση χώρων, υψηλή λειτουργική δαπάνη και
τολμηρά ανοίγματα με σχέδια για την επέκταση δικτύου
καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Ε οικονομική κρίση, σε
συνδυασμό με την ήδη διαμορφωμένη κατάσταση (κορεσμό)
στο νέο κέντρο της βιβλιαγοράς στην Ώθήνα όταν
πραγματοποιήθηκε η υψηλού ρίσκου κίνηση ανοίγματος
καταστήματος στην οδό Κητροπόλεως, συντέλεσαν σε
υψηλές ζημίες, μη απόσβεση των επενδύσεων και τελικά
αποχώρηση από την Γλλάδα.

Γιάννης Βαβουράκης, υπεύθυνος τμήματος βιβλίου, Metropolis

πως σημειώνει ο Α. ΐαβουράκης, η απόφαση
λήφθηκε γιατί «το προϊόν ταιριάζει πάρα πού με την πρότερη
δραστηριότητα της εταιρείας, την πώληση CDs και DVDs»1078. Πε
400 τ.μ. ενεργού χώρου στο κατάστημα του κέντρου της
Ώθήνας και σε 200 τ.μ. στο κατάστημα του Ξειραιά
προβάλλονται τα βιβλία, ενώ προσφέρεται βάθος τίτλων –
30.000 τίτλοι στην Ώθήνα και 7.000 στον Ξειραιά –
καφετέρια – έκτασης 800 τ.μ. μέσα στο πολυκατάστημα – και
δυνατότητα διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων είτε μέσα
στο βιβλιοπωλικό τμήμα είτε στην καφετέρια. Ρο τμήμα
βιβλίων του Metropolis συντέλεσε κι αυτό στην εκτύλιξη του
νέου παραδείγματος λόγω μεγεθών επένδυσης κεφαλαίου και
χαρακτηρολογικών γνωρισμάτων στο πρότυπο πάντα του
πολιτιστικού πολυχώρου-σημείου συνάντησης, όπως και στη

1078

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Γηάλλε Βαβνπξάθε (πνιπθαηάζηεκα
«Metropolis»). Υψξνο: Café Metropolis, Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 54, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 10.6.2009.
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μετατόπιση της βιβλιαγοράς προς τις οδούς ΞανεπιστημίουΠταδίου-Ξλατεία Πυντάγματος1079.

Κεγάλα σε επιφάνεια και βάθος τίτλων, αμιγή και μη
αμιγή, βιβλιοπωλικά καταστήματα, όπως ο Γλευθερουδάκης,
ο Ηανός, ο Ξαπασωτηρίου, το Public και το Metropolis, στο
νέο ‗κέντρο‘ της Ώθήνας αποτελούν, από το 2004/2005 κι
εξής, σημεία συνάντησης και διοργάνωσης ποικίλων
πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Ρα περισσότερα βιβλιοπωλεία και τμήματα βιβλίου σε
πολυκαταστήματα πολιτιστικών προϊόντων στο κέντρο της
Ώθήνας και της Ζεσσαλονίκης κυρίως, με τα νέα εξωτερικά
και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα που ανέπτυξαν,
ακολουθώντας το γενικό δυτικό παράδειγμα, έγιναν «πιο
προσιτά για τους περισσότερους», «όχι απλός προορισμός
αγοράς βιβλίων», αλλά «ένα μέρος όπου μπορεί κανείς να
διαβάσει ή να πιεί καφέ». Ε εικόνα του βιβλιοπωλείουκαφετέριας-σημείου κοινωνικής συνάντησης κρίνεται θετικά
από παρατηρητές και μεγάλη μερίδα του κοινού – όπως
δείχνουν η αρθρογραφία στον Ρύπο και σχετικές έρευνες -,
καθώς «ακόμα και αυτός που λογικά δεν θα περνούσε ποτέ το
κατώφλι ενός βιβλιοπωλείου, τώρα όχι μόνο θα μπει, αλλά
όλο και κάποιο βιβλίο θα χαζέψει ή θα αγοράσει»1080.

Κπορεί η ιστορική Γστία, η «νεότερη, αλλά σταθερά
πολιτογραφημένη στους βιβλιόφιλους» Ξολιτεία ή η
Ξρωτοπορία να διατηρούν ακόμη η θέση και το σταθερό
κοινό τους, αλλά μικρότερα βιβλιοπωλεία στη Πόλωνος ή
στην Ηπποκράτους δύσκολα επιβιώνουν.
Νι βιβλιοπωλικές αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα
βιβλίων και ψηφιακών προϊόντων, σε συνδυασμό με τη
λειτουργία καφετεριών και την τακτική διοργάνωση
παρουσιάσεων νέων βιβλίων, συζητήσεων και διαφόρων
εκδηλώσεων, με μία νέα αισθητική στις βιτρίνες, τα ράφια και
την όλη εσωτερική διακόσμηση, την προσφορά υπηρεσιών,
την επαγγελματική προώθηση των βιβλίων και των
συγγραφέων και τη διαφημιστική προβολή, έχουν καταφέρει
να μετατοπίσουν γεωγραφικά το κέντρο ενδιαφέροντος στην
καρδιά της εμπορικής κίνησης για μεγάλη μερίδα του κοινού.

Ε
αλλαγή
παραδείγματος
στον
ελληνικό
βιβλιοπωλικό κόσμο θα εμπεδωθεί και θα εξελιχθεί το
διάστημα 1999-2009, κυρίως αναφορικά με την ποιοτική
διαφοροποίηση στο εξωτερικό και το εσωτερικό των νέων
(ανακαινισμένων ή εντελώς νέων) βιβλιοπωλείων, την παροχή
υπηρεσιών στο ‗μοντέλο‘ του συνδυασμού γνώσης και
ψυχαγωγίας και την προσέλκυση νέων ομάδων κοινού στο
οποίο απευθύνονται. Ξαράλληλα, όμως, ενδιαφέρουσα
διάσταση της εξέλιξης του νέου βιβλιοπωλικού παραδείγματος
είναι η γεωγραφική ανακατανομή στο κέντρο της Αθήνας με τη μετατόπιση της αγοράς του βιβλίου από τον
παραδοσιακό μεταπολιτευτικά βιβλιόδρομο της οδού
Πόλωνος και τους κάθετους άξονες (Ηπποκράτους, Ώσκληπιού)
προς τις οδούς Ξανεπιστημίου, Πταδίου και Ξλατεία
Πυντάγματος.

Metropolis ταδίου, Σμήμα Βιβλίου, Φώρος διαμορφωμένος για εκδηλώσεις

Ε γεωγραφική συγκέντρωση των βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων στα αστικά κέντρα παραμένει υψηλή, με το
δίκτυο της επαρχίας να είναι ακόμη ανεπαρκές, αλλά η
συγκέντρωση είναι μικρότερη σε σύγκριση με αυτή της
εκδοτικής παραγωγής. Αεωγραφική ωστόσο ανακατανομή
διαπιστώνεται εμπειρικά από παρατηρητές στα αστικά κέντρα,
με επίκεντρο του ενδιαφέροντος την πρωτεύουσα.
υγκεκριμένα, γεωγραφική ανακατανομή στην
Αθήνα, διαφοροποίηση προσφοράς υπηρεσιών και
προϊόντων και διαφοροποίηση κοινού και «αναγκών» του,
συνιστούν εξελίξεις που συνδέονται στενά και συμβαδίζουν,
σύμφωνα με τους μελετητές της ελληνικής βιβλιαγοράς.
Κπορεί η λγα Πελλά, το καλοκαίρι του 2003, να
διαπιστώνει με την εμπειρική ματιά πως οι οργανωμένοι
χώροι των καφετεριών στα βιβλιοπωλεία της Ώθήνας δεν
φαίνεται να έχουν γίνει συνήθεια στους Ώθηναίους και οι
χώροι που συνδυάζουν την ανάγνωση και την αγορά βιβλίων

Public – Πλατεία υντάγματος (Μέγαρο Πάλλη)

1079

Αξρέο ηνπ 2012, ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, δπζάξεζηεο είλαη νη
εμειίμεηο γηα ην ηκήκα βηβιίνπ ηνπ Metropolis, «ζχκα» θη απηφ, φπσο ζηελ
πεξίπησζε ηεο FNAC Διιάδαο, ηεο κε απφζβεζεο ηεο πςειήο επέλδπζεο
θαη ηνπ θνξεζκνχ ζην εκπνξηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο.
1080
Γέζπνηλα Σξηβφιε, «Δπεηδή νη αξηζκνί δείρλνπλ πσο δηαβάδνπκε
πεξηζζφηεξν απφ πνηέ», Lifo Free Press, ηεχρνο 90, 29.11.2007, ζ. 44.
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με η συνοδεία καφέ ή ποτού είναι ελάχιστοι στο κέντρο της
πρωτεύουσας 1081 , η εικόνα είναι τελείως διαφορετική μόλις
τέσσερα χρόνια μετά.

αναγνωστικού κοινού, που προαναφέρθηκε, μάλλον
επιβεβαιώνονται στην πράξη, σύμφωνα με τους παρατηρητές
της εγχώριας βιβλιαγοράς. Σαίνεται πως επαγγελματίες και
μελετητές του βιβλίου επικεντρώνονται στις επιθυμίες ή
ανάγκες αυτού του ‗νέου κοινού‘, που αναζητά στους
εμπορικούς δρόμους της Ώθήνας νέους χώρους για
εμπορεύματα πολιτισμού και συνδυάζει συχνά την
καταναλωτική του έξοδο με έναν καφέ και μια κοινωνική
συνάντηση.

Public υντάγματος – Σμήμα Βιβλίων, Γωνία Αναγνωστηρίου

Θαφετέριες και εκδηλώσεις ενταγμένες μέσα σε
κεντρικά αθηναϊκά βιβλιοπωλεία είναι πλέον ευπρόσδεκτες
από μεγάλη μερίδα ενδιαφερομένων, και μάλιστα μία νέα
‗κατηγορία‘ πελατών. Ρο αναγνωστικό κοινό που
προσελκύεται από αυτά τα καταστήματα φαίνεται να είναι,
όπως παρατηρεί η δημοσιογράφος, κυρίως νέοι και γυναίκες,
που θα συνδυάσουν τις αγορές ποικίλων προϊόντων εντός και
πλησίον του καταστήματος με την περιδιάβαση σε νέους
τίτλους και τη συνάντηση με φίλους για καφέ1082. Ρο σίγουρο
είναι πως το κοινό των νέων βιβλιοπωλείων δεν είναι μόνο οι
πιστοί βιβλιόφιλοι-σταθεροί πελάτες των παραδοσιακών
κεντρικών και συνοικιακών βιβλιοπωλικών καταστημάτων.

Η δημοσιογράφος Όλγα ελλά στο Café Brazilian

Βεν αποτελεί μάλιστα εύκολο κοινό, καθώς είναι
απαιτητικό σε ό,τι αφορά το χώρο και την προσφορά
υπηρεσιών και προϊόντων ψυχαγωγίας και πολιτισμού1083. Ρην
άνοιξη του 2011, με αφορμή τη μετεγκατάσταση του
κεντρικού καταστήματος της αλυσίδας Γλευθερουδάκη από
το πολυώροφο κτίριο της οδού Ξανεπιστημίου 17 στη γωνία
Ώμερικής και Ξανεπιστημίου 11, επιβεβαιώνεται η
γεωγραφική συγκέντρωση των μεγάλων βιβλιοπωλείων
(Public, Ηανός, Ξαπασωτηρίου) στον άξονα Θοραή-ΠταδίουΠύνταγμα. Ν νέος άξονας αποτελεί πλέον την «καρδιά της
αθηναϊκής βιβλιαγοράς».

Ο κριτικός λογοτεχνίας Βαγγέλης Φατζηβασιλείου
στο café Ελευθερουδάκη (2009)

Ρα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία φανερώνουν την
επιτυχία ‗της συνταγής‘ αυτών των καταστημάτων με τη θετική
πορεία των πωλήσεων που σημειώνουν, αλλά και με τις
απογραφές των εκδοτών που δείχνουν την άνοδο των
πωλήσεών τους σε αυτούς τους χώρους. Ρα ευρήματα της
έρευνας της VPRC (2000) για τις προτιμήσεις του

Ο Νίκος Καρατζάς στο ισόγειο, Ιανός (ταδίου)

Νι παρατηρητές των εξελίξεων της εγχώριας αγοράς
επισημαίνουν, αναφορικά με την „ανθρωπογεωγραφία‟ των
ελληνικών βιβλιοπωλείων, ιδιαίτερα στο νέο βιβλιοπωλικό
άξονα στο κέντρο της Αθήνας,
ότι είναι σαφής ο
διαχωρισμός του αναγνωστικού κοινού-πελατολογίου των
κεντρικών αθηναϊκών βιβλιοπωλείων σε κατηγορίες. Ρα νέα

1081

ιγα ειιά, «Καθέ-βηβιηνπσιεία κε ιίγνπο αιιά ζηαζεξνχο θίινπο», Ζ
Καζεκεξηλή, 23.7.2003. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_1_23/07/2003_70949
(12.3.2009).
1082
−, «Ζ αγνξά ηνπ βηβιίνπ κεηαθφκηζε: Απφ ηελ παξαδνζηαθή φισλνο
θαηεθφξηζε –καδί κε ηα λέα βηβιηνπσιεία- ζε Παλεπηζηεκίνπ θαη ηαδίνπ»,
Ζ Καζεκεξηλή (Σέρλεο θαη Γξάκκαηα), 21.1.2007. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_21/01/2007_212626
(8.3.2009).

1083

−, «Πνιηηηζκφο, αιιά κε έλα θαθεδάθη», Ζ Καζεκεξηλή (Σέρλεο θαη
Γξάκκαηα), 16.12.2007, ζ. 1.
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αστικά στρώματα, με διαφορετική κίνηση και καταναλωτικές
συνήθειες από εκείνες της μεταπολίτευσης, ώθησαν σύμφωνα
πάντα με τη Πελλά, στη γεωγραφική μετατόπιση και στην
αλλαγή του χαρακτήρα των αθηναϊκών βιβλιοπωλείων. Νι
αναγνώστες – μάλλον αναγνώστριες - του ενός βιβλίου το
έτος, οι νεότερες ηλικιακές ομάδες και οι οπαδοί της
ευπώλητης/εύπεπτης λογοτεχνίας δείχνουν φανερή προτίμηση
στους νέους χώρους, ενώ βιβλιοπωλεία όπως η Γστία και η
Ξολιτεία έχουν διατηρήσει ένα σταθερό κοινό σταθερών
αναγνωστών (δοκιμίου, ιστορίας κ.ά.) 1084 . ΐέβαια, για τη
μετακόμιση του Γλευθερουδάκη από το επταώροφο
βιβλιοπωλείο της Ξανεπιστημίου 17 που ανέδιδε μία
‗μητροπολιτική αύρα‘ στο τριώροφο χώρο στη διασταύρωση
των οδών Ώμερικής και Ξανεπιστημίου, ο Α. Κπασκόζος
υποστηρίζει ότι ίσως σηματοδοτεί, συμβολικά, ένα τέλος
εποχής για την άνθιση των αλυσίδων που εξαπλώθηκαν πολύ
γρήγορα και δημιούργησαν οικονομικές υποχρεώσεις που
μέσα στον κλοιό της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2011
μοιάζουν δυσβάσταχτες. «Ένα κάποιο συμμάζεμα και μια
μεγαλύτερη προσοχή στον καταναλωτή-αναγνώστη είναι
αναγκαίο»1085.

ψυχαγωγικής-κοινωνικής ζωής, όπως η Γστία, η Ξρωτοπορία,
η Ξολιτεία, ο Λαυτίλος, το Γναλλακτικό ΐιβλιοπωλείο, ο
Ξατάκης, η Άγκυρα ή ο Θαστανιώτης καλούνται, μεταξύ
άλλων, να αντιμετωπίσουν τον εμπορικό ανταγωνισμό των
«μεγάλων» και παράλληλα να πείσουν για την ιδιαιτερότητά
τους, τις παροχές και το ξεχωριστό προφίλ που μπορεί να
τους προσδώσει ο διαφαινόμενος επιμερισμός των αθηναϊκών
βιβλιοπωλείων. Ώπό την άλλη, στελέχη των μεγάλων
βιβλιοπωλικών καταστημάτων στον άξονα Θοραή-ΠταδίουΠυντάγματος προβάλλουν το ‗βάθος‘ – δηλαδή τον αριθμό
και την ποικιλία τίτλων που μπορούν να προσφέρουν στο
αναγνωστικό κοινό – τη δυνατότητα κοινωνικής συνεύρεσης
και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων1087.
Ε δημοσιογράφος Ξαρή Ππίνου σημειώνει το 2006:
«Παλιότερα, στα βιβλιοπωλεία πήγαιναν όσοι ήθελαν να αγοράσουν
βιβλία, τώρα πηγαίνουν και όσοι θέλουν να πιούν τον καφέ τους
κάπου όπου δεν κινδυνεύεις να ακούσεις Βανδή. Σα μεγάλα
βιβλιοπωλεία στο κέντρο της Αθήνας, ο Ελευθερουδάκης, ο
Πατάκης, η Άγκυρα, ο Ιανός, αλλά και της περιφέρειας, όπως η
FNAC στο Μαρούσι και ο Ευριπίδης στο Φαλάνδρι, έχουν
δημιουργήσει ξεχωριστούς χώρους εκδηλώσεων, που δίνουν στο
παραδοσιακό ‗καφενείο ιδεών‘ ένα νέο πρόσωπο. Πιο ελκυστικό αλλά
και πιο καταναλωτικό. τόχος δεν είναι μόνο οι φανατικοί
βιβλιόφιλοι, αλλά και οι περαστικοί, που απλώς θέλουν να χαζέψουν
ή να ξεκουραστούν.[…] Σακτικά ‗σερβίρονται‘ μουσικές και
θεατρικές βραδιές, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εκδηλώσεις για
το παιδί. πως φαίνεται, ένα βιβλιοπωλείο δεν πρέπει να προσφέρει
μόνο γνώση αλλά και αναψυχή»1088.

Νι επισκέπτες των νέων βιβλιοπωλικών-πολυμεσικών
χώρων στο κέντρο της Ώθήνας – όπως άλλωστε φανερώνουν
και τα ευρήματα των ερευνών της VPRC (2000) και του
ΓΘΓΐΗ (2007) – αποδίδουν μεγάλη σημασία στην καλή
εξυπηρέτηση, το ‗βάθος‘ τίτλων, την αισθητική του χώρου και
την ένταξη καφετεριών και διοργάνωσης πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων. Νι
δημοσιογράφοι που ασχολούνται με τις εξελίξεις στη
βιβλιαγορά καταγράφουν μαρτυρίες εκδοτών ότι οι νέοι
χώροι πώλησης του βιβλίου, όπως διαμορφώνονται στο
κέντρο της Ώθήνας, έχουν ήδη ‗παρασύρει‘ και πιο απαιτητικό
κοινό και όχι μόνο τους ασθενείς αναγνώστες της εύπεπτης
λογοτεχνίας, καθώς αρκετές επιχειρήσεις επένδυσαν «και σε
καλούς βιβλιοπώλες και σε πληρότητα τίτλων και σε βάθος
καταλόγου» 1086 . Ώκόμη, επισημαίνεται, στις αρχές του 2006,
αναφορικά με τη γεωγραφική συγκέντρωση του
Γλευθερουδάκη, του Ηανού, του Ξαπασωτηρίου και σε λίγο
του Public και της Fnac γύρω από το Πύνταγμα, ότι «καθ‘ όλα
ευπρόσδεκτη είναι η διεύρυνση των σημείων πώλησης βιβλίων στο
αθηναϊκό κέντρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας.
Αν μη τι άλλο, η μακροχρόνια γκρίνια για μεγαλύτερη-πλουραλιστική
πρόσβαση στα βιβλιοπωλεία φαίνεται ότι παίρνει τέλος». Ανωστές
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις, που λειτουργούν πέρα από το νέο
άξονα της αθηναϊκής βιβλιαγοράς ή της πολιτιστικής-

Ώξίζει η παράθεση ενδεικτικών απόψεων εκ μέρους
των ίδιων των επαγγελματιών του βιβλίου έναντι των
εξελίξεων. Ν Αιάννης ΐαβουράκης, υπεύθυνος βιβλίου το
2005 στην εταιρεία Central-Αερμανός, υποστήριζε ότι η τάση
είναι αυξητική στα «εναλλακτικά» σημεία πώλησης βιβλίων
κατά 15%, ενώ τα βιβλιοπωλεία παραμένουν στάσιμα.
Πυγκεκριμένα, εξηγούσε πως «τα πολυκαταστήματα είναι
πολυσύχναστα μέρη. Ο στόχος μας είναι να τραβήξουμε τον κόσμο
στον χώρο του βιβλιοπωλείου. Τπάρχει η άποψη ότι επειδή πρόκειται
για μεγάλη αλυσίδα θα έχουμε μόνο τα μπεστ σέλερ. Αυτό είναι
εντελώς λάθος. Θα ενημερώνουμε διαρκώς τις προθήκες, αλλά αυτό
δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε "παλαιό κατάλογο"»1089.
1087

Βαζίιεο Ρνχβαιεο, «Ζ θίλεζε ζηε βηβιηαγνξά κε ηηο λέεο ‗αιπζίδεο‘:
Αθζνλία, γηα φια ηα γνχζηα», Διεπζεξνηππία, 9.1.2006. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=
09.01.2006,id=6265216 (3.3.2009).
1088
Παξή πίλνπ, «Λνγνηερλία κε άξσκα θαθέ», Διεπζεξνηππία (7),
30.4.2006. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.enet.gr/online/online_ print?id=37767660 (24.12.2007).
1089
Λψξε Κέδα, «Πψο αιιάδεη ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ ζηελ Αζήλα: Γάιινη,
Γεξκαλφο θαη αληαγσληζηέο», Σν Βήκα, 2.10.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=47&artid=168680
(17.10.2008).

1084

−, «Ζ λέα αγνξά βηβιίνπ ηεο Αζήλαο: Ζ αλζξσπνγεσγξαθία ησλ
βηβιηνπσιείσλ», Ζ Καζεκεξηλή (Βηβιίν), 22.5.2011, ζ. 9.
1085
Γηάλλεο Μπαζθφδνο, «Κξίζε θαη βηβιηνπσιεία», Γηαβάδσ, ηεχρνο 519,
Ηνχληνο 2011, ζ. 8.
1086
ιγα ειιά, «Ζ λέα αγνξά βηβιίνπ ηεο Αζήλαο: Ζ αλζξσπνγεσγξαθία
ησλ βηβιηνπσιείσλ», φ.π..

317

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

Πτο ίδιο ‗μήκος κύματος‘, ο υπεύθυνος του τμήματος
βιβλίου της Fnac Γλλάδας, Ξάνος Θακουλίδης, υποστήριζε
το 2006 πως στο μεγαλύτερο χώρο, πλησίον του
Πυντάγματος, που σχεδίαζε να επεκταθεί η εταιρεία μετά το
πρώτο κατάστημα στο Καρούσι, «θα ξεδιπλωθεί η δυναμική
και το βάθος» της βιβλιοπωλικής επιχείρησης, που
αντιπροσωπεύει μία νέα φιλοσοφία – με κύριο άξονα τις
εκδηλώσεις – και «εύλογα προκαλεί τον ενθουσιασμό των
πελατών». Ρελικά, το εγχείρημα παρουσίας της Fnac στην
Γλλάδα απέτυχε, όπως θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο
Θεφάλαιο των ενδεικτικών περιπτώσεων βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων (case studies). Ώκόμη, ο υπεύθυνος πωλήσεων
του Ηανού, ΐασίλης Τατζηϊακώβου, μιλούσε τότε για τις
προσδοκίες της επιχείρησης να κατακτήσει την αθηναϊκή
βιβλιαγορά με οδηγό το ‗μοντέλο‘ που πέτυχε το μητρικό
κατάστημα στη Ζεσσαλονίκη, δηλαδή με τη «δημιουργία
ενός στεκιού», ενός χώρου ζωντανού, ατμοσφαιρικού και
ελκυστικού. «Είμαστε ένα κοσμοπολίτικο ελληνικό βιβλιοπωλείο»
με φανατικούς βιβλιόφιλους, πρόσθετε ο ίδιος.

πρωτεύουσας, αλλά επιχειρηματολογεί πως «η συγκέντρωση
μεγάλων χώρων στο κέντρο της Αθήνας είναι εις βάρος των μικρών
βιβλιοπωλείων της περιφέρειας». Ξροσθέτει ότι δεν μεγαλώνει
το αναγνωστικό κοινό, απλά τα νέα καταστήματα παίρνουν
κοινό από τα μικρά/μεσαία καταστήματα των συνοικιών1093,
που αγωνίζονται να επιβιώσουν. Ρο σημαντικό, για τον ίδιο,
είναι να κινείται το βιβλίο παντού και να αναπτύσσεται η
αναγνωστική συνήθεια, πράγμα που δεν επιτυγχάνεται με τη
συγκέντρωση του κοινού σε 2-3 μεγάλους χώρους στο κέντρο
της Ώθήνας 1094 . Ν συγγραφέας και Ξρόεδρος του ΓΘΓΐΗ
(2009) Ξέτρος Κάρκαρης δηλώνει κατηγορηματικά:
«Προτιμώ τα μικρά βιβλιοπωλεία (Αθήνας και επαρχίας), γιατί αν
κλείσουν οι μεγάλοι και οι αλυσίδες θα ‗κρατούν τους εκδότες από το
λαιμό‘», υποστηρίζοντας με έμφαση την ανάγκη διατήρησης
της ‗βιοποικιλότητας‘ στον ελληνικό βιβλιοπωλικό κόσμο.
Γπίσης, ο πρόεδρος της Πυνδέσμου Γκδοτών ΐιβλίου
ΐόρειας Γλλάδας (ΠΓΘΐΓ) Ταράλαμπος Κπαρμπουνάκης
εκφράζει την προτίμησή του στα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία
σε αντιδιαστολή με τους μεγάλους πολιτιστικούς πολυχώρους,
τονίζοντας πως «προτιμώ τα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία λόγω
εξεύρεσης και αξιόλογων βιβλίων, όχι μόνο του συρμού, σε αντίθεση
με τα πολυκαταστήματα που διαθέτουν και προβάλλουν μόνο τα
διαφημιζόμενα βιβλία»1095.

Ε Ώλεξάνδρα Ξαπασωτηρίου, ιδιοκτήτρια της
μεγαλύτερης ελληνικής βιβλιοπωλικής αλυσίδας διατυπώνει
την ελπίδα πως το μερίδιο της αγοράς θα μεγαλώνει όσο
επεκτείνεται η βιβλιαγορά, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν είναι
δυνατή η επανάπαυση, καθώς για την άμεση ανταπόκριση στις
ανάγκες των πελατών χρειάζεται γνώση, συνεχής υποστήριξη
και ενημέρωση για οτιδήποτε καινούργιο κυκλοφορεί
διεθνώς 1090 . Πτο ίδιο πνεύμα, η Ποφίκα Γλευθερουδάκη
παραδέχεται το 2007 πως σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων
στο κεντρικό κατάστημα του Γλευθερουδάκη στην οδό
Ξανεπιστημίου όταν πρωτοήρθε το πολυκατάστημα Attica,
υποστηρίζοντας ότι πράγματι ένα νεότερης ηλικιακής ομάδας
κοινό φαίνεται να προσελκύεται από αυτά τα καταστήματα.
Ζεωρεί θετικό ότι «το βιβλίο έγινε της μόδας, έγινε in» μέσα σε
αυτές τις μεταβαλλόμενες συνθήκες 1091 . Γπίσης, ο Λώντας
Ξαπαγεωργίου των εκδόσεων «Κεταίχμιο» ισχυρίζεται το
2007 ότι είναι υπό δημιουργία ένα νέο προφίλ αναγνωστών,
ιδιαίτερα το ‗γυναικείο κοινό‘ που ενδιαφέρεται για τα βιβλίαδώρα και επισκέπτεται τα βιβλιοπωλεία-πολυχώρουςκαφετέριες του άξονα Ξανεπιστημίου-Πταδίου. Ξροσθέτει ότι
η παραγωγή του εκδοτικού οίκου του πωλείται σε
ικανοποιητικό βαθμό μέσω αυτών των νέων καταστημάτων1092.
Ώπό την άλλη πλευρά, ο εκδότης Ζανάσης
Θαστανιώτης, επιβεβαιώνει μεν το φαινόμενο της μετατόπισης
του ενδιαφέροντος των βιβλιόφιλων στο κέντρο της

Γπίσης, ο κριτικός λογοτεχνίας ΐαγγέλης
Τατζηβασιλείου επισημαίνει ότι διαφορετικό είναι το σταθερό
βιβλιόφιλο κοινό που επισκέπτεται βιβλιοπωλεία όπως την
Γστία και την Ξολιτεία και διαφορετικό -από άποψη νεαρής
ηλικίας και αναγνωστικής συμπεριφοράς- είναι το κοινό που
επισκέπτεται τους πολυπολιτιστικούς πολυχώρους στο
εμπορικό κέντρο της Ώθήνας. Ξροσθέτει ότι πιστεύει πως «το
βιβλίο δεν είναι μόνο πνευματική δημιουργία, αλλα ‗ζωή‘». Πυνεπώς,
ένα σύγχρονο βιβλιοπωλείο, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας των πολιτών, θα πρέπει να
διαθέτει ό,τι εκφράζει ‗ζωή‘: χώρους, café, εστιατόρια
‗χάζεμα‘, άπειρες κατηγορίες και μορφές βιβλίων,
κινηματογραφικές προβολές,. Αενικά, να αποτελεί χώρο
κοινωνικής δικτύωσης, όχι μόνο ένα σημείο συνάντησης για
μία περιορισμένη αριθμητικά πνευματική ελίτ, αλλά σημείο
ανταλλαγής μεταξύ ανθρώπων. «Σο βιβλιοπωλείο είναι ‗ζωή‘!»
τονίζει ο ίδιος, υποστηρίζοντας ένθερμα το δυτικό
βιβλιοπωλικό παράδειγμα, εναρμονισμένο με τη βίωση
εμπειριών γνώσης και ψυχαγωγίας μέσω πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών. Ε ρήση του θυμίζει τις
παρατηρήσεις των J. Rifkin και G. Schulze για την ανάδειξη
των πολιτιστικών προϊόντων και εμπειριών σε ύψιστη ‗αξία‘ της

1090

1093

Βαζίιεο Ρνχβαιεο, «Ζ θίλεζε ζηε βηβιηαγνξά κε ηηο λέεο ‗αιπζίδεο‘:
Αθζνλία, γηα φια ηα γνχζηα», φ.π..
1091
ιγα ειιά, «Ζ αγνξά ηνπ βηβιίνπ κεηαθφκηζε: Απφ ηελ παξαδνζηαθή
φισλνο θαηεθφξηζε –καδί κε ηα λέα βηβιηνπσιεία- ζε Παλεπηζηεκίνπ θαη
ηαδίνπ», φ.π..
1092
.π..

.π..
.π..
1095
Γηα ηηο απφςεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζεκείν απηφ γηα ηα παξαδνζηαθά
θαη ηα κηθξά βηβιηνπσιεία, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα κεγάια, ηηο αιπζίδεο θαη
ηηο κηηθέο επηρεηξήζεηο, βι. αλαιπηηθά ζηνηρεία πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ,
φπσο θαηαγξάθνληαη ζηελ Δηζαγσγή.
1094
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υπερκαπιταλιστικής αγοράς και της ίδιας της ανθρώπινης ζωής
σε μία «επί πληρωμή εμπειρία»1096.
Ν Τάρης Ρσιμπούκης από το ΐιβλιοπωλείον της
Γστίας δηλώνει ότι δεν ενστερνίζεται το διαχωρισμό παλιών
και νέων βιβλιοπωλείων στην Ώθήνα λόγω γεωγραφικής
ανακατανομής, προσθέτοντας ότι το ιστορικό βιβλιοπωλείο
δεν αντιτίθεται στον ανταγωνισμό και επενδύει στη
«μεγαλύτερη πληρότητα τίτλων, ενημέρωση, βελτιωμένες
υπηρεσίες»1097. Ώρχές του 2006, ο Πτέφανος Ρζίφος, έμπειρος
υπάλληλος της Ξολιτείας παρατηρεί ότι δεν σημειώνεται
μειωμένη προσέλευση των πελατών τους λόγω της
συγκέντρωσης νέων, μεγάλων βιβλιοπωλείων στον άξονα
Ξανεπιστημίου-Πταδίου, καθώς είναι ακόμη νωρίς για να
διαφανούν οι αλληλεπιδράσεις παλαιών και νέων
βιβλιοπωλείων. Ν ίδιος τονίζει πως το ενδιαφέρον του
γνωστού
βιβλιοπωλείου
στο
οποίο
απασχολείται
επικεντρώνεται στο «τρίπτυχο της ενημέρωσης, της
εξυπηρέτησης, των καλών τιμών» 1098 . Ώκόμη, η εκδότρια
Γιρήνη Ιούβρου (Νλκός) διαπιστώνει το 2008, με μία
διάθεση αναπόλησης του παλαιού ‗ρομαντικού‘ και
ριψοκίνδυνου επαγγελματία του βιβλίου, ότι πράγματι το
εκδοτικό και βιβλιοπωλικό τοπίο στη χώρα έχει μεταβληθεί
και ότι οι επιχειρήσεις του βιβλίου οργανώνονται με τρόπο
πιο ορθολογικό, καλύτερη προγραμματισμό και έμφαση στο
μάρκετινγκ, προσθέτοντας πως ο ανταγωνισμός στην αγορά
είναι πιο έντονος, η βιβλιοπαραγωγή πιο πληθωρική και «δίπλα
στα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία έχουν προστεθεί οι μεγάλες αλυσίδες
διακίνησης βιβλίου αλλά και ηλεκτρονικού υλικού»1099. Ε εκδότρια
Θατερίνα Θαρύδη (Ίκαρος), από την πλευρά της, κριτικάρει
το έλλειμμα παιδείας, την ανεπάρκεια του δικτύου
βιβλιοθηκών στην Γλλάδα και τη μικρή διάρκεια ζωής ενός
νέου τίτλου στις προθήκες των βιβλιοπωλείων, αλλά δεν
αρνείται πως τα μεγάλα βιβλιοπωλεία, οι πολλές εκδηλώσεις
και τα ειδικά ένθετα των εφημερίδων, στις μέρες μας,
συντελούν στην ανάδειξη της νέας γενιάς βιβλιόφιλων1100.

αιξπηρικόν, βιτρίνα

ΐιβλιοπωλεία όπως το Ξολύεδρο στην Ξάτρα, ο
Ξάπυρος στη Τίο, το Σωτόδεντρο στο Εράκλειο, ο
Ώναγνώστης στα Ηωάννινα, το ΐιβλίο στη Κύκονο, το Βέντρο
στην Θω ή η Ώπόστροφος στην Θέρκυρα στηρίζονται
περισσότερο στο ‗δονκιχωτισμό‘, τη βιβλιοφιλία και την
ανάληψη πρωτοβουλιών των ίδιων των ιδιοκτητών, παρά σε
αυξανόμενη πελατειακή βάση και κρατική οικονομική
υποστήριξη 1101 , όπως επισημαίνουν οι παρατηρητές της
εγχώριας αγοράς. Ραυτόχρονα, όμως, ιδρύονται από νέους
ανθρώπους, με μόρφωση και προϋπηρεσία στο εμπόριο του
βιβλίου, νέα μικρομεσαία καταστήματα, ατομικού ή
οικογενειακού χαρακτήρα, σε όλη την Γλλάδα – όπως το
«Παιξπηρικόν»
του
Αιώργου
Ώλισάνογλου
στη
Ζεσσαλονίκη 1102 , ο «Ώναγνώστης» των Ώθανάσιου Γυθυμίου
και Τρήστου Λάκου στα Ηωάννινα1103 και η «ΐιβλιοθήκη» της
Ελέκτρας Άννινου στην Ξάτρα1104.

Ρην ίδια περίοδο, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις και στις
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις στην επαρχία.

Αναγνώστης, Αθ. Ευθυμίου και Φρ. Νάκος

1096

Βι. ζρεηηθά Jeremy Rifkin, Ζ λέα επνρή ηεο πξόζβαζεο: Ζ λέα
θνπιηνύξα ηνπ ππεξθαπηηαιηζκνύ, όπνπ όιε ε δσή είλαη κηα επί πιεξσκή
εκπεηξία, Αζήλα, Νέα χλνξα-Ληβάλεο, 2001 θαη Gerhard Schulze, Die
Erlebnis-Gesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart, 6. Auflage,
Frankfurt-Main, Campus Verlag, 1996.
1097
Βαζίιεο Ρνχβαιεο, «Ζ θίλεζε ζηε βηβιηαγνξά κε ηηο λέεο ‗αιπζίδεο‘:
Αθζνλία, γηα φια ηα γνχζηα», φ.π..
1098
.π..
1099
Πέηξνο Μπηξκπίιεο, «Οη εθδφηξηεο αλνίγνπλ ηα ραξηηά ηνπο», Κ
(Καζεκεξηλή), ηεχρνο 255, 20.4.2008, 56-60, ζ. 59.
1100
.π..

1101

Βι. ελδεηθηηθά, ηαπξνχια Παπαζπχξνπ, «Βηβιηνπσιεία πιάη ζην
θχκα», Διεπζεξνηππία (7), 13.7.2008. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,
dt=13.07.2008,id=76549056
(1.9.2008) θαη ιγα ειιά, «Δθδφηεο ρσξίο θέξδε, αιιά κε κεξάθη», Ζ
Καζεκεξηλή (Βηβιίν), 18.1.2009, ζ. 8.
1102
Αηνκηθή επηρείξεζε πνπ ηδξχζεθε ην 2005.
1103
Οκφξξπζκε εηαηξεία πνπ ηδξχζεθε ην 2004.
1104
Αηνκηθή επηρείξεζε πνπ ηδξχζεθε ην 2006.
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Βιβλιοθήκη, είσοδος

Πολύεδρο, εσωτερικό

Προμηθεύς, Β. Μανουσαρίδου
Πολύεδρο,

εικαστική έκθεση

Οιωνός, βιβλιοπαρουσίαση

Κοραής, café

Γπίσης, διάδοχοι οικογενειακών επιχειρήσεων στις
συνοικίες της Ώθήνας και την ελληνική επαρχία – όπως ο
«Ξρομηθεύς» της ΐασιλικής Κανουσαρίδου και ο «Θοραής»
του Αιώργου Ώσημακόπουλου στο Ταλάνδρι - και
επιχειρήσεις που άνοιξαν τη δεκαετία του 1980 και του 1990
– όπως το «Ξολύεδρο» του Θώστα Θαπέλλα στην Ξάτρα, ο
«Νιωνός» του Αιάννη Θούτρα στη Ιαμία και ο «Ξάπυρος»
του Αιώργου Κερούση στη Τίο - επεκτείνουν και
ανακαινίζουν τους εσωτερικούς χώρους και αναδιοργανώνουν
τη δομή και τη λειτουργία των καταστημάτων.
Πάπυρος, εσωτερικό (πρώτος όροφος)
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Οι μικρομεσαίες βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις στις
συνοικίες των αστικών κέντρων και στις επαρχίες
προσπαθούν να προσαρμοστούν στην εξέλιξη του νέου
παραδείγματος, με τη διαμόρφωση ελκυστικών βιβλιοφιλικών
χώρων, την προβολή της προσωπικής σχέσης με τους
πελάτες, την εξειδίκευση στους τίτλους (λ.χ. σχολικό βιβλίο,
παιδική λογοτεχνία) και την ένταξη μικρών χώρων καφετέριας
και αναγνωστηρίου, καθώς και τη διοργάνωση
βιβλιοπαρουσιάσεων και άλλων εκδηλώσεων. Βιαπιστώνεται
ότι μεγάλο τμήμα του δείγματος των βιβλιοπωλών στην
επαρχία και τις συνοικίες αστικών κέντρων, που συμμετείχε
στην έρευνα για τις ανάγκες της διατριβής, επιχειρεί ακριβώς
την προσαρμογή στο νέο βιβλιοπωλικό παράδειγμα, με κύρια
αφετηρία την παρακολούθηση των εξελίξεων στην αθηναϊκή
βιβλιαγορά.

στοιχεία για τη λειτουργία επιπλέον 3.500 διαφορετικών
σημείων διανομής βιβλίου. Βηλαδή, επιβεβαιώνεται η μεγάλη
διασπορά του βιβλίου, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης και
της εξέλιξης του νέου παραδείγματος, αλλά παρατηρείται μία
σταθερότητα στον αριθμό ενεργών, αμιγών και μη αμιγών,
βιβλιοπωλείων1105.
Ρα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία-αλυσίδες - τα οποία
αναπτύχθηκαν στην Γλλάδα με την αλλαγή παραδείγματος
στο β΄ μισό της δεκαετίας του ‘90 -, σύμφωνα πάντα με τα
στατιστικά στοιχεία που διατηρεί το ΓΘΓΐΗ (Κάιος 2007),
είναι ο Ξαπασωτηρίου (27 καταστήματα σε 11 πόλεις), ο
Γλευθερουδάκης (26 καταστήματα), ο Ηανός (6 καταστήματα
στη Ζεσσαλονίκη και 1 στην Ώθήνα, ενώ διακινεί και πολλά
βιβλία μέσω Βιαδικτύου), η Ξρωτοπορία (4 καταστήματα σε
Ώθήνα, Ζεσσαλονίκη και Ξάτρα και μεγάλη ηλεκτρονική
διακίνηση), ο Θόσμος-Σλωράς (11 καταστήματα στην Ώθήνα
και 1 Ζεσσαλονίκη), τα Leader books (9 καταστήματα στην
Ώθήνα), το Γλληνικό Ξρακτορείο Βιανομής-Newstand (πάνω
από 40 σημεία πώλησης), η γαλλική FNAC (το πρώτο
κατάστημα λειτούργησε στο Καρούσι και το δεύτερο στη
Αλυφάδα, ενώ προγραμματιζόταν η ίδρυση νέων
παραρτημάτων σε Ώθήνα και Ζεσσαλονίκη) και η PublicΑερμανός (στα τρία που ήδη λειτουργούν σε Ζεσσαλονίκη και
ΐόλο προστέθηκε το Βεκέμβριο του 2007 το ανακαινισμένο
μέγαρο Ξάλλη στην Ώθήνα)1106.

Νι παρατηρητές των εξελίξεων στην ελληνική αγορά
του βιβλίου σημειώνουν πως τη δεκαετία του 2000 ο
ανταγωνισμός εντείνεται μεταξύ τόσο των βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων με διαφορές στο μέγεθος (επιφάνειας
καταστημάτων και κύκλου εργασιών) όσο και των
επιχειρήσεων με αποκλειστική ή μη πώληση του βιβλίου.
Γπισημαίνεται ότι τόσο η μεγάλη ‗έξοδος‘ του βιβλίου από τα
βιβλιοπωλεία και η υλοποίηση του δυτικού βιβλιοπωλικού
παραδείγματος από βιβλιοπωλικές και μικτές επιχειρήσεις,
αναφορικά με τη μεγάλη ενεργή -δηλαδή επισκέψιμηεπιφάνεια καταστημάτων και το μεγάλο ‗βάθος‘, σε
συνδυασμό με χαρακτηρολογικά γνωρίσματα (σημείο
κοινωνικής
συνεύρεσης,
χώρος
πραγματοποίησης
πολιτιστικών εκδηλώσεων), ιδιαίτερα στο εμπορικό κέντρο
της Ώθήνας, συνιστούν κύριες διαστάσεις εκτύλιξης του νέου
βιβλιοπωλικού παραδείγματος.

Ε συνύπαρξη των παλαιών -μικρών και μεσαίωνκαταστημάτων, των μεγάλων, ανακαινισμένων ή νέων
βιβλιοπωλείων και των βιβλιοπωλικών αλυσίδων που
προσφέρουν ποικίλες πολιτιστικές/κοινωνικές υπηρεσίες και
προϊόντα και όλων των άλλων, ποικίλων σημείων πώλησης του
βιβλίου στη χώρα, από τις υπεραγορές τροφίμων,
καταστήματα καλλυντικών, χώρους διανομής Ρύπου,
υπαίθριους πάγκους κοκ. εδραιώνεται τα πρώτα πέντε χρόνια
της δεκαετίας του 2000, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το
βιβλιοπωλείο χάνει την πρωτοκαθεδρία στο μερίδιο της
αγοράς. Νι αριθμοί είναι ενδεικτικοί για το 2004: Πτα σούπερ
μάρκετ Carrefour ο τζίρος του βιβλίου ανήλθε σε €2 εκατ.,
όπως και στην αλυσίδα καλλυντικών Τόντος, τη στιγμή που ο

Ε γεωγραφική ανακατανομή και η μεγάλη
συγκέντρωση σύγχρονων και μεγάλων βιβλιοπωλικών ή/και
πολυπολιτιστικών χώρων στο εμπορικό κέντρο της ελληνικής
πρωτεύουσας δεν φαίνεται να δικαιολογείται από την υπαρκτή
δεξαμενή αναγνωστών (σταθερών, μέτριων και ασθενών) στη
χώρα. Πε όρους της αγοράς, η προσφορά μοιάζει δυσανάλογα
μεγάλη σε σχέση με τη ζήτηση, ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη η
εμφάνιση των «νέων ομάδων κοινού»-ενδιαφερόμενων για την
αυξημένη εύπεπτη βιβλιοπαραγωγή και των ενδιαφερόμενων
για ένα ‗στέκι‘-σημείο συνάντησης και πολιτιστικής
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Πε μία σύγκριση του αριθμού
των βιβλιοπωλείων στη δεκαετία του 1990 και στη δεκαετία
του 2000, δεν διαπιστώνεται μία ποσοτική αύξηση των
καταστημάτων. Πτην έρευνα του ΓΘΓΐΗ το 1997
καταγράφηκαν 2.014 ενεργά βιβλιοπωλεία και στην έρευνα
του ΗΝΐΓ το 1998 2.000 βιβλιοπωλεία στην ελληνική
επικράτεια. Πτην έρευνα του ΓΘΓΐΗ το 2007 καταγράφηκαν
πάλι 2.000 βιβλιοπωλεία, με τη διαφορά ότι συγκεντρώθηκαν

1105

Βέβαηα, ππάξρνπλ πάληα θαη νη εκπεηξηθέο εθηηκήζεηο παξαηεξεηψλ θαη
επαγγεικαηηψλ ηεο ειιεληθήο βηβιηαγνξάο. Δλδεηθηηθά, ε ιγα ειιά,
ππνζηεξίδεη φηη ειαηψλνληαη ηα κηθξά βηβιηνπσιεία ηε δεθαεηία ηνπ 2000,
ρσξίο αλαθνξά ζε πεγή αλαθνξάο. χκθσλα κε ηηο πεγέο ηεο, ην 2002
ππήξραλ παλειιαδηθά 3.150 βηβιηνραξηνπσιεία, ελψ ην 2012 αλέξρνληαη ζε
2.680. Τπάξρεη ε πξφβιεςε φηη ζα θιείζνπλ 2. ιγα ειιά, «Γέζκην ησλ
‗αιπζίδσλ‘ ην βηβιίν», Ζ Καζεκεξηλή (Σέρλεο θαη Γξάκκαηα), 12.2.2012.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_civ_2_12/02/2012_4721
27 (12.2.2012).
1106
National Book Centre, ―The book market in Greece‖, Ithaca Online, ζ. 5.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://book.culture.gr/greek.html (Μάηνο
2007).
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Γλευθερουδάκης εμφάνιζε κύκλο εργασιών που άγγιζε τα €18
εκατ. 1107.

μεγαλύτερη του 5%) από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό
βιβλιοπώλη, για δύο χρόνια μετά την έκδοσή του. Ε λιανική
τιμή πώλησης του e-book θα καθορίζεται από τον εκδότη
του, ανεξάρτητα από τη λιανική τιμή πώλησης της έντυπης
μορφής -εάν υπάρχει- του ίδιου τίτλου.

Γπίσης, παράλληλα με το φυσικό χώρο του
βιβλιοπωλείου σε διάφορες μορφές και μεγέθη και τη
διαδικτυακή του παρουσία και διακίνηση ταυτόχρονα με
την παραδοσιακή πώληση, προσελκύουν το ελληνικό
βιβλιόφιλο κοινό τα διεθνή αμιγώς ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία,
με πρωτοπόρο και μεγαλύτερο στο χώρο το Amazon.com,.
Ε παράλληλη, πάντως, ψηφιακή παρουσία των φυσικών
βιβλιοπωλείων είναι το κύριο γνώρισμα της εξέλιξης του
ελληνικού βιβλιοπωλικού παραδείγματος. Ν ιδρυτής του Jeff
Bezos έχει εξελιχθεί στον «κορυφαίο βιβλιοπώλη» 1108 διεθνώς,
ενώ παράλληλα με το βιβλιεμπόριο διακινούνται πλέον από
μουσικά CDs μέχρι καλλυντικά, έπιπλα, τρόφιμα και πολλά
άλλα είδη. Ξαρόλο που στη χώρα μας δεν είναι ακόμη τόσο
διαδομένη η ηλεκτρονική βιβλιεμπορία (δηλαδή η αναζήτηση
και παραγγελία βιβλίων των χρηστών στον κυβερνοχώρο και
κατόπιν η ταχυδρομική κατ‘ οίκον αποστολή των ειδών από
την εταιρεία που διαθέτει φυσικό χώρο αποθήκευσης των
ειδών ή/και πραγματοποιεί τις επαφές με τους εκδότες και
διακινητές για την εξεύρεση του βιβλίου), υπάρχει τεράστια
δυναμική προς αυτή την κατεύθυνση. Ώυτό ισχύει ιδιαίτερα
για τη νέα γενιά των 17-25 ετών, που είναι εξοικειωμένη με
τον πολιτισμό της οθόνης και τον παγκόσμιο ιστό. Πτην
Γλλάδα, σύμφωνα με έρευνα χρήστης τεχνολογιών
πληροφόρησης και επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε το
2007, το 40,2% του συνολικού πληθυσμού εμφανίζεται να
κάνει χρήση Ε/ και το 33,4% έχει πρόσβαση στο
διαδίκτυο1109. Έστω και με χρονική καθυστέρηση, υπήρξε
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στον ψηφιακό κόσμο
του βιβλίου. Ρον Ηανουάριο του 2011 ψηφίστηκε από το
ελληνικό κοινοβούλιο διάταξη για την εφαρμογή του νόμου
για την ενιαία τιμή του βιβλίου που να αφορά – πέρα από τα
έντυπα – και τα ψηφιακά βιβλία. Πυγκεκριμένα, σύμφωνα με
τη διάταξη (12.1.2001), άρθρο 46, παράγραφος 15 του Λ.
3905/2010, βιβλίο θεωρείται, εκτός από τον έντυπο κώδικα,
και «το CD-ROM, το DVD ROM, οποιοσδήποτε τύπος
ψηφιακού κειμένου (αρχείου) που αναπαράγει ακριβώς το
περιεχόμενο συγκεκριμένου βιβλίου, καθώς και το
ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book)». Κε τη νέα ρύθμιση, το
ηλεκτρονικό βιβλίο δεν μπορεί να διατίθεται με έκπτωση
μεγαλύτερη του 10% από την τιμή καταλόγου (ή προσαύξηση

Ανάγκες (ή επιθυμίες) κοινού από το βιβλιοπωλείο
Ρα ευρήματα αντιπροσωπευτικών ερευνών για τις
ανάγκες – ή επιθυμίες – του ελληνικού βιβλιόφιλου κοινού
από το βιβλιοπωλείο σήμερα συνιστούν χρήσιμα στοιχεία για
την ανίχνευση του ρόλου του σύγχρονου βιβλιοπωλικού
καταστήματος και της επιτυχίας και αποτυχίας επιχειρήσεων
να εδραιωθούν ή να συνεχίσουν στο χώρο του λιανικού
εμπορίου.
Πε έρευνα με τίτλο «Σο ιδανικό „σύγχρονο‟
βιβλιοπωλείο για το αναγνωστικό κοινό» που δημοσίευσε η
εταιρεία δημοσκοπήσεων VPRC, το Σεβρουάριο του 2000,
εντοπίστηκαν συγκεκριμένα γνωρίσματα για το ιδανικό
βιβλιοπωλείο, που επιβεβαιώνουν τις τάσεις στην ελληνική
βιβλιαγορά και την επιτυχία των μεγάλων βιβλιοπωλείωνπολιτιστικών πολυχώρων.
Φς προς τα εξωτερικά γνωρίσματα του επιθυμητού
βιβλιοπωλείου αναφέρθηκαν από την πλειονότητα του
δείγματος τα εξής:
•Μεγάλος χώρος. Νι περισσότεροι πρότειναν ισόγειο ή το
πολύ διώροφο χώρο ως τον ιδανικό.
•Ευρύχωρο, άνετο και εργονομικό κατάστημα: Ώκόμα
σημαντικότερο χαρακτηριστικό από το μέγεθος, είναι για
τους επισκέπτες του βιβλιοπωλείου η ευρυχωρία στην
εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, ώστε να κινούνται και να
αναζητούν άνετα τίτλους.
•Σαξινομημένο,
τακτοποιημένο
και
λειτουρ-γικό
κατάστημα: Ε σωστή και ευανάγνωστη ταξινόμηση των
βιβλίων – ή και των ενδεχόμενων λοιπών προϊόντων – στα
ράφια και τους πάγκους αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό θετικό
γνώρισμα, όπως και η σταθερή ταξινόμηση – που δεν θα
μεταβάλλεται κατά διαστήματα – ώστε οι βιβλιόφιλοι να
αναζητούν μόνοι τους τα βιβλία που τους ενδιαφέρουν, χωρίς
καθοδήγηση.
• Υωτεινότητα χώρου: Ε πλειονότητα των ερωτηθέντων
έκφρασε την προτίμηση στην ύπαρξη όσο δυνατόν
περισσότερου φυσικού φωτός και στην αποφυγή έντονου
φωτισμού από «νέον» που δίνει την αίσθηση υπεραγοράς
τροφίμων.
• Τλικά διακόσμησης: Νι ερωτώμενοι εξέφρασαν προτίμηση
στο ξύλο και στο μέταλλο, παρά στο μάρμαρο, ως προς τα
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Λψξε Κέδα, «Πψο αιιάδεη ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ ζηελ Αζήλα: Γάιινη,
Γεξκαλφο θαη αληαγσληζηέο», Σν Βήκα, 2.10.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=47&artid=168680
(17.10.2008).
1108
Νίθνο Λέαλδξνο, «Δπηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ θπβεξλνρψξν:
Σν παξάδεηγκα ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνπσιείσλ», ζην Γεψξγηνο Παπιίδεο
θαη Νίθνο Λέαλδξνο (επηκ.), Νέεο ηερλνινγίεο, ειεθηξνληθό εκπόξην & βηβιίν,
Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ-εθδφζεηο Εήηε, 2004.
1109
Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδνο, Ζ Διιάδα κε αξηζκνύο,
Πεηξαηάο, 2008, ζ. 19.
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υλικά για μία «όμορφη διακόσμηση» του επιθυμητού
βιβλιοπωλείου, ώστε να υπάρχει ένα ιδιαίτερο στυλ.
• Φρώματα και μουσική: Ώρκετοί από το δείγμα της έρευνας
προτιμούν μία απαλή μουσική υπόκρουση για τη δημιουργία
ευχάριστης ατμόσφαιρας μέσα στο βιβλιοπωλείο, όπως και
λιτά, απλά χρώματα στα υλικά και τους τοίχους.
• Ύπαρξη καθιστικού-αναγνωστηρίου: Ώρκετοί επίσης
εξέφρασαν την προτίμηση στη λειτουργία μία γωνιάςαναγνωστηρίου με αναπαυτικά καθίσματα μέσα στο
κατάστημα.
• „Βάθος‟ βιβλιοπωλείου: Ε ποικιλία και η πληρότητα τίτλων
– και μάλιστα από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους –
θεωρείται πλεονέκτημα για ένα βιβλιοπωλείο.
• Εναλλακτική χρήση χώρου: Ε δημιουργία καφετέριας,
χώρου χρήσης Ε/ και πλοήγησης στο διαδίκτυο κλπ. μέσα
στο βιβλιοπωλείο προτάθηκε ως πλεονέκτημα από αρκετούς
ερωτηθέντες.

• Δημιουργικό-δραστήριο: Νι ερωτηθέντες δηλώνουν πως
επιθυμούν ένα δραστήριο βιβλιοπωλείο που αναπτύσσει
ποικίλη πολιτιστική δραστηριότητα. Ε ποικιλία εκδηλώσεις
και διαφορετικών υπηρεσιών του σύγχρονου επιθυμητού
βιβλιοπωλείου φαίνεται, όπως παρατηρούν οι μελετητές της
έρευνας, να το διαφοροποιούν από τον παραδοσιακό του
ρόλο, δηλαδή του φυσικού χώρου λιανικής διακίνησης του
βιβλίου.
• Ευχάριστη και φιλόξενη ατμόσφαιρα: Ε εικόνα ενός
προσιτού και ‗ζεστού‘ βιβλιοπωλείου προβλήθηκε από μεγάλη
μερίδα του δείγματος.
• Σόπος συνάντησης και επικοινωνίας: Πτις απαντήσεις των
ερωτηθέντων κυριάρχησε η εικόνα του σύγχρονου
βιβλιοπωλείου-σημείου κοινωνικής συνάντησης , που
αναδεικνύεται σε ‗στέκι‘.
• Οικονομικό: Ώρκετοί από τους ερωτηθέντες προέκριναν και
το θέμα της προσιτής τιμής των βιβλίων του καταστήματος ως
σημαντικό γνώρισμα.

Φς προς τα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα - δηλαδή
το „χαρακτήρα‟ ή την „εικόνα‟ (image) - του ιδανικού
βιβλιοπωλείου αναφέρθηκαν κατά συχνότητα εμφάνισης τα
εξής από τους συμμετέχοντες στην έρευνα της VPRC:

Ώποκαλυπτικοί για τις σύγχρονες τάσεις είναι και
οι χαρακτηρισμοί που κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν οι
ερωτηθέντες για το ρόλο του σημερινού βιβλιοπωλείου.
Γκτός από τον εμπορικό-καταναλωτικό, αναφέρθηκαν οι εξής
‗ρόλοι‘ που καλείται να ενσαρκώσει ένα βιβλιοπωλείο, με
κριτήριο την κάλυψη αναγκών των επισκεπτών του:
• Γκπαιδευτικός – Κορφωτικός: Παραδοσιακά ο ρόλος του
βιβλιοπωλείου είναι η διατήρηση και διακίνηση γνώσης,
μόρφωσης και ψυχικής καλλιέργειας. ‟ αυτό υπήρξε
απόλυτη συμφωνία των συμμετεχόντων.
•Γνημερωτικός: Πυναφές με το πρώτο χαρακτηριστικό. Γδώ,
περισσότερο δόθηκε έμφαση στη δυνατότητα που έχει το
βιβλιοπωλείο να ενημερώσει τον αναγνώστη για οποιαδήποτε
νέα εξέλιξη στο χώρο του βιβλίου. πως είπαν οι ίδιοι οι
αναγνώστες, «...[επισκέπτομαι το βιβλιοπωλείο] για να δω τι
καινούριο έχει βγει, και για τη βιβλιογραφία μερικές φορές,
όταν δεν μπορώ να τη βρω στο Ξανεπιστήμιο».
•Ταλαρωτικός
Υυχαγωγικός
-Πυντροφικός:
Νι
περισσότεροι από τους ερωτώμενους είπαν ότι επισκέπτονται
το βιβλιοπωλείο ακόμα και όταν δεν έχουν πρόθεση να
ψωνίσουν, γιατί απολαμβάνουν το να βρίσκονται εκεί.
«...Γιδικά άμα περάσω απ' έξω,..., δεν υπάρχει περίπτωση να
μην μπω. Έτσι για να κάτσω έστω μισή ωρίτσα. Θαι να μην
πάρω. Ή [για να βρω] κάτι για την επόμενη φορά...είναι πολύ
ωραίο να κάθεσαι έτσι, πολύ ευχάριστο», «...Κου αρέσει πολύ
να μπαίνω σε ένα βιβλιοπωλείο και να διαβάζω. Γιδικά...όταν
έχω συγχυστεί ή πιεστεί, να μπαίνω απλώς και να διαβάζω.
Έτσι με ταξιδεύει πάρα πολύ.», «...θα έλεγα σήμερα θα πάω σ '
ένα βιβλιοπωλείο όπως λέμε θα πάω σ ' ένα θέατρο. Έτσι, να
το απολαύσω», «...για να περάσει η ώρα μου. Αια να μην κάνω
βόλτα στην Ώθήνα, μπαίνω μέσα στο βιβλιοπωλείο ...να
χαζέψω».

• Υιλικό και εξυπηρετικό: Ε ύπαρξη φιλικού κλίματος
απέναντι στον πελάτη και διάθεσης εξυπηρέτησής του
αναδείχθηκαν στο πιο σημαντικό χαρακτηρολογικό γνώρισμα
ενός καλού βιβλιοπωλείου. Ε πλειονότητα του δείγματος
αποδίδει μεγάλη σημασία στον παράγοντα «άνθρωπος» μέσα
στο κατάστημα και στην επιλογή του προσωπικού. Κε άλλα
λόγια, η φιλική διάθεση βιβλιοπώλη και βιβλιοϋπαλλήλων για
την ανάπτυξη μίας προσωπικής σχέσης κρίνεται ως σημαντικό
πλεονέκτημα ενός βιβλιοπωλικού καταστήματος.
• Ενημέρωση-Εξειδίκευση προσωπικού: Πε άμεση σχέση
με τη φιλικότητα και τη διάθεση εξυπηρέτησης τοποθέτησαν
οι ερωτηθέντες τις γνώσεις του βιβλιοπώλη και του
προσωπικού, ώστε να καθοδηγούν τον πελάτη και να του
προτείνουν τίτλους παρόμοιου ενδιαφέροντος. Ώρκετοί
κατέκριναν την ενημέρωση και την εξειδίκευση σημερινών
βιβλιοϋπαλλήλων σε σύγκριση με παλαιότερες περιόδους. Ε
γνώση του βιβλίου από τους υπαλλήλους κρίθηκε
καθοριστικής σημασίας για ένα ιδιαίτερο πολιτιστικό προϊόν
και την πελατεία του.
• Ευγένεια και διακριτικότητα προσωπικού: Θαι το τρίτο
στη σειρά σημασίας γνώρισμα του βιβλιοπωλείου σχετίζεται
με το προσωπικό. Κία «διακριτική παρουσία» πλησίον τους
επιθυμούν οι περισσότεροι ερωτηθέντες, ώστε αν χρειαστεί να
απευθυνθούν στους βιβλιοϋπαλλήλους, χωρίς όμως καμία
πίεση. Η προσωπική επικοινωνία κι η άμεση εξυπηρέτηση,
υπηρεσίες όπου κύριο ρόλο παίζει ο χαρακτήρας και οι γνώσεις του
βιβλιοπώλη και του βιβλιοϋπαλλήλου θεωρούνται σημαντικά κριτήρια
για ένα καλό βιβλιοπωλείο.
323

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

• Γρευνητικός - Γμπνευστικός: Ξολύ συναφές με το
προηγούμενο. Θάποιοι από τους ερωτηθέντες είπαν ότι στο
χώρο του βιβλιοπωλείου μπορούν να εμπνευστούν και να
στραφούν προς νέες κατευθύνσεις και ενδιαφέροντα.
• Θοινωνικός - Πυνάντηση, συνεύρεση: «...ιδανικό κάτι
τέτοιο, γιατί...καφές και μουσική, συζητήσεις, συναντήσεις,
κλπ. Κπορούν να υπάρξουν [σ' αυτόν τον χώρο]», «...να είναι [το
βιβλιοπωλείο] ένα meeting point, ένας χώρος συνάντησης με
το κοινό».
•Ξολυπολιτιστικός χώρος: «Πτην εποχή αυτή το βιβλιοπωλείο
πρέπει να είναι και Ξολιτιστικό Θέντρο». Πτα λόγια αυτά
συνοψίζονται με τον καλύτερο τρόπο οι ιδέες όλων σχεδόν
των αναγνωστών για τις δραστηριότητες που θα πρέπει να
προωθεί ένα σύγχρονο βιβλιοπωλείο. Πυνοπτικά, προτάθηκαν
τα εξής:
1) Βιοργάνωση συζητήσεων του κοινού για θέματα σχετικά με
το βιβλίο.
2) Ξαρουσιάσεις συγγραφέων ή νέων βιβλίων.
3) Ξροβολές ταινιών που βασίζονται σε λογο-τεχνικά έργα, με
ταυτόχρονη παρουσίαση και προώθηση του αντίστοιχου
βιβλίου.
4) Ώφιερώματα, ‗happenings‘, με ειδικά θέματα, όπως,
κινηματογράφος, τέχνες, μουσική, κόμικς, θέατρο, κλπ.
5) Πυνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας για
ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού για εκδηλώσεις ή
σεμινάρια που γίνονται εκεί.

υπηρεσίες και ελεύθερα επαγγέλματα, καθώς και φοιτητικόσπουδαστικό και μεσαίας κοινωνικής διαστρωμάτωσης.
Φς προς τον τρόπο επίσκεψης και κινήσεών του εντός
του βιβλιοπωλείου, το κοινό είναι βιαστικό (το 53,7% δαπανά
χρόνο λιγότερο από 15΄και το 85% λιγότερο από 30΄), το
σπίτι ή η εργασία του είναι σε απόσταση μικρότερη από 30΄
από το χώρο του βιβλιοπωλείου, έχει ενεργό αγοραστική
συμπεριφορά ( το 70% αγόρασε κάτι κατά την επίσκεψη, σε
ποσοστό 46% ήταν βιβλίο), είναι προαποφασισμένο (τα ¾
αναζήτησαν συγκεκριμένα βιβλία και το 81% αγόρασε μόνο
αυτά που σκόπευε από την αρχή να βρει) και είναι
‗σπαρτιάτικο‘ στην αγοραστική συμπεριφορά του (το 63%
αγόρασε μόνο 1 βιβλίο και το 37% 2 ή περισσότερα βιβλία).
Πτο σημείο αυτό η διευθύντρια του ΓΘΓΐΗ, Θατρίν
ΐελισσάρη, σχολιάζει σχετικά με το προφίλ του έλληνα
αναγνώστη –όπως σκιαγραφείται από την έρευνα – πως «αυτοί
που διάβαζαν παλιά 20 βιβλία, στις μέρες μας μειώνονται, ενώ αυτοί
που διαβάζουν ένα-δύο βιβλία αυξάνονται. Είναι μια αλλαγή. Αυτό
σημαίνει ότι ο σκληρός πυρήνας των αναγνωστών μικραίνει αλλά ότι
είναι περισσότεροι αυτοί που διαβάζουν, γι' αυτό έχουμε αύξηση της
βιβλιοπαραγωγής. Γεννιέται μια νέα μορφή αναγνωστών: οι
καταναλωτές. Γενικό φαινόμενο που δεν αφορά μόνο το βιβλίο.
Οφείλεται στο ότι όλοι έχουν σήμερα δικαίωμα στον πολιτισμό και ότι
το βιβλίο έγινε ένα προϊόν σαν τα άλλα, χρησιμοποιώντας κριτήρια
όπως το μάρκετινγκ και η διαφήμιση. Μια έρευνα την οποία μόλις
ολοκλήρωσε το ΕΚΕΒΙ δείχνει ότι όποιος μπαίνει σε ένα
βιβλιοπωλείο μένει μέσα μόνο ένα τέταρτο. Εντυπωσιακό. Ξέρει τι
θέλει να αγοράσει. Είναι ενημερωμένος. Δεν πάει για να ανακαλύψει
καινούργια πράγματα. Ο αναγνώστης μεταμορφώθηκε σε
καταναλωτή. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Η τηλεόραση και το Internet
συνέβαλαν πολύ σε αυτό»1111.

Γπίσης, στην ίδια έρευνα, ζητήθηκε από τους
ερωτηθέντες να προτείνουν ονομασίες για το ιδανικό
βιβλιοπωλείο που οραματίζονται και δόθηκαν αποκλειστικά
ελληνικοί τίτλοι: Βιβλιόπολις, Σο ξύλινο, Γραφή, Ο κόσμος της
σοφίας, Καλλιγραφία, υνάντηση, Καλλιέργεια ψυχής, Διαβάζω,
Οδοιπόρος, Ερωδιός, Βιβλιοφιλία, Λέξη, Βιβλιοδρόμιο, Τποθήκη,
Βιβλιοωδείο, Φρηματιστήριο βιβλίου, Βιβλιοφαγία, υμπόσιο1110.
Mία ακόμη ενδεικτική παρουσίαση των ‗επιθυμιών‘
του κοινού μέσα από δειγματοληπτική έρευνα, που
διεξήγαγε η εταιρεία Metron Analysis το Μάρτιο του
2007 για λογαριασμό του ΕΚΕΒΙ, είναι αποκαλυπτική.
Ξραγματοποιήθηκαν προσωπικές, δομημένες -με γραπτό
ερωτηματολόγιο- συνεντεύξεις με επισκέπτες στις εξόδους 78
επιλεγμένων βιβλιοπωλείων σε 16 νομούς της χώρας. Ρο
δείγμα συμπεριέλαβε 1.001 άτομα και η επιλογή του έγινε με
συστηματική δειγματοληψία στις εξόδους των βιβλιοπωλείων.

Σο βιβλιόφιλο κοινό, ως προς τη γενικότερη
καταναλωτική συμπεριφορά, εμφανίζεται να έχει σταθερή
συνήθεια την επίσκεψη του αγαπημένου του βιβλιοπωλείου.
Ρο 39,4% επισκέπτεται τουλάχιστον 2-3 φορές το μήνα το
βιβλιοπωλείο επιλογής του, ενώ τη συχνότερη επισκεψιμότητα
εμφανίζουν οι μεγαλύτερες ηλικίες – 55+ και 45-54 ετών –
και τα μεγάλα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία και οι αλυσίδες
βιβλιοπωλείων. Πτο σημείο αυτό οι ερευνητές σχολιάζουν
πως η αιτία της συχνότερης σταθερής επίσκεψης στις μεγάλες
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις είναι ο σκοπός της ενημέρωσης
(και όχι απαραίτητα ή μόνο της αγοράς). Γπίσης, το
βιβλιόφιλο κοινό έχει σημαντική αθροιστική ετήσια

Φς προς τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το κοινό
που επισκέπτεται σήμερα ένα βιβλιοπωλείο είναι νεανικό, κατά
τεκμήριο μορφωμένο, γυναικείο, απασχολούμενο σε μισθωτές

1111

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Ζ πγεία (θαιή ή θαθή) ηνπ βηβιίνπ: Ζ Καηξίλ
Βειηζζάξε, δηεπζχληξηα ηνπ ΔΚΔΒΗ, ‗αθηηλνγξαθεί‘ ην εθδνηηθφ ηνπίν ζηελ
Διιάδα κε αθνξκή ηελ 4ε Γηεζλή Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο», Βηβιία
(Σν Βήκα), 13.5.2007, ζ. 39/3.

1110

Γηα φια ηα ζηνηρεία γηα ηα επξήκαηα θαη ηα ζρφιηα ηεο έξεπλαο πνπ
αλαθέξνληαη εδψ βι. VPRC, Σν ηδαληθό «ζύγρξνλν» βηβιηνπσιείν γηα ην
αλαγλσζηηθό θνηλό, Πνηνηηθή έξεπλα, Φεβξνπάξηνο 2000.
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κατανάλωση βιβλίων (το 38,8% για προσωπική ευχαρίστηση,
το 28% για επιμορφωτική/επαγγελματική χρήση, το 17,3%
για τα παιδιά και το 15,8% για δώρα), προτιμά τη σύγχρονη
λογοτεχνία (σε ποσοστό 48,2% την ελληνική) και αγοράζει
μεν τα γνωστά και ευπώλητα (λογοτεχνία), αλλά και
εξειδικευμένα βιβλία (ψυχολογία, ιστορία, μαθηματικά,
βιβλιοφιλία).

πελάτες, αλλά δεν ανατρέπεται. Πυμπερασματικά, όπως
σχολιάζουν οι ερευνητές, η λειτουργία του χώρου του
βιβλιοπωλείου ως χώρου συνάντησης και επικοινωνίας
συνιστά βασική πλέον προσδοκία του κοινού. Βεν
ξεκαθαρίστηκε όμως στην έρευνα αν η έλλειψη αυτών των δύο
στοιχείων – αναγνωστηρίου/καφετέριας και πληρότητας
τίτλων – σχετίζεται άμεσα και σε τι ποσοστό με το βιαστικό
πέρασμα των βιβλιόφιλων από τα βιβλιοπωλεία, όπως
προαναφέρθηκε (15΄-30΄) 1112.

Σο 84,7% των ερωτηθέντων προτιμά, αναφορικά με
τη γεωγραφική θέση του βιβλιοπωλείου, το κέντρο της
πόλης του για την αγορά βιβλίου, το 47,5% τα
προάστια/γειτονιές, το 32,5% τα εμπορικά κέντρα στα όρια ή
εκτός πόλης και το 24,2% δηλώνει πως αγοράζει
«οπουδήποτε». Πχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση και
άλλα εναλλακτικά σημεία βιβλιεμπορίου (υπεραγορές,
σουπερμάρκετ, περίπτερα, πλασιέ κλπ.), μόνο κάτω από το
5% του δείγματος φάνηκε να τα προτιμά, δηλαδή το
βιβλιοπωλείο (κυρίως τα μεγάλα και οι αλυσίδες) φαίνεται να
διατηρεί κυρίαρχη θέση στην καρδιά του κοινού του.

Ώκολουθούν οι προτάσεις για τη λειτουργία κάρτας
μέλους σε ποσοστό 13,6%, η εξυπηρέτηση με την αποστολή
βιβλίων στο σπίτι σε ποσοστό 12,5%, η διοργάνωση
αφιερωμάτων/παρουσιάσεων σε ποσοστό 12%, η ταχύτερη
εκτέλεση παραγγελιών σε ποσοστό 7,8%, η πιο φιλική
ατμόσφαιρα
και
η
καλύτερη
ενημέρωση
του
βιβλιοπώλη/βιβλιοϋπαλλήλου σε ποσοστό 4,2%, η βελτίωση
της όλης εξυπηρέτησης του πελάτη σε ποσοστό 3,7%, η
περισσότερο
‗έγκυρη‘
γνώμη
του
βιβλιοπώλη/
βιβλιοϋπαλλήλου σε ποσοστό επίσης 3,7%, η βελτίωση της
εξυπηρέτησης στο ταμείο σε ποσοστό 2,6% και διάφορες
άλλες υπηρεσίες σε ποσοστό 27,4%, όπως η ύπαρξη
παιδότοπου, οι προσφορές και εκπτώσεις βιβλίων, η on line
εξυπηρέτηση, η απαλή μουσική, η προβολή βιβλίων σε
πάγκους (‗απλωμένα βιβλία‘), και δείγματα βιβλίων που να
παρουσιάζονται σε ιστοσελίδες.

Πύμφωνα δε με παγκόσμια διαδικτυακή έρευνα της
γνωστής εταιρείας ερευνών και αναλύσεων Nielsen για τις
καταναλωτικές συνήθειες στο διαδίκτυο το 2008,
διαπιστώθηκε ότι το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού
χρηστών του διαδικτύου έχει χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο
για την πραγματοποίηση κάποιας αγοράς και το πιο
δημοφιλές προϊόν σε διεθνές επίπεδο για αγοραπωλησία μέσω
διαδικτύου είναι το βιβλίο.

Ε μεγαλύτερη ποικιλία βιβλίων (47%) και το γεγονός
της ύπαρξης άνετων χώρων ανάγνωσης χωρίς να είναι
απαραίτητη η αγορά (53%) είναι τα κύρια σημεία που
πλεονεκτούν τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία και οι αλυσίδες.
Ώντίθετα, οι φιλικοί/συζητήσιμοι υπάλληλοι (56%) και ο
ευχάριστος και φιλικός χώρος (51%) είναι τα δυνατά σημεία
των μικρότερων και ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων στην
Γλλάδα.

Κάλιστα, εμφανίστηκε το 41% των χρηστών
παγκοσμίως να έχει αγοράσει βιβλία το τρίμηνο Βεκεμβρίου
2007-Σεβρουαρίου 2008 και στη δεύτερη θέση με το 36%
των χρηστών να έχουν αγοράσει είδη ιματισμού.
Ε Γλλάδα φαίνεται να διαφοροποιείται σε αυτό το
σημείο, καθώς οι έλληνες χρήστες του διαδικτύου
εμφανίστηκαν στην έρευνα να αγοράζουν κυρίως Ε/ μέσω
internet – ποσοστό 41% των χρηστών σε σύγκριση με το
21% του ευρωπαϊκού μέσου όρου – και το 43% να
προσφεύγει στο διαδίκτυο για την απόκτηση αεροπορικών
εισιτηρίων, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από τον αντίστοιχο
παγκόσμιο μέσο όρο.

Ηδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το τελευταίο σημείο για τα
προτερήματα των μικρών καταστημάτων, όπως και η
αντίληψη του βιβλιοπωλείου εκ μέρους του βιβλιόφιλου
κοινού ως χώρου ψυχαγωγίας και συνάντησης με φίλους
(κοινωνική δραστηριότητα), παράλληλα με το ξεφύλλισμα και
την αγορά βιβλίων ή/και άλλων προϊόντων1113.

Ώκόμη, στο πλαίσιο της έρευνας του ΓΘΓΐΗ, στην
ερώτηση για τη βελτίωση που επιθυμούν στις υπηρεσίες που
παρέχουν τα βιβλιοπωλεία οποιασδήποτε μορφής, το 39,1%
κατονόμασε τη δημιουργία αναγνωστηρίου / καφέ στο
εσωτερικό του βιβλιοπωλείο και το 19,2% τη μεγαλύτερη
πληρότητα τίτλων. Ε διαφορά ανάμεσα στις δύο απαντήσεις
– ύπαρξη αναγνωστηρίου/καφέ και πληρότητα τίτλων –
μετριάζεται, απλώς, στους συστηματικότερους αναγνώστες-

1112

Γξεγφξεο Σξαγγαλίδαο, «Σα βηβιηνπσιεία, νη πειάηεο ηνπο θαη ε αζηηθή
ζηαηηζηηθή: Έξεπλα ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Βηβιίνπ», Ρηδνζπάζηεο («7 κέξεο
καδί»), 3.6.2007. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www2.rizospastis.gr/
wwwengine/story.do?id=4064763 (9.1.2009).
1113
ρεηηθά κε φια φζα αλαθέξνληαη εδψ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
επίζθεςεο ζην βηβιηνπσιείν θαη ηε ζπκπεξηθνξά ησλ βηβιηφθηισλ, βι.
Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, Έξεπλα γηα ην θνηλό ησλ βηβιηνπσιείσλ, Αζήλα,
2007.
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τρίτη θέση τη γνώμη φίλων και συγγενών (34%), στην τέταρτη
θέση την περίληψη στο οπισθόφυλλο (33%), στην πέμπτη
θέση την κριτική που έχουν διαβάσει (27%), στην έκτη θέση
την τιμή του βιβλίου (18%), στην έβδομη θέση τη μεγάλη
κυκλοφορία του (14%), στην όγδοη θέση τη μεταφορά του
στον κινηματογράφο ή στην τηλεόραση (10%) και στην
ένατη θέση τη συμβουλή του βιβλιοπώλη (9%).
Γπισημαίνεται ότι μικρή άνοδος σημειώνεται σε αυτό το
κριτήριο επιλογής των αναγνωστών, σε σύγκριση με το 1999,
όταν το ποσοστό ανερχόταν στο 8%. Γπίσης, τόσο οι
σταθεροί αναγνώστες (πάνω από 10 βιβλία το χρόνο) όσο και
οι μέτριοι αναγνώστες (1-9 βιβλία το χρόνο) εμφανίζονται να
εμπιστεύονται τη γνώμη του βιβλιοπώλη ως κριτήριο αγοράς
ενός βιβλίου με το ίδιο ποσοστό, το 9%. Ώκολουθούν με
μικρότερα ποσοστά προτίμησης: η βράβευση του βιβλίου
στην Γλλάδα ή στο εξωτερικό (8%), ο εκδοτικός οίκος (8%),
το εξώφυλλο (7%), η διαφήμιση που έχει γίνει (4%) και ο
αριθμός των σελίδων του (2%).

‗Ξρωτότυπη‘ μέθοδος προσέλκυσης πελατών του βιβλιοπωλείου «Αρόδο» στην
Ώντίπαρο με την υιοθέτηση διαπραγματεύσιμης τιμής πώλησης, παραπέμποντας σε
προνεωτερικές ανταλλακτικές πρακτικές, όπως δηλώνει η επιγραφή «Παραλάβαμε
ποίηση καλή. Σιμές συζητήσιμες» στη βιτρίνα - Ώύγουστος 2007

(Ξηγή: http://fotospatho.blogspot.com/2007/08/blog-post.html)1114

Γπίσης, αξιοσημείωτα είναι τα ευρήματα της τρίτης
έρευνας αναγνωστικής συμπεριφοράς και πολιτιστικών
πρακτικών που διενήργησε το ΕΚΕΒΙ το 2010, για την
στάση του κοινού έναντι του βιβλιοπωλείου. Πύμφωνα με
την έρευνα, ως προς τις πηγές ενημέρωσης για ανάγνωση
βιβλίου, οι συστάσεις από στόμα σε στόμα παραμένουν ο
βασικότερος τρόπος ενημέρωσης σε ποσοστό 66% και
ακολουθούν οι επισκέψεις σε βιβλιοπωλεία σε ποσοστό
58%. Μάλιστα, οι βιβλιόφιλοι ανώτερης εκπαίδευσης
προκρίνουν την ενημέρωση μέσω της επίσκεψης σε
βιβλιοπωλείο σε ποσοστό 72%. Ξάντως, αυτός ο τρόπος
ενημέρωσης εμφανίζει μικρή μείωση ως συνήθεια στο κοινό
σε σύγκριση με την έρευνα του ΓΘΓΐΗ το 1999, όταν το
αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 62%. Γπίσης, έχει αυξηθεί η
απήχηση του διαδικτύου σε σχέση με το 2004 (4%),
φθάνοντας το 15%, ενώ έχει μειωθεί ο ρόλος των κριτικών και
των διαφημίσεων στον Ρύπο, αγγίζοντας το 13% (από 34% το
1999). Γπίσης, το 9% δήλωσε ότι ενημερώνεται από τις
ειδικές εκπομπές στο ραδιόφωνο ή/και στην τηλεόραση (από
22% το 1999). Πε ποσοστό 9% και 5% αντίστοιχα
ενημερώνεται σήμερα το βιβλιόφιλο κοινό για τους νέους
τίτλους από τις εκθέσεις βιβλίων (39% το 1999) και μέσω της
επίσκεψης σε κάποια δημόσια βιβλιοθήκη 19% το 1999). Αια
άλλη μια φορά, επιβεβαιώθηκε η μικρή διείσδυση της χρήσης
βιβλιοθήκης στην αναγνωστική συμπεριφορά του ελληνικού
κοινού.

Φς προς τον τρόπο προμήθειας βιβλίου, το 67% του
δείγματος στην έρευνα του ΓΘΓΐΗ δήλωσε πως το αγοράζει
ο ίδιος (78% των αναγνωστών πάνω από 10 βιβλίων το έτος
και 65% των αναγνωστών 1-9 βιβλίων το έτος), το 19%
δανείζεται βιβλία από φίλους/συγγενείς, το 9% αποκτά το
βιβλίο από άλλο μέλος του νοικοκυριού, το 3% δανείζεται
βιβλία από βιβλιοθήκες και 1% αποκτά βιβλία ως δώρο.
Σαίνεται, λοιπόν, ότι η επιλογή και αγορά ενός βιβλίου
αποτελεί ‗προσωπική υπόθεση‘ για το ελληνικό κοινό.
Πτο ερώτημα πολλαπλών απαντήσεων για τις πηγές
αγοράς βιβλίων, στις δηλώσεις των 628 ερωτηθέντων που
αγόρασαν βιβλία το τελευταίο έτος κυριάρχησε η επιλογή
των μικρών, ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων. Ώναλυτικά, το
67% του δείγματος απάντησε ότι προτιμά αυτό το είδος
βιβλιοπωλείων για τις αγορές του, το 41% δήλωσε τα μεγάλα
βιβλιοπωλεία/αλυσίδες βιβλιοπωλείων, το 16% τα
βιβλιοχαρτοπωλεία, το 9% τις εκθέσεις βιβλίων, το 7% τους
πλανόδιους πωλητές, το 5% τα περίπτερα/πρακτορεία
εφημερίδων/σημεία πώλησης Ρύπου, το 2% τα
παλαιοβιβλιοπωλεία/βιβλιοπωλεία stock, επίσης το 2% τα
super markets και το ίδιο ποσοστό το Βιαδίκτυο, ενώ άλλο
τρόπο/κανάλι προμήθειας προτίμησε το 4%. Ώξίζει να
επισημανθούν οι διαφορές στις προτιμήσεις ανάλογα με τον
τύπο αναγνώστη. Νι σταθεροί αναγνώστες 10 βιβλίων και
πάνω το έτος εκφράζουν την προτίμησή τους στα μικρά,
ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία σε ποσοστό 63% και στα μεγάλα
βιβλιοπωλεία/ βιβλιοπωλικές αλυσίδες σε ποσοστό 55%. Νι
αναγνώστες 1-9 βιβλίων το έτος δήλωσαν ότι επισκέπτονται
για αγορές τα μικρά, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία σε μεγαλύτερο
συγκριτικά με τους σταθερούς αναγνώστες ποσοστό,
φθάνοντας το 68%, ενώ μόλις το 42% προτιμά τα μεγάλα

Πτην ερώτηση για τα κυριότερα κριτήρια επιλογής
ενός βιβλίου προς αγορά και ανάγνωση, οι ερωτηθέντες
ανέδειξαν στην πρώτη θέση το θέμα του βιβλίου (85%, όπως
και το 1999), στη δεύτερη θέση το συγγραφέα (39%), στην
1114

Γηα θσηνγξαθία βι. Μειίζζα ηνΐιε, «Μ‘ αξέζεη, δελ κ‘ αξέζεη»,
ΒΖΜagazino, ηεχρνο 358, 26.8.2007, ζ. 6.
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βιβλιοπωλεία/βιβλιοπωλικές αλυσίδες. Γπίσης, το 20% των
σταθερών αναγνωστών προτιμά τα βιβλιοχαρτοπωλεία, το
17% τις εκθέσεις βιβλίων, το 9% τους πλανόδιους πωλητές, το
8% τα σημεία διανομής Ρύπου και το 7% τα
παλαιοβιβλιοπωλεία/βιβλιοπωλεία stock. Ώπό την άλλη, οι
μέτριοι αναγνώστες επισκέπτονται σπανιότερα τις εκθέσεις
βιβλίων (8%), τους πλανόδιους πωλητές (6%), τα σημεία
διανομής Ρύπου (4%) και ακόμη πιο σπάνια τα
παλαιοβιβλιοπωλεία/βιβλιοπωλεία stock (2%).

της ηλικιακής ομάδας 35-44 ετών. Ώκόμη, για τα
βιβλιοπωλεία του νομού Αττικής το ποσοστό των
βιβλιόφιλων που επιλέγουν τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς
αυξάνει στο 65%, σε σύγκριση με το γενικό ποσοστό του
44% της έρευνας.
ε ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία αλλά και σε αλυσίδες
βιβλιοπωλείων ξοδεύουν 11,6 ευρώ το μήνα κατά άτομο οι
αναγνώστες. Οι συστηματικοί αναγνώστες εμφανίζονται να
δαπανούν 19,9 ευρώ το μήνα, οι μέτριοι αναγνώστες 10,2
ευρώ το μήνα και οι ασθενείς αναγνώστες 6,1 ευρώ το
μήνα. Ρο 67% του δείγματος των 628 ατόμων που δήλωσαν
ότι αγόρασαν βιβλία το τελευταίο έτος δήλωσε ότι δεν
αγοράζει βιβλία από περίπτερα. Ξάντως, 1 στους 3
ερωτώμενους απάντησε ότι θα αγόραζε ελληνική λογοτεχνία
(10%), ταξιδιωτικά βιβλία (9%) και ξένη λογοτεχνία (7%) από
περίπτερα1115.

Φς προς τη συχνότητα επίσκεψης βιβλιοπωλικών
καταστημάτων, το 42% των σταθερών (πάνω από 10 βιβλία το
έτος) και το 33% των μέτριων αναγνωστών (1-9 βιβλία το
έτος) επισκέπτονται 1 φορά το μήνα ένα βιβλιοπωλείο για
ενημέρωση/αγορές, ενώ το 22% των σταθερών βιβλιόφιλων
και το 49% των πιο αδύναμων βιβλιαναγνωστών δεν
επισκέπτονται καθόλου μέσα στο μήνα ένα βιβλιοπωλείο. Ρο
16% των σταθερών αναγνωστών επισκέπτεται 2 φορές το μήνα
ένα βιβλιοπωλείο και μόλις το 4% από αυτούς εισέρχεται
πάνω από 5 φορές το μήνα σε ένα βιβλιοπωλείο.

Γπίσης, ενδιαφέρον για την εικόνα του βιβλιοπωλείου
και τις προτιμήσεις του βιβλιόφιλου κοινού είναι τα ευρήματα
των ερευνών της εταιρείας Interview, που διενήργησε για
λογαριασμό του Πυνδέσμου Γκδοτών ΐορείου Γλλάδας, τα
έτη 2007, 2008 και 2009, με αφορμή το ετήσιο Σεστιβάλ
ΐιβλίου που πραγματοποιείται στην παραλία της
Ζεσσαλονίκης 1116 . Ρο δείγμα των ερευνών προέρχεται από
τους επισκέπτες του υπαίθριου Σεστιβάλ του ΚαΎου.

Ηδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο μελέτης στην
παρούσα εργασία παρουσιάζουν τα ευρήματα της έρευνας του
ΓΘΓΐΗ (2010) ως προς την προτίμηση τύπου βιβλιοπωλείου
εκ μέρους των βιβλιόφιλων. Πτην ερώτηση πολλαπλών
απαντήσεων αν για αναζήτηση βιβλίων γενικότερα, προτιμούν
να επισκέπτονται βιβλιοπωλεία του κέντρου της πόλης,
διαφόρων εμπορικών κέντρων ή βιβλιοπωλεία της γειτονιά
τους, το 58% των 638 βιβλιαναγνωστών ανέφεραν τα
βιβλιοπωλεία του κέντρου της πόλης, το 44% τα
βιβλιοπωλεία της γειτονιάς τους και το 17% τα
βιβλιοπωλεία εμπορικών κέντρων.

Φς προς τις πηγές αγοράς βιβλίου, επιβεβαιώθηκε η
προτίμηση των βιβλιόφιλων στο βιβλιοπωλείο ως κύριο
προορισμό τους για την ανεύρεση και απόκτηση των βιβλίων
που επιθυμούν, είτε στα μεγάλα βιβλιοπωλεία-αλυσίδες, είτε –
σε μικρότερο βαθμό- στα μικρότερα αμιγή βιβλιοπωλεία, είτε
– επιζούν ακόμη- στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς τους. Ρα
ευρήματα συμβαδίζουν με αυτά της πρώτης έρευνας
αναγνωστικής συμπεριφοράς του ΓΘΓΐΗ το 1999, όπου το
85% των ερωτηθέντων εκδήλωσε την προτίμησή του στο
βιβλιοπωλείο για την προμήθεια βιβλίων.

Κάλιστα, οι βιβλιόφιλοι ανώτερης εκπαίδευσης
προτιμούν τα βιβλιοπωλεία του κέντρου της πόλης σε
ποσοστό 65%. Νι σταθεροί αναγνώστες επιλέγουν τα
βιβλιοπωλεία του κέντρου της πόλης επίσης σε ποσοστό 65%,
τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς τους σε ποσοστό 42% και τα
βιβλιοπωλεία εμπορικών κέντρων στο 19%. Νι μέτριοι
αναγνώστες προτιμούν τα βιβλιοπωλεία του κέντρου μιας
πόλης σε ποσοστό 57%, τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς τους
στο 45% και τα βιβλιοπωλεία εμπορικών κέντρων στο 17%.
Παρατηρείται μία μικρή διαφορά προτίμησης των πιστών
βιβλιόφιλων στα βιβλιοπωλεία του κέντρου της πόλης που διαβιούν.

Σαίνεται ότι το βιβλιοπωλείο παραμένει στη
συνείδηση των ελλήνων βιβλιόφιλων ο ‗φυσικός χώρος‘
έκθεσης και διακίνησης του αγαπημένου τους αγαθού.

1115

Γηα φια ηα επξήκαηα πνπ παξαηέζεθαλ ζην ζεκείν απηφ, βι. Δζληθφ
Κέληξν Βηβιίνπ, “Γ' Παλειιήληα έξεπλα αλαγλσζηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
πνιηηηζηηθώλ πξαθηηθώλ, 2010” (Κεθάιαην Γ΄, Τπνελόηεηεο Γ1, Γ4 θαη Γ5).
Γηαζέζηκε ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=8433
&cnode=309 (20.4.2011).
1116
χλδεζκνο Δθδνηψλ Βνξείνπ Διιάδαο, «Φεζηηβάι Βηβιίνπ 2009»,
Interview,
Μάηνο
2009.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.interview.com.gr/ gr/research.htm (23.9.2011).

Γπίσης, παρατηρούνται διαφορές ως προς το φύλο
και την ηλικία: Ρο 63% των ανδρών φαίνεται να προτιμά τα
βιβλιοπωλεία κέντρου πόλης – έναντι 55% των γυναικών - ενώ
οι γυναίκες προτιμούν σε ποσοστό 50% τα βιβλιοπωλεία της
γειτονιάς τους – σε αντίθεση με το 36% των ανδρών. Ρα
βιβλιοπωλεία κέντρου πόλης επιλέγει το 68% των βιβλιόφιλων
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της πολιτικής των ελληνικών βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων
τοποθετείται χρονικά στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του
1990 (Ηανός, Γλευθερουδάκη, Θατώι του ΐιβλίου, Γστία κ.ά.)
και αποτελεί αναπόσταστο μέρος της αλλαγής παραδείγματος
του βιβλιοπωλείου που συνέβη εκείνη την περίοδο. Συσικά,
τα νέα πολυκαταστήματα και αλυσίδες –κυρίως στο εμπορικό
κέντρο της Ώθήνας-, όπως οι Public, Fnac, Metropolis, Ηανός,
εφάρμοσαν από την αρχή της λειτουργίας τους αυτή τη
στρατηγική. Ιίγοι βιβλιοπώλες από το δείγμα της
περιπτωσιολογικής έρευνας, όπως ο Λίκος Ιιβέριος
(Ξολιτεία) και οι Ώθανάσιος Γυθυμίου και Τρήστος Λάκας
(Ώναγνώστης) εκφράστηκαν αρνητικά στη διοργάνωση
εκδηλώσεων μέσα στο βιβλιοπωλείο, λόγω διαφορετικής
φιλοσοφίας.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: Πηγές αγοράς βιβλίου (2007,2008,2009)

Ε διαφοροποίηση των νέων βιβλιοχώρων από το
παλαιό βιβλιοπωλείο θεωρείται δεδομένη από ιδιοκτήτες
μεγάλων βιβλιοπωλικών αλυσίδων.
Γνδεικτικό για τα νέα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα
του σύγχρονου ελληνικού βιβλιοπωλείου είναι πως ο
πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος και κάτοχος του 85% του
μετοχικού κεφαλαίου, Λίκος Θαρατζάς του Ηανού (συνολικά 7
καταστήματα σε Ώθήνα και Ζεσσαλονίκη)1117, στην ερώτηση
να χαρακτηρίσει την επιχείρησή του, επιλέγει την απάντηση
«Κεγάλο βιβλιοπωλείο – Ώλυσίδα», υποστηρίζοντας όμως ότι
«διαφεύγει η πλήρης ταυτότητα, που συνίσταται σε ένα «χώρο
πολιτισμού και διακίνησης ιδεών». Ν ίδιος προσθέτει πως ο Ηανός
έρχεται στο μεταίχμιο, στη ‗μαύρη τρύπα‘ που παράγει η
ελληνική αμετροέπεια για να καλλιεργήσει τον πολιτισμό και
την κουλτούρα του διαλόγου. Γξηγεί για την επιτυχή μέχρι
σήμερα πορεία του Ηανού πως επιτεύχθηκε «ο μετασχηματισμός
από μητροπολιτικό βιβλιοπωλείο σε χώρο πολιτιστικών
προϊόντων» 1118 . Πτα μικρά καταστήματα της αλυσίδας στη
Ζεσσαλονίκη διοργανώνονται μια φορά το μήνα εκδηλώσεις,
ενώ στο κατάστημα της Ώθήνας παρουσιάζονται μία/δύο ή
και τρείς φορές την ημέρα ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις,
και στο κεντρικό κατάστημα στη συμπρωτεύουσα ο μέσος
όρος των εκδηλώσεων είναι 12 το μήνα.

Ώξιοσημείωτος είναι επίσης ο κοινωνικός ρόλος του
βιβλιοπωλείου, ως κύρια διάσταση της εξέλιξης του νέου
παραδείγματος. Πτην έρευνα της εταιρείας Interview,
αναφορικά με τις ανάγκες ή επιθυμίες του ελληνικού
βιβλιόφιλου κοινού, εντοπίσθηκε η προτίμηση στο σύγχρονο
βιβλιοπωλείο-σημείο κοινωνικής συνάντησης-πολυπολιτιστικό
χώρο, πράγμα που σημαίνει την ύπαρξη καθιστικού/
αναγνωστηρίου/ καφέ/ χώρου ελεύθερης χρήσης διαδικτύου,
καθώς και την ανάπτυξη πολιτιστικών πρωτοβουλιών.
Ξρόκειται για χαρακτηρολογικά γνωρίσματα που
χαρακτήριζαν το παραδοσιακό βιβλιοπωλείο, αν και το
στοιχείο της κοινωνικής συνάντησης και της πνευματικής
επικοινωνίας ήταν ήδη από την ελληνική και ρωμαϊκή
αρχαιότητα συνυφασμένο με το βιβλιοπωλικό κατάστημα και
το ρόλο του βιβλιοπώλη, όπως εκτέθηκε στην ιστορία του
βιβλιεμπορίου. Ν νέος κοινωνικός ρόλος του ελληνικού
βιβλιοπωλείου άρχισε να αναπτύσσεται με την εισαγωγή του
νέου παραδείγματος, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του
1990, και πλέον εξελίσσεται και επεκτείνεται κατά τη διάρκεια
της δεκαετίας του 2000.

1117

Ο Ν. Καξαηδάο εμεγεί πσο εκπλεχζζεθε ηελ επσλπκία απφ ηε ξσκατθή
κπζνινγία, κηα ηζρπξή ζεφηεηα, αληίζηνηρε ηνπ ειιεληθνχ Γία, πνπ θνηηάδεη
πξνο ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ, δειαδή εθθξάδεη ην ζπλδπαζκφ ηεο
παξάδνζεο θαη ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ηνπ θαηλνχξγηνπ. εκεηψλεη φηη πξηλ
ηελ ίδξπζε ηνπ πξψηνπ βηβιηνπσιείνπ ζηε Θεζζαινλίθε, έθδηδε γηα δχν
ρξφληα ην πεξηνδηθφ «Ηαλόο: έλα ηεηξάδην αλαδεηήζεσλ» (1982-1984).
1118
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Νίθν Καξαηδά (Μεγάιν βηβιηνπσιείναιπζίδα «Ηαλφο»). Υψξνο: Βηβιηνπσιείν Ηαλφο, Οδφο ηαδίνπ 24, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 14.3.2009.

Ώξίζει μία σύντομη ματιά στην ανάδυση του νέου
κοινωνικού ρόλου του βιβλιοπωλείου στην ελληνική
περίπτωση. Ε οργανωμένη εισαγωγή προγράμματος
πολιτιστικών εκδηλώσεων – κυρίως λόγου – ως στρατηγική
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Ώντίθετη γνώμη, όπως αναφέρθηκε, σχετικά με τη
διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εκ μέρους του
βιβλιοπώλη εκφράζει ο ιδιοκτήτης και διεθυντής του μεγάλου
βιβλιοπωλείου Ξολιτεία στο κέντρο της Ώθήνας, Λίκος
Ιιβέριος.

Λίκος Ιιβέριος (Ξολιτεία)

Βηλώνει «κάθετα αντίθετος» στην ανάπτυξη
οποιασδήποτε παράλληλης δραστηριότητας με τη
βιβλιοπώληση, είτε αυτή σχετίζεται με την έκδοση είτε με
πολιτιστικές πρωτοβουλίες κ.ά.. Πτην ερώτηση δε, για την
αξιολόγηση της σημερινής κατάστασης των ελληνικών
βιβλιοπωλείων, δηλώνει κατηγορηματικά ότι παρουσιάζουν
μία αρνητική εικόνα, ευρισκόμενα σε κρίση, εξηγώντας ότι
αυτά παρεκκλίνουν από τη λειτουργία και το σκοπό του
βιβλιοπωλείου και ότι στόχος τους είναι «να κάνουν ένα
πολιτιστικό σούπερ-μάρκετ (βλ. Public, Fnac, Ιανός=βιτρίνα και
lifestyle café)»1120.

Πτο ίδιο πνεύμα, η Ποφίκα Γλευθερουδάκη,
διευθύνουσα σύμβουλος του Γλευθερουδάκη, επίσης μεγάλου
βιβλιοπωλείου-αλυσίδας (1 κεντρικό κατάστημα στο εμπορικό
κέντρο Ώθήνας, 13 υποκαταστήματα στην Ώθήνα, 7
καταστήματα franchise εκτός Ώθήνας και 5 καταστήματα
newsstand στην Ώθήνα), αναφέρει ότι το 1996 ξεκίνησαν να
προγραμματίζουν και να υλοποιούν τη διοργάνωση
πολιτιστικών εκδηλώσεων μέσα στους χώρους του κεντρικού
καταστήματος, υποστηρίζοντας ότι ήταν η πρώτη
βιβλιοπωλική επιχείρηση που έλαβε αυτή την πρωτοβουλία
στην Γλλάδα.

μως, είναι διατεθειμένο το ελληνικό κοινό να
καταβάλει δαπάνη για αυτές τις ‗συμπληρωματικές
λειτουργίες/υπηρεσίες‘ του βιβλιοπωλείου; Κάλλον όχι,
πιστεύουν οι έλληνες βιβλιοπώλες, και μάλιστα σε περίοδο
έντονης οικονομικής ύφεσης στη χώρα. Ε νέα τάση στις
ΕΞΏ σχετικά με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις σε βιβλιοπωλεία
εκφράζεται με το ερώτημα: «Ζέλεις να δεις από κοντά τον
αγαπημένο σου συγγραφέα; Ξρέπει να πληρώσεις εισιτήριο».
Ανωστά βιβλιοπωλεία στην Θαλιφόρνια, το Θονέκτικατ, τη
Κασαχουσέτη και τη Λέα όρκη αρχίζουν να βάζουν τίμημα
στην παρακολούθηση των εκδηλώσεων που φιλοξενούν,
αδιανόητη πρακτική μέχρι πριν λίγο καιρό. Έντονη δημόσια
συζήτηση πυροδότησε η απόφαση, τον Ώπρίλιο του 2011, του
βιβλιοπωλείου «Boulder» στο Θολοράντο να χρεώνει
εισιτήριο αξίας $5 το άτομο σε όσους επιθυμούν να
παρακολουθούν εκδηλώσεις στο κατάστημα. Ρον ίδιο μήνα,
το βιβλιοπωλείο «Kepler‘s» στην Θαλιφόρνια ξεκίνησε να
χρεώνει τους επισκέπτες με δωροκάρτα-πρόσκληση αξίας
$10, με την οποία αποκτούν το δικαίωμα δύο άτομα να
παρακολουθήσουν μία βιβλιοπαρουσίαση συγγραφέα. Θαι

Ε ίδια σημειώνει ότι πριν το 1996 προέκυπταν
εκδηλώσεις -κυρίως βιβλιπαρουσιάσεις- ‗ad hoc‘, λόγω
επίσκεψης συγγραφέων, κυκλοφορίας νέων τίτλων κλπ.,
δηλαδή χωρίς μακροπρόθεσμο προγραμματισμό της
διοίκησης της επιχείρησης. Πήμερα, στο café του κεντρικού
βιβλιοπωλικού καταστήματος της αλυσίδας, έκτασης 200 τ.μ.,
πραγματοποιούνται συναντήσεις μελών λεσχών ανάγνωσης,
σεμινάρια τέχνης, γραφής κ.α. και εργαστήρια ασχολιών
ελεύθερου χρόνου, όπως πλεκτικής (με συνδρομές). Ε Π.
Γλευθερουδάκη σημειώνει ότι η πολιτιστική δράση της
επιχείρησης έχει συχνά φιλανθρωπικούς σκοπούς1119.

1119

1120

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε νθίθα Διεπζεξνπδάθε (Μεγάιν
βηβιηνπσιείν-αιπζίδα «Διεπζεξνπδάθεο»). Υψξνο: Κεληξηθφ βηβιηνπσιείν
Διεπζεξνπδάθεο, Οδφο Παλεπηζηεκίνπ 17, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 27.4.2009.

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Νίθν Ληβέξην (Μεγάιν βηβιηνπσιείν
«Πνιηηεία»). Υψξνο: Γξαθείν πάλσ απφ ην βηβιηνπσιείν Πνιηηεία, Οδφο
Αζθιεπηνχ 1-3, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 22.6.2009.
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άλλα βιβλιοπωλεία συνέχισαν το εγχείρημα. Ρο κοινό
πληρώνει εισιτήριο, αγοράζει μια δωροκάρτα ή αντίτυπο του
βιβλίου που παρουσιάζεται.

πολιτιστικό κέντρο», χωρίς να την αποκλείει όμως εντελώς στο
μέλλον1123.

Κάλιστα, τα φυσικά βιβλιοπωλεία στη δυτική αγορά
του βιβλίου, με κάποιον τρόπο, προσπαθούν να
εκμεταλλευτούν τις εκδηλώσεις, το μόνο μέσο που διαθέτουν
απέναντι στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το οποίο με τη διαρκή
άνοδό του απειλεί να τους βάλει ‗λουκέτο‘. Ε Sarah McNally,
ιδιοκτήτρια του βιβλιοπωλείου «McNally Jackson Books»
στην περιοχή Πόχο του Κανχάταν, εξηγεί πως «ολόκληρο το
μοντέλο του ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου βασίζεται στην πώληση
βιβλίων, όμως αυτό το μοντέλο τώρα μεταβάλλεται, επειδή τόσες
πολλές βιβλιοπωλήσεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά»1121.

Πρόσκληση του Hondos Center σε βιβλιοπαρουσίαση

Κε αυτό τον τρόπο δημιουργείται, αυτή την περίοδο,
μία συγκεκριμένη, νέα τάση στην αγορά λιανικού
βιβλιεμπορίου στις ΕΞΏ. Κπορεί προς το παρόν πολλοί
βιβλιοπώλες να αισθάνονται άβολα στην ιδέα να χρεώσουν
όσους θέλουν να δουν και να ακούσουν από κοντά τον
συγγραφέα που αγαπούν, δεν αποκλείουν όμως να καταφύγουν
σε αυτή την πρακτική αν τα πράγματα δυσκολέψουν.
Γνδεικτικά, εκπρόσωπος της μεγαλύτερης βιβλιοπωλικής
αλυσίδας στις ΕΞΏ, «Barnes & Noble», δηλώνει ότι ποτέ δεν
έχει χρεώσει αντίτιμο για τα ‗events‘ που διοργανώνει.
Ώκόμη, ο Neal Sofman, συνιδιοκτήτης του «Bookshop West
Portal» στο Παν Σρανσίσκο δηλώνει επίσης πολέμιος της
νέας στρατηγικής μάρκετιγκ, υποστηρίζοντας πως «είμαστε
έμποροι, πωλούμε ένα προϊόν βέβαια, αλλά ταυτόχρονα είμαστε ένα

Πτην ελληνική βιβλιαγορά, το κλίμα είναι μάλλον
αρνητικό ακόμη για την εφαρμογή αυτής της πρακτικής
μάρκετιγκ. Ν ΐασίλης Τατζηιακώβου, υπεύθυνος του
βιβλιοπωλείου «Ηανός» στην Ώθήνα, υποστηρίζει ότι η χρέωση
της παρακολούθησης των εκδηλώσεων δεν είναι κάτι
πρωτόγνωρο, και προσθέτει ότι την τακτική αυτή έχουν
υιοθετήσει και βιβλιοπωλεία του Ιονδίνου. Πτην Ώθήνα όμως,
«δεν μπορεί να σηκώσει το αναγνωστικό κοινό το εισιτήριο στις
βιβλιοπαρουσιάσεις», σημειώνει, «το αναγνωστικό κοινό λόγω
κρίσης το παλεύει, στερείται για να συνεχίσει να διαβάζει. Ελάχιστα
βιβλιοπωλεία έμειναν, αν του πούμε πλήρωσε για τις εκδηλώσεις, θα
πάψει στο τέλος να αγοράζει βιβλία» 1124 . Ώπό την άλλη, δεν
πιστεύει ότι το οnline εμπόριο απειλεί για την ώρα το
παραδοσιακό βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα. Ρο ίδιο πιστεύει
και η Θάλλια Ταραλαμπάκη, υπεύθυνη επικοινωνίας του
βιβλιοπωλείου «Γυριπίδης» στο Ταλάνδρι. «Σο ηλεκτρονικό
εμπόριο υπάρχει αρκετά χρόνια και στην Ελλάδα, καλύπτει όμως
διαφορετικές ανάγκες. Και εμείς προσφέρουμε τη δυνατότητα online
αγορών από την ιστοσελίδα μας. Τπάρχουν άνθρωποι που
λειτουργούν μέσω του ίντερνετ, που πραγματοποιούν όλες τις
δραστηριότητές τους online, υπάρχουν όμως και εκείνοι που πάντοτε
θα έρχονται στο βιβλιοπωλείο για βόλτα, για να ξεφυλλίσουν ένα
βιβλίο, για να ανταλλάξουν απόψεις με τους υπαλλήλους, για να
έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους του βιβλίου, άνθρωποι που
επιδιώκουν μια επαφή με το βιβλίο πιο προσωπική από την
απρόσωπη του ίντερνετ». Αια την ίδια, η επιβολή αντιτίμου στην
παρακολούθηση μιας εκδήλωσης αλλάζει τον χαρακτήρα της,
τον κάνει πιο επίσημο. Ξαραδέχεται ότι αρκετοί από εκείνους
που παρακολουθούν τις εκδηλώσεις του βιβλιοπωλείου μπορεί
να μην είναι συστηματικοί αναγνώστες και πηγαίνουν
κινούμενοι από μία θετικώς νοούμενη περιέργεια, να δουν από
κοντά έναν άνθρωπο των γραμμάτων και όχι επειδή είναι η
πρόταση ‗δωρεάν εξόδου της ημέρας‘.

1121

1123

Ώρκετοί
βιβλιοπώλες
και
βιβλιο-ϋπάλληλοι
προσθέτουν πως οι βιβλιόφιλοι αντιμετωπίζουν πλέον το
βιβλιοπωλείο ως βιβλιοθήκη, όπου έχουν την ευκαιρία να
δουν από κοντά τα βιβλία και να πάρουν συστάσεις από τους
πωλητές για να τα παραγγείλουν και να τα προμηθευτούν
αργότερα μέσα από το διαδίκτυο. Ε Nancy Salmon,
υπεύθυνη ισογείου στο βιβλιοπωλείο «Kepler‘s» - που
ξεκίνησε τον Ώπρίλιο του ‘11 τη χρέωση μέσω δωροκάρταςεισόδου σε εκδηλώσεις –, αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Έρχονται στο βιβλιοπωλείο, ξεφυλλίζουν βιβλία, σημειώνουν τους
τίτλους και μετά τα παραγγέλνουν από το Amazon. Σους βλέπω και
χάνω την υπομονή μου». Θαι η Heather Gain, υπεύθυνη
μάρκετιγκ στο «Harvard Book Store» στη Κασαχουσέτη -το
οποίο
υποχρεώνει
όσους
παρακολουθούν
τις
βιβλιοπαρουσιάσεις του να αγοράζουν στη διάρκειά τους το
παρουσιαζόμενο βιβλίο-, δηλώνει στο ίδιο πνεύμα: «Είμαστε
επιχείρηση, δεν είμαστε βιτρίνα του Amazon»1122.

Julie Bosman and Matt Richtel, ―Come meet the author, but open your
wallet‖, New York Times (Media & Advertising), 21.6.2011. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.nytimes.com/2011/06/22/business/media/22
events.html?pagewanted=all (4.7.2011).
1122
.π..

.π..
Λακπξηλή Κνπδέιε, «Να πιεξψζσ γηα λα δσ ηνλ αγαπεκέλν κνπ
ζπγγξαθέα; ‗ρη δα!‘», Σν Βήκα (Πνιηηηζκόο), 23.6.2011. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν:http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=407807 (4.7.2011).
1124
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Γπίσης, ενδεικτικά το βιβλιοπωλείο «Λέστωρ» στην
Θατερίνη φιλοξενεί περίπου μία εκδήλωση τον μήνα «στις
καλές χρονιές», λέει η ιδιοκτήτριά του Γλένη Λέστωρος.
Γφέτος ο αριθμός μειώθηκε κατά το ήμισυ. Έχουν σε κάθε
εκδήλωση ένα κοινό 80-100 ατόμων, σε μια πόλη περίπου
60.000 κατοίκων. Γίναι κυρίως βιβλιόφιλοι, αναγνώστες και
σταθεροί πελάτες του βιβλιοπωλείου. Πτο ερώτημα αν θα
χρέωνε ποτέ αντίτιμο για τις εκδηλώσεις της, απαντά με
έμφαση: «Εννοείται όχι!», προσθέτοντας ότι ο πραγματικά
βιβλιόφιλος, τουλάχιστον μεσαίας ηλικίας και άνω, ακόμη
προτιμά να περάσει από το βιβλιοπωλείο και να ξεφυλλίσει τα
βιβλία που ψάχνει, παρά να τα παραγγείλει μέσω του
διαδικτύου.

νέους τίτλους- και ότι το κοινό –σταθεροί βιβλιόφιλοι και
νέοι, πιο ασθενείς αναγνώστες – γίνεται ολοένα πιο
απαιτητικό. Ρο φυσικό βιβλιοπωλείο, αμιγές και μη, θα
πρέπει να προσαρμόζεται ή καλύτερα να προπορεύεται των
αναγκών ή επιθυμιών του κοινού, ώστε να επιβιώσει
παράλληλα με την ηλεκτρονική βιβλιεμπορία, αλλά και την
πληθώρα άλλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον ελεύθερο
χρόνο. Ξοικιλία και εξειδίκευση στους διαθέσιμους τίτλους,
άνετοι χώροι, καλή προσφορά υπηρεσιών και παράλληλη
πολιτιστική προσφορά (εκδηλώσεις) είναι μερικά από τα
‗αιτήματα‘ των σημερινών καταναλωτών. Νι επαγγελματίες
κατανοούν πως το σύγχρονο βιβλιοπωλείο θα πρέπει να
ισορροπήσει μεταξύ εμπορικότητας και ποιότητας, ώστε να
επιζήσει του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος τόσο μέσα στην
ίδια τη βιβλιαγορά όσο και μέσα στην ευρύτερη οικονομία.
Ρο σημερινό βιβλιοπωλείο καλείται να προσαρμόζεται με
ταχύτητα στα νέα δεδομένα, σύμφωνα με τις τοπικές
ιδιαιτερότητες – Γλλάδας και τοπικής κοινωνίας (συνοικίας ή
επαρχίας) - και καλύπτοντας ή/και προλαβαίνοντας τις
επιθυμίες που θα μεταμορφώσει σε ‗ανάγκες‘ του κοινού.

«Φρέωση στις εκδηλώσεις; Αποκλείεται!» απαντά και ο
Ταράλαμπος Ώξαρλής, υπάλληλος του βιβλιοπωλείου
«Ρυποβιβλιοχαρτεμπορική» στα Τανιά, στο οποίο
πραγματοποιούνται περίπου επτά εκδηλώσεις τον χρόνο.
Γξηγεί πως στην Θρήτη τα φυσικά βιβλιοπωλεία δεν
αισθάνονται να απειλούνται από το ηλεκτρονικό εμπόριο και
ότι δεν θα ανάγκαζαν τους πελάτες τους σε υποχρεωτική
αγορά του βιβλίου για το οποίο έχει προγραμματιστεί
εκδήλωση. Έτσι κι αλλιώς, οι εκδηλώσεις έχουν απόηχο στις
πωλήσεις των συγκεκριμένων βιβλίων στο μέλλον, άμεσο ή
απώτερο. Γπιπλέον, οι προσωπικές σχέσεις που
αναπτύσσονται ανάμεσα στον βιβλιοπώλη και τους πελάτες
του, ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία, -«οι πελάτες είναι και
φίλοι του βιβλιοπωλείου» κατά τον ίδιο- είναι αποτρεπτικές
για τη χρέωση συμμετοχής στις εκδηλώσεις1125.

Η οπτική γωνία των επαγγελματιών βιβλίου
Ε αυτοεικόνα και η αντίληψη των εξελίξεων από την
πλευρά των ίδιων των εκδοτών και των βιβλιοπωλών, που είτε
εφαρμόζουν είτε επιχειρούν να εφαρμόσουν το νέο
παράδειγμα και την εξέλιξή του, εμφανίζουν μεγάλο
ενδιαφέρον.
Νι έλληνες επαγγελματίες του βιβλίου
παρατηρούν πως η μετεξέλιξη του ελληνικού βιβλιοπωλείου
προχωράει με γρήγορους ρυθμούς σήμερα, εξαιτίας της
παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της διευρυνόμενης
βιομηχανίας της ψυχαγωγίας, της αυξανόμενης σημασίας του
παγκόσμιου ιστού και των τεχνολογικών κατακτήσεων.
Γφευρέσεις όπως το ηλεκτρονικό μελάνι και οι νέες συσκευές
ψηφιακής ανάγνωσης κειμένων μεγάλου μήκους που
πρόσφατα κυκλοφόρησαν στην αγορά (2006-2007)
προοιωνίζουν την ανάδειξη της ψηφιακής μορφής του βιβλίου
με καθοριστικές αλλαγές σε όλα τα στάδια παραγωγής,
διακίνησης και κατανάλωσής του, συνεπώς και στη λειτουργία
της βιβλιοπωλικής επιχείρησης. Ραυτόχρονα με όλες αυτές
τις διαστάσεις που επηρεάζουν τη βιομηχανία του βιβλίου,
αδήριτη παραμένει η ανάγκη κυκλοφορίας της πληροφορίας,
της γνώσης, της παιδείας και του αναστοχασμού του
ανθρώπου, σήμερα μάλιστα, στην αυγή του 21ου αι.,
περισσότερο παρά ποτέ. Γνώ στις μεγάλες δυτικές αγορές
εντοπίζεται ήδη από τους παρατηρητές η αλλαγή του
επιχειρηματικού μοντέλου για εκδότες και βιβλιοπώλες, ο
ελληνικός επαγγελματικός κόσμος του βιβλίου προχωρά με
πιο αργά βήματα, λόγω της βραδύτερης διείσδυσης του

Γνδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των ίδιων των
επαγγελματιών του βιβλίου και των παρατηρητών των
εξελίξεων στην εγχώρια αγορά για την εξέλιξη του νέου
βιβλιοπωλικού παραδείγματος. Νι έλληνες επαγγελματίες του
βιβλίου αναγνωρίζουν πως το βιβλιοπωλείο αποτελεί
σημαντικό κρίκο της βιομηχανίας του βιβλίου και πως τα
εσωτερικά, χαρακτηρολογικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά
του νέου δυτικού βιβλιοπωλικού παραδείγματος εξελίσσονται
με ραγδαίο ρυθμό. Ε πλειονότητα των βιβλιοπωλών φαίνεται
να έχει κατανοήσει ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή αρχών
επαγγελματικής διοίκησης (management) και προώθησης του
βιβλίου (marketing), ότι ο βίος των τίτλων, ακόμη και των
ευπώλητων (best sellers ή fast sellers 1126 ), είναι πολύ
εφήμερος – όπως ακριβώς στο υπόλοιπο δυτικό παράδειγμα,
εισάγεται ένας νέος τίτλος στην αγορά, προβάλλεται στη
βιτρίνα και στις κύριες προθήκες του καταστήματος και σε 15
μέρες το αργότερο αποσύρεται για να αντικατασταθεί από
1125

Λακπξηλή Κνπδέιε, «Να πιεξψζσ γηα λα δσ ηνλ αγαπεκέλν κνπ
ζπγγξαθέα; ‗ρη δα!‘», φ.π..
1126
Μηράιεο Πηηζηιίδεο, «Δκπνξηθφηεηα θαη πνηφηεηα», Πξνζήθε, ηεχρνο
11, Ννέκβξηνο 2003, 14-19.
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διαδικτύου και των πλατφορμών ηλεκτρονικής ανάγνωσης στα
ελληνικά νοικοκυριά.

το περιεχόμενο. Και ακόμη, στην αναζήτηση διαφορετικών
αναγνωστικών ομάδων, όπως είναι οι άλλες γλωσσικές κοινότητες
που ζουν εδώ, δηλαδή οι μετανάστες» 1130 . Θαι ο Άρης
Καραγκόπουλος της ιδρυτικής ομάδας του οίκου «Ρόπος»
υπογράμμιζε ότι προσανατολίζονται «σε τίτλους λογοτεχνίας που
προσδοκούν να πουλάνε επειδή η ποιότητά τους κερδίζει τη μάχη με
το χρόνο», εκφράζοντας παράλληλα την πίστη του στη νέα γενιά
βιβλιόφιλων που αναζητούν στην ανάγνωση ό,τι δεν βρίσκουν στην
τηλεόραση και σε άλλες ενασχολήσεις του σύγχρονου ―life-style‖1131.

Ν Θώστας ΐουκελάτος επισήμαινε το 2005 πως η
διάρθρωση της ελληνικής αγοράς δείχνει ότι είναι
διεσπαρμένη, με αποτέλεσμα τα μερίδια ακόμη και των
μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου να είναι περιορισμένα,
αν και τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση ισχυροποίησης
των μεγάλων επιχειρήσεων έκδοσης και εισαγωγής βιβλίων σε
βάρος των μικρών και μεσαίων εταιρειών. Ρόνιζε ότι ο κλάδος
έκδοσης του βιβλίου δεν είναι βιομηχανικός και δεν
εφαρμόζει την καθετοποίηση της παραγωγής, αλλά παραμένει
βιοτεχνικός και εμπορικός. «Από τις 500 εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο χώρο του βιβλίου, λιγότερες από 10
συμμετέχουν στο στάδιο της παραγωγής-εκτύπωσης, ενώ η
συντριπτική πλειοψηφία των εταιρειών συμμετέχει σε ορισμένα μόνο
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας», σημείωνε ο ίδιος 1127 . Νι
τάσεις συγκεντρωτισμού και γιγαντισμού χαρακτηρίζουν και
το βιβλιοπωλικό κόσμο. Γπίσης, ο εκδότης Ζ. Θαστανιώτης
υποστήριζε, το ίδιο διάστημα, πως «η Ελλάδα βρίσκεται στα
πρώτα της βήματα στην αγορά του βιβλίου» και πως ο κλάδος
αναπτύσσεται δυναμικά μόνο τα τελευταία 30 χρόνια, χωρίς
να υπάρχει σαφές θεσμικό πλαίσιο και χωρίς πολιτιστική
πολιτική1128.

Ρο ίδιο διάστημα που επεκτείνεται γεωγραφικά και
εξελίσσεται
εσωτερικά
η
αλλαγή
βιβλιοπωλικού
παραδείγματος, από την πλευρά των επαγγελματιών του
βιβλίου συνεχίστηκαν ο δημόσιος προβληματισμός για την
ελληνική βιβλιοπαραγωγή και την καταναλωτική δαπάνη για
το βιβλίο, και ιδιαίτερα η έκφραση αβεβαιότητας και
ανησυχίας, από την πλευρά των μικρών/μεσαίων εκδοτών και
βιβλιοπωλών.

Ν ΐασίλης Οούβαλης σημείωνε το 2007 πως η
θεαματική διόγκωση της βιβλιοπαραγωγής το 2006 (9.209
τίτλοι) συνοδευόταν από την αύξηση των βιβλιοπωλείων τη
συγκεκριμένη διετία, κυρίως στην Ώθήνα., καθώς και την
παρουσία νέων εκδοτών – όπως του οίκου «Καγικό Θουτί»
των Λίκου ΐλαντή και Καρία Ιεκάκη, των εκδόσεων «Ξύλη»
του Σώντα Ιάδη, του οίκου «ΚαΎστρος» του Βημήτρη
Ξισίνα, των εκδόσεων «Ρόπος» του Άρη Καραγκόπουλου,
του οίκου «Ξολύχρωμος Ξλανήτης» των Ζανάση ΐέσση και
Καρίνα Ααλανού κ.ά. – σε μία προσπάθεια ανάδειξης νέων
θεμάτων και νέου προφίλ. Ταρακτηριστικά, ο Σώντας Ιάδης
σημείωνε ότι είναι δύσκολες οι προοπτικές στην αγορά του
βιβλίου λόγω της κυριαρχίας του εμπορικού κριτηρίου, αλλά
ότι «ο οίκος επαναδραστηριοποιείται ύστερα από χρόνια και καλείται
τώρα να αναμετρηθεί με νέα δεδομένα στην πολιτιστική δημιουργία,
αλλά και με διευκολύνσεις από τη νέα τεχνολογία, τις πωλήσεις μέσω
διαδικτύου, τη διαδραστική επικοινωνίας με τους αναγνώστες μας»,
επικρίνοντας ωστόσο την «έκρηξη» και την ποιότητα της
ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, τονίζοντας ότι «μας πνίγουν τα
ευπώλητα, τα οποία συνήθως υποβιβάζουν τον αναγνώστη» 1129. Ν
ίδιος δεν διστάζει να εστιάσει στο δίπτυχο που αποτελούν «το
φθηνό βιβλίο σε συνδυασμό με την ποιότητα από την εμφάνιση έως

Γνδεικτικά, στο διμηνιαίο έντυπο του Πυλλόγου
ΐιβλιοχαρτοπωλών Ώθηνών και Ξροαστίων (ΠΐΏΞ), Σο
Βιβλιοχαρτοπωλικό Βήμα, το καλοκαίρι του 2002, τονίζεται ότι
κατά τη διημερίδα εκδοτών και βιβλιοπωλών στις 1516.6.2002, διαπιστώθηκε πως «ο κλάδος του βιβλίου, από την
παραγωγή, την προβολή και τη διακίνηση, διανύει στις μέρες μας τη
μεγαλύτερή του κρίση και οι εξελίξεις είναι πλέον ραγδαίες.
Εκδοτικοί οίκοι και πρακτορεία διάθεσης βιβλίων αλλάζουν χέρια
από τα μία στιγμή στην άλλη. Εκδοτικοί οίκοι, και κυρίως εκείνοι που
σηματοδοτούν την ποιότητα, αναστέλλουν τη λειτουργία τους,
χρεοκοπούν ή βρίσκονται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σην ίδια
ώρα, δεκάδες βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα διακατέχονται από το
άγχος και την αβεβαιότητα της επιβίωσης» 1132. Νι επαγγελματίες
του βιβλίου ισχυρίζονται πως η παραγωγή νέων τίτλων στην
Γλλάδα, που σχεδόν αγγίζει τους 7.000 ετησίως το
2001/2002, αποτελεί ενθαρρυντικό στοιχείο μόνο σε επίπεδο
αριθμών, γιατί είναι έκδηλη η έλλειψη υποδομής (αύξηση
αναγνωσιμότητας, παροχή τίτλων μέσω βιβλιοθηκών,
πολλαπλό βιβλίο στην εκπαίδευση κ.ά.), η οποία θα ήταν σε
θέση να στηρίξει και να προωθήσει την αύξηση της
παραγωγής. Φς σημαντικά προβλήματα της ελληνικής αγοράς
του βιβλίου εντοπίστηκαν στη διημερίδα τα ακόλουθα:
→ Ε παράλληλη εκδοτική δραστηριότητα άλλων φορέων,
όπως των λοιπών ΚΚΓ, με «πρακτικές καθαρά αθέμιτου
ανταγωνισμού», που διεκδικούν μεγάλο κομμάτι της αγοράς.
→ Ε απευθείας τύπωση και διανομή σχολικών βιβλίων από το
κράτος, χωρίς τη μεσολάβηση εκδοτών και βιβλιοπωλών στο
ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα, οπότε δεν δίνεται η ευκαιρία σε

1127

1130

1128

1131

Α. Μάξθνπ, «Υάνο επηθξαηεί ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ», φ.π..
.π..
1129
Βαζίιεο Ρνχβαιεο, «Σν βηβιίν πνηέ δελ πεζαίλεη. Απφδεημε; Οη λένη
εθδφηεο εθνξκνχλ», φ.π.., ζ. 32.

.π., ζ. 33.
.π., ζ. 32.
1132
«Ζ Γηεκεξίδα ήηαλ κφλν ε αξρή», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο
33, Μάηνο-Ηνχληνο 2002, ζ. 1.
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μαθητές και φοιτητές να επισκεφθούν τα βιβλιοπωλεία και να
αναπτύξουν μία βιβλιοφιλική στάση. Γπίσης το ένα
σύγγραμμα, αντί του πολλαπλού βιβλίου στα σχολεία.
→ η έλλειψη βιβλιοθηκών δανεισμού βιβλίων και άλλων
πολιτιστικών αγαθών (CD μουσικής, video κ.ά.)
→ ο ρόλος του ΓΘΓΐΗ (ζητείται άμεση και ουσιαστική
συνεργασία του Θέντρου με τις επαγγελματικές οργανώσεις
του κλάδου του βιβλίου)
→ η αύξηση κατά 50% της φορολόγησης του βιβλίου κατά τα
έτη 2000-2001 και η κατάργηση του μέτρου της εξαίρεσης
του βιβλίου από την απογραφή για επιχειρήσεις Bae
κατηγορίας
→ η εκδοτική δράση πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
→ η μη επαρκής προβολή του ελληνικού βιβλίου στο
εξωτερικό
→ η μη επαρκής προβολή του βιβλίου από τα υπόλοιπα
ΚΚΓ στο εσωτερικό. Ε προβολή αγγίζει μόλις το 9-10% της
ετήσιας βιβλιοπαραγωγής, η οποία παρουσιάζεται και γίνεται
γνωστή στο αναγνωστικό κοινό. Ρα υπόλοιπα βιβλία δεν
προβάλλονται σχεδόν ποτέ. Ώκόμη, απογοητευτική
εμφανίζεται η εικόνα της προβολής του βιβλίου μέσω των
εκπομπών για το βιβλίο στα ηλεκτρονικά ΚΚΓ.
→ Ε μάστιγα της φωτοαντιγραφής των βιβλίων (ιδιαίτερα:
ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, ΡΓΗ και ΏΓΗ, ξενόγλωσσο
εκπαιδευτικό βιβλίο) και η διάθεσή τους στη θέση αυτών που
κυκλοφορούν επίσημα στην αγορά
→ Ε απουσία συνεταιρισμών και συσπειρώσεων στην
ελληνική αγορά, κυρίως στο χώρο της διακίνησης
→ Ε απουσία τμημάτων σε ΡΓΗ και ΗΓΘ για την κατάρτιση
νέων στα επαγγέλματα του βιβλίου. Κέχρι σήμερα, δεν έχει
λειτουργήσει κάποιο τμήμα σε Πχολή της χώρας
→ Ε προβολή του ελληνικού βιβλίου στον απόδημο
Γλληνισμό και την Θύπρο1133.

της επιδότησης του πουργείου Ξολιτισμού για τη
διοργάνωση εκδηλώσεων, δίπλα στα βιβλιοπωλεία της
επαρχίας, και για τα βιβλιοπωλεία της Ώθήνας «πάντα με άξονα
την αποδεδειγμένα υψηλού επιπέδου στόχευση και προσφορά
τους»1135.
Ρα αιτήματα των επαγγελματιών του βιβλίου
επανέρχονται στη Αενική Πυνέλευση του ΠΐΏΞ στις
10.12.2003, κατά την οποία εκδίδουν ανακοίνωση πως «δεν
πάει άλλο η κατάσταση. Οι βιβλιοπώλες, οι μικροί εκδότες,
γενικότερα οι συντελεστές του βιβλίου, πρέπει να πάρουν την
κατάσταση στα χέρια τους, να προχωρήσουν σε πολύμορφες
κινητοποιήσεις ενημέρωσης των πολιτών της χώρας αυτής για την
απαράδεκτη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από το
βιβλίο»1136. Ώκόμη, τονίζεται πως εναντιώνονται στα «νέα ‗ήθη
και έθιμα‘ των ‗πακέτων‘ που προσπαθεί να επιβάλλει το κύκλωμα
των μεγαλοεισαγωγέων των μεγάλων εκδοτών, των αλυσίδων
φροντιστηρίων και των γνωστών ιδιωτικών σχολείων, στην
προσπάθειά τους να θέσουν υπό τον ασφυκτικό έλεγχό τους τα
λιανικές πωλήσεις του βιβλίου»1137.
Γνδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η αυτοεικόνα των
βιβλιοπωλών, όπως αυτή εκφράσθηκε στις εργασίες της
διημερίδας και στο έντυπο του ΠΐΏΞ. Ε θέληση αντίστασής
τους στις εξελίξεις που «προσπαθούν να τους επιβάλλουν» και
η αγανάκτηση στο «χώρο των βιβλιοπωλών» βασιζόταν στο
ότι αυτοί «επί δεκαετίες ολόκληρες συμβάλλουν στην πολιτιστική
αναβάθμιση της ζωής του τόπου» 1138 . Ε συγκεκριμένη αυτόαντίληψη ως πίστη στη μεγάλη αξία του βιβλίου και στην
ιδιαιτερότητα του λιανικού διακινητή βιβλίου προβάλλεται
σταθερά από τους έλληνες βιβλιοπώλες μέχρι σήμερα. Ε
Νυρανία Ρσιούστα, μέλος του δ.σ. του Πυλλόγου
ΐιβλιοχαρτοπωλών Ξειραιά, σε παρέμβασή της στο Πυνέδριο
ΐιβλιοπωλών Ζεσσαλονίκης τον Ηούνιο του 2008, τόνιζε πως
το βιβλίο «δεν είναι ένδυμα ή υπόδημα που στο τέλος εποχής θα
πουληθεί σε τιμή ιδιαίτερα χαμηλή, για να αντικατασταθεί με τα
νεότερα σχέδια που προστάζει η μόδα. Παραμένει στη θέση του
περιμένοντας τον εραστή της ανάγνωσης που θα το ανακαλύψει. Σο
βιβλίο απαιτεί συνεχή ενασχόληση, ήθος και πνευματική καλλιέργεια
από τον βιβλιοπώλη» 1139 . Ε προσωπική σχέση με τον πελάτη
αναδεικνύεται, παράλληλα με την καλλιέργεια και το ήθος του
βιβλιοπώλη και βιβλιοπωλητή και το ύφος/στίγμα του
καταστήματος, στο μεγάλο πλεονέκτημα των παραδοσιακών
βιβλιοπωλείων απέναντι στα πολυκαταστήματα και άλλα
σημεία διανομής, στο πλαίσιο αυτής της λογικής: «Ο πελάτης

Κεταξύ των λύσεων που προτάθηκαν για τα
παραπάνω χρόνια κυρίως προβλήματα, καταγράφηκαν η
ένταξη των δραστηριοτήτων των εκδοτικών και βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων στο πρόγραμμα του Α‘ Θοινοτικού Ξλαισίου
Πτήριξης (ΘΞΠ), η τροποποίηση του νόμου της Γνιαίας
Ριμής ΐιβλίου με τριετή διάρκεια – έκπτωση 5% και με
μέγιστη έκπτωση 10% για το δημόσιο τομέα – και προσφυγή
στα ευρωπαϊκά δικαστήρια σε περίπτωση καταστρατήγησης
του νόμου 1134 , η οργάνωση επισκέψεων μαθητών σε
βιβλιοπωλεία για «εξοικείωση με τη λειτουργία και την
προσφορά τους», η διοργάνωση επαγγελματικών εκθέσεων, η
ίδρυση Νργανισμού Ξροβολής του βιβλίου και η διεύρυνση

1135

.π., ζ. 6.
«Βηβιηνπψιεο: Με θηλεηνπνηήζεηο ππνδέρνληαη ην 2004», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 42, Ννέκβξηνο-Γεθέκβξηνο 2003, ζ. 1.
1137
.π..
1138
.π..
1139
«Οκηιία ηεο θαο Οπξαλίαο Σζηνχζηα», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα,
ηεχρνο 69, Μάηνο-Ηνχληνο 2008, ζ. 8.
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.π.. ζ. 4.
1134
εκεηψλεηαη πσο ην 2002 ππήξμε γηα πξψηε θνξά θαηαδηθαζηηθή
απφθαζε γηα παξάβαζε ηνπ λφκνπ πεξί εληαίαο ηηκήο βηβιίνπ, εθ κέξνπο ηνπ
Μνλνκεινχο Πιεκκειεηνδηθείνπ Αζελψλ ζε δίκελε θπιάθηζε θαη πξφζηηκν
ζε βάξνο βηβιηνπψιε ηεο νδνχ Αηφινπ, πνπ πσινχζε βηβιία κε πνζνζηφ
έθπησζεο πάλσ απφ ην λνκίκσο επηηξεπηφ ηνπ 10%.
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που θα εξυπηρετηθεί σε ένα τέτοιο βιβλιοχαρτοπωλείο δεν θα
επιστρέψει στο απρόσωπο πολυκατάστημα, όπου κανείς δεν θα του
δώσει σημασία, ψάχνοντας να βρει αυτό που θέλει σε αχανείς
διαδρόμους»1140.

πνευματική καλλιέργεια των πελατών. Ρόνισαν ότι αποδίδουν
μεγάλη σημασία στη γνώση και την αγάπη του βιβλίου εκ
μέρους των υπαλλήλων – αν διαθέτουν – ώστε να είναι σε
θέση να έχουν άποψη και να αναπτύσσουν προσωπική σχέση
με τον πελάτη, προτείνοντάς τους κατάλληλους για αυτόν
τίτλους. Ε ποιότητα Ν Λ.Ιιβέριος (Ξολιτεία), η Κ.
Θαραϊτίδη (Γστία) και ο Θ. Θαπέλλας (Ξολύεδρο) επέμεναν
πολύ στη γνώση του βιβλίου και την εξειδικευμένη
ενασχόληση με τον πελάτη, ως ΄το μεγάλο πλεονέκτημα‘ της
ταυτότητας της επιχείρησής τους.

Ώξιοσημείωτες είναι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων
στην περιπτωσιολογική έρευνα, είτε σχετικά με τα κριτήρια
ενασχόλησής τους με το λιανικό βιβλιεμπόριο, είτε για την
επιθυμία συνέχισης της βιβλιοπωλικής δραστηριότητας ή μη,
είτε σχετικά με τα κριτήρια επιλογής υπαλλήλων είτε σχετικά
με το όραμά τους για το ιδανικό βιβλιοπωλείο του μέλλοντος.
Ώπό αυτό το σύνολο προφορικών μαρτυριών που
συγκεντρώθηκαν -λόγω έκτασης δεν καταγράφονται εδώ
αναλυτικά, αλλά μπορούν να ανευρεθούν σε έντυπη και
ηχητική μορφή στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκοδιαπιστώνεται πως η συντριπτική πλειοψηφία υπογράμμισαν
τη γνώση για το βιβλίο και τη βιβλιοφιλία ως το κυρίαρχο
κίνητρο εμπλοκής της στο λιανικό εμπόριο βιβλίου.
Γπίσης, οι συνεχιστές παλαιών επιχειρήσεων κατονομάσαν τη
συνέχιση της οικογενειακής παράδοσης και βιοποριστικούς
λόγους. Νι νέοι βιβλιοπώλες στην Ώθήνα και την επαρχία
ανέδειξαν επίσης τη βιβλιοφιλία και την επιθυμία συμβολής
στην καλλιέργεια της παιδείας στην τοπική κοινωνία. Βεν
υπήρξαν διαφοροποιήσεις μεταξύ αθηναϊκών και επαρχιακών
επιχειρήσεων, ούτε μεταξύ μεγάλων και μικρομεσαίων ούτε
μεταξύ αμιγών βιβλιοπωλείων και πολυκαταστημάτων.

Γπίσης, κανένας από τους βιβλιοπώλες του δείγματος
δεν κατονόμασε την επιδίωξη του εμπορικού κέρδους για την
ενασχόληση με το βιβλίο. Ώναφέρθηκαν, εκτός από την
«αγάπη», το «μεράκι», την «αφιέρωση της ψυχής» τους στο
βιβλίο, σε απλούς βιοποριστικούς λόγους, σημειώνοντας ότι
το λιανικό εμπόριο του βιβλίου έχει παραδοσιακά υψηλό
επιχειρηματικό ρίσκο και μικρό περιθώριο καθαρού κέρδους
σε σύγκριση με άλλα πολιτιστικά και λοιπά εμπορικά
προϊόντα.
Πτην ερώτηση εάν επιθυμούν να συνεχίσουν την
ενασχόληση με το λιανικό βιβλιεμπόριο στο μέλλον,
απάντησαν όλοι ανεπιφύλακτα θετικά, εκτός από τον ΚαΎρ
Κόλχο και τον ΐασίλειο Θαλδή (Θάουφμαν) με τα έντονα
οικονομικά προβλήματα των εταιρειών τους, όπως αυτά θα
εκτεθούν στο Θεφάλαιο με τις πέντε βιβλιοπωλικές
περιπτώσεις.

Ρο σύνολο των βιβλιοπωλών και των διευθυντικών
στελεχών τμημάτων βιβλίου σε πολυκαταστήματα δήλωσε ότι
διαβάζει στον ελεύθερο χρόνο του, για λόγους προσωπικής
ψυχαγωγίας και για λόγους κατανόησης της αγοράς, βιβλία –
ευπώλητα και μη, λογοτεχνικά και μη – και ότι έχει
προϋπηρεσία στο αντικείμενο της βιβλιεμπορίας. Ξράγματι, ο
Α. ΐαβουράκης (Metropolis), ο ΐασίλης ΐασιλείου (Public)
και ο Ξαναγιώτης Θακουλίδης (FNAC) έχουν γνώση του
βιβλίου, είτε μέσα από την οικογενειακή παράδοση είτε μέσα
από την προηγούμενη ενασχόληση σε εκδοτικές και
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις. Λέοι βιβλιοπώλες στην επαρχία
ξεκίνησαν την σταδιοδρομία τους ως βιβλιοϋπάλληλοι (βλ.
Αιάννης Θούτρας, Ιαμίας, Ώθανάσιος Γυθυμίου και Τρήστος
Λίκος, Ηωάννινα). Ώρκετοί μάλιστα από τους μεγάλους
βιβλιοπώλες, όπως η Π. Γλευθερουδάκη, ή στελέχη, όπως ο
Ξ.Θακουλίδης, τόνισαν ότι επιδιώκουν έστω και λίγες φορές
το χρόνο να συμμετέχουν στη λιανική πώληση, «για να μην
χάνουν την επαφή με τους πελάτες», με κίνητρα την
προσωπική ευχαρίστηση και τον άμεσο εντοπισμό των
επιθυμιών/αναγκών του κοινού.

Ρέλος, μέρος του οράματός τους για το ιδανικό
βιβλιοπωλείο του μέλλοντος είναι ο φυσικός, σταθερός
χώρος του βιβλιοπωλείου, όπου ο ιδιοκτήτης και ο
υπάλληλος θα έχουν σημαντικό ρόλο. Πυγκκεκριμένα,
καλούνται να έχουν τη βούληση και τη γνώση να επιλέγουν
τίτλους από το μεγάλο όγκο ετήσιας βιβλιοπαραγωγής – «όχι
σωρηδόν‘ όπως λέει η Π. Γλευθερουδάκη – για τις
παραγγελίες του καταστήματος, να φροντίζουν για το βάθος,
δηλαδή την πληρότητα σε παλαιούς και νέους τίτλους,
ενδεχόμενα τη θεματική εξειδίκευση, όπως και να
αναπτύσσουν προσωπική σχέση με τον πελάτη. Ώυτές οι
ιδιότητες, σημείωσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες βιβλιοπώλες
στην έρευνα, προϋποθέτουν βαθειά γνώση του βιβλίου, συνεχή
ενημέρωση από διάφορα κανάλια του βιβλιοπώλη - όπως και
των στελεχών βιβλιοπωλικών τμημάτων, συμβούλων
παραγγελιών βιβλίων και βιβλιοϋπαλλήλων στην περίπτωση
των πολυκαταστηματών και των μεγάλων αλυσίδων – και
παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων.

λοι οι βιβλιοπώλες επέμειναν στο ρόλο τους και στο
ρόλο των υπαλλήλων ως παροχέων συμβουλών για την
1140

Κανείς από το συνολικό δείγμα – βιβλιοπωλών και
λοιπών επαγγελματιών - δεν έκανε λόγο για την εξαφάνιση
του βιβλιοπώλη και την απαξίωση του ρόλου του. Ώπό

.π..
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όλους τονίστηκε ο πολιτιστικός του ρόλος, παράλληλα με τις
σωστές επιχειρηματικές κινήσεις για προσαρμογή στο νέο
παράδειγμα, σε επίπεδο εξωτερικών και χαρακτηρολογικών
γνωρισμάτων του βιβλιοπωλείου.

εγχώριες βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις – αλυσίδες και μη –
όπως και τα πολυκαταστήματα πολιτιστικών προϊόντων,
διαφέρουν από τις ΕΞΏ και τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές
ως προς τη διατήρηση του οικογενειακού χαρακτήρα στο
μετοχικό κεφάλαιο και την άσκηση του ‗μάνατζμεντ‘, συχνά
δε, και στο νομικό καθεστώς. Βεν χρειάζεται να επισημανθεί
ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις συνοικίες της
πρωτεύουσας και την επαρχία έχουν όλες το καθεστώς της
ατομικής/οικογενειακής εταιρείας, συχνά μάλιστα με
αυτοαπασχολούμενους στο κατάστημα τον ιδιοκτήτη και τα
μέλη της οικογένειας του και σε σπανιότερο βαθμό 1-2
υπαλλήλους επ‘ αμοιβή.

Νι απόψεις για την ενσωμάτωση καφετέριαςεστιατορίου ή χώρου χρήσης διαδικτύου, την παράλληλη
πώληση στον ίδιο χώρο άλλων, συναφών («πολιτιστικών»)
προϊόντων με το βιβλίο και τη διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων στον προγραμματισμό μπορεί να διίστανται,
καθώς εκφράζουν διαφορές ‗φιλοσοφίας‘ ως προς τη σημασία
του βιβλίου και τον κοινωνικό ρόλο του βιβλιοπωλείου.
μως, από τη μικρή περιπτωσιολογική έρευνα – όπως και
από δειγματοληπτικές έρευνες τη δεκαετία 2000-2010 για τις
προτιμήσεις του κοινού βιβλιοπωλείων – αναδεικνύεται μία
αναμφισβήτητη, διαχρονική πίστη στον πολιτιστικό ρόλο
του βιβλιοπώλη. Ηδιαίτερα, η αυτοεικόνα των βιβλιοπωλών,
όπως αυτή προβάλλεται δημόσια μέσα από δημοσιεύσεις σε
επαγγελματικά έντυπα και τον ημερήσιο Ρύπο της
Κεταπολίτευσης, όπως και μέσα από τις πρωτογενείς
προφορικές μαρτυρίες που συγκεντρώθηκαν για τις ανάγκες
της εργασίας, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υψηλή
συμβολική αξία του βιβλίου, της ανάγνωσης και της παιδείας.

Νι επαγγελματικές ενώσεις των βιβλιοπωλών
επισημαίνουν επίσης ότι κατά τη δεκαετία του 2000
εμφανίζεται οξυμένος ο ανταγωνισμός μεταξύ των
μικρών/μεσαίων, αμιγών και μη αμιγών, παραδοσιακών
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων στην Γλλάδα με τις μεγάλες
αλυσίδες, τα πολυκαταστήματα και άλλα σημεία διανομής,
που διαθέτουν τα κονδύλια για διαφήμιση και ειδικά τμήματα
μάρκετινγκ για την προβολή τους. Ρο κέρδος των μικρών
βιβλιοπωλείων φαίνεται να συρρικνώνεται συνεχώς, σύμφωνα
με όσα καταθέτουν, όχι μόνο από την απόσπαση πελατείας
προς όφελος των μεγάλων αμιγών και μη καταστημάτων, αλλά
και από τις εκπτώσεις που αναγκάζονται να κάνουν για να
ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό των μεγάλων. Γπίσης,
μόνιμα είναι τα παράπονα εκ μέρους των μικρομεσαίων
βιβλιοπωλών για την προσέλκυση πελατείας και την απώλεια
μεριδίου της αγοράς – το «ισχυρό πλήγμα που δέχονται»,
όπως χαρακτηριστικά το θεωρούν - από τα παζάρια βιβλίου
και την υπαίθρια πώληση βιβλίου1141. Αια τα παζάρια, εκθέσεις
και υπαίθριους πάγκους βιβλίου επικρίνονται τόσο η Ξολιτεία
όσο και οι εκδότες, για τη μη λήψη μέτρων και τη διάθεση
τιμών σε ευνοϊκές τιμές – αδικώντας με αυτό την κίνηση τα
σταθερά βιβλιοπωλεία της χώρας.

Ώκόμη και αν θεωρηθεί ότι δεν υπάρχει απόλυτη
ειλικρίνεια στη διατύπωση των κατά καιρούς συνδικαλιστικών
τους αιτημάτων για τη λήψη προστατευτικών μέτρων από την
Ξολιτεία – και στις απαντήσεις που δόθηκαν στην προσωπική
δομημένη συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε το 2009 – είναι
αξιοσημείωτη η δημόσια προβολή αυτού του ρόλου. Ξοτέ
δεν γίνεται αναφορά μόνο σε επιχειρηματικές κινήσεις,
εμπορικά συμφέροντα, συνεργασίες και κέρδη, όπως στην
περίπτωση άλλων κλάδων του λιανικού εμπορίου. Πτο
λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν οι έλληνες βιβλιοπώλες - και οι
εκδότες σε μεγάλο βαθμό- για την περιγραφή της
επιχειρηματικής τους πολιτικής και του προφίλ/εικόνας της
εταιρείας, κυριαρχεί η χρήση όρων όπως «γνώση»,
«ανάγνωση», «αγάπη», «μεράκι», «πάθος» για το προϊόν που
εμπορεύονται, το βιβλίο. Ώκόμη και εκ μέρους των
επικεφαλής των τμημάτων βιβλίου των πολυκαταστημάτων
παρατηρήθηκε η χρήση του ίδιου λεξιλογίου. Σαίνεται λοιπόν
ότι στην Γλλάδα σήμερα, παρά την έμπρακτη εμφάνιση και
την εξέλιξη του νέου παραδείγματος στο βιβλιοπωλείο (και
στον εκδοτικό οίκο, άλλωστε), επιμένουν ακόμη, σε μεγάλο
βαθμό, γνωρίσματα από την παλαιά, παραδοσιακή,
ατομική/οικογενειακή βιβλιοπωλική ενασχό-ληση. Σαίνεται
ότι η βιβλιαγορά αποτελεί ένα ύστερο κεφάλαιο της
καπιταλιστικής ή υπερκαπιταλιστικής οργάνωσης της
οικονομίας, όπως φανερώνουν μελέτες στις ΕΞΏ –ιδιαίτερα
μέχρι τη δεκαετία του 1980- και μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές
(Ααλλία, Αερμανία, Κ. ΐρετανία). Γπίσης, οι μεγάλες

Ώκόμη, όσον αφορά στις αναγκαίες λύσεις που
διατυπωνόταν στον απολογισμό δράσης του δ.σ. του ΠΐΏΞ
για το 2003, γινόταν αναφορά, μεταξύ άλλων, α) στο ρίσκο
των επιλογών του βιβλιοπώλη απέναντι σε μία ετήσια
παραγωγή περίπου 7.000 τίτλων, καθώς καλείται να
συνυπολογίσει το ύφος και το μέγεθος του βιβλιοπωλείου του,
την τοπική αγορά, τον ανταγωνισμό, την προσωπική του
εμπειρία, το ύψος των αποθεμάτων του και των υπόλοιπων
υποχρεώσεών του τη δεδομένη στιγμή, β) στην κρίση κυρίως
του «ποιοτικού βιβλίου», καθώς οι εφημερίδες και η
τηλεόραση κατασκευάζουν συνεχώς ‗best sellers‘ και
διακινούν μεγάλο κομμάτι του βιβλίου σε βάρος των
βιβλιοπωλείων και γ) την αναβάθμιση των εκθέσεων βιβλίων
πανελλαδικά, όπου θα δίνεται η δυνατότητα και σε
1141
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βιβλιοπώλες να προμηθεύονται βιβλία του καταλόγου των
εκδοτών με έκπτωση 35% και να τα διαθέτουν σε εκπτωτικές
προθήκες/πάγκους όλο το χρόνο, όπως και να
προμηθεύονται όλο το χρόνο βιβλία με τη νέα τιμή
καταλόγου - από έναν καθορισμένο όριο αντιτύπων και πάνω χωρίς δικαίωμα επιστροφής 1142 . Πυχνά επικρίνονται με
δριμύτητα μέσα από το έντυπο του ΠΐΏΞ, όπως
προαναφέρθηκε, οι πρόχειρα στημένα εκθέσεις/παζάρια
βιβλίου, επειδή ζημιώνουν τα βιβλιοπωλεία με την αφαίρεση
πελατών και συντελούν στην απαξίωση του βιβλίου, που
«ξεφτιλίζεται δίπλα στην τσίκνα από σουβλάκια και ψητά
καλαμπόκια». Πτο επιχείρημα της Ξολιτείας και πολλών
εκδοτών ότι οι εκθέσεις συμβάλλουν στη διάδοση και
προώθηση της ανάγνωσης, οι βιβλιοπώλες της Ώθήνας
ισχυρίζονται πως «το βιβλίο πρέπει να είναι προσιτό, όχι
υποβαθμισμένο»1143.

στη συρρίκνωση των βιβλιοπωλείων και ιδιαίτερα των μικρών
οικογενειακών επιχειρήσεων1146.
Πτην αρχή λοιπόν της γενικά αισιόδοξης ολυμπιακής
χρονιάς, το 2004, οι ‗καταγγελίες‘ των επαγγελματιών του
βιβλίου για τα ‗κακώς κείμενα‘ στο χώρο και την στάση της
Ξολιτείας συνεχίζονται αμείωτες. Αίνεται λόγος για αδιαφορία
εκ μέρους των κρατικών αξιωματούχων, που «αγνοούν εκδότες,
βιβλιοπώλες, συγγραφείς και όλους εκείνους που ασχολούνται με το
χώρο του βιβλίου. τη χειρότερη περίπτωση τους καταργούν,
στηρίζουν τα συγκροτήματα του Σύπου και τους εκδότες των best
sellers». Ρα γνωστά διαρθρωτικά προβλήματα της ελληνικής
αγοράς του βιβλίου, κατά τη γνώμη τους, παραμένουν: «Σο
βιβλίο στην Ελλάδα εκδίδεται κατά βάση σε μικρό αριθμό αντιτύπων,
λόγω έλλειψης βιβλιοθηκών, μικρού ποσοστού βιβλιοανάγνωσης,
έλλειψης σύνδεσης με τα σχολικά προγράμματα και μηδενικής
στήριξης από μέρους της πολιτείας. Σο βιβλίο, και μάλιστα το
ποιοτικό, δεν αντέχει στη λογική του κέρδους και στα
χρηματοοικονομικά κριτήρια της αγοράς»1147.

Αεγονός, ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις
παρατηρήσεις του ΠΐΏΞ, αρχές του 2004, είναι το
«οικονομικό ‗στρίμωγμα‘ πολλών βιβλιοπωλών, αλλά και πολλών
μικρών εκδοτικών οίκων», ενώ κοινός παρανομαστής των
αλλαγών στην αγορά του βιβλίου είναι «η διαδικασία
συγκέντρωσης-συγκεντροποίησης της παραγωγής, της διακίνησης,
του εμπορίου, των κεφαλαίων» 1144 . Ώπέναντι στις εξελίξεις που
δρομολογούν οι «μεγάλοι παίκτες» καλούνται να δράσουν οι
«μικροί βιβλιοπώλες και εκδότες». Πτην έκθεση της
κατάστασης του λιανικού εμπορίου προστίθεται πως κέρδη
εμφάνισαν κυρίως τα πολυκαταστήματα, κατά τις γιορτές των
Τριστουγέννων του 2003, αποδεικνύοντας για μια ακόμη
φορά ότι αυτά έχουν αποκτήσει πλέον «τη δυνατότητα, μέσω
διάφορων μηχανισμών (διαφημίσεις, προσφορές, πολλές φορές
παραπλανητικές) να κατευθύνουν προς ατά τον κόσμο», ενώ
αντίθετα «δεν δούλεψαν τα μικρά συνοικιακά βιβλιοπωλεία».
Ξαράλληλα, σχολιάζονται τα στοιχεία της ΓΠΓ ως εξής:
«Και μπορεί να βγαίνει η στατιστική υπηρεσία και να παρουσιάζει
στοιχεία ότι ο κλάδος ‗Βιβλία-Φαρτικά‘ εμφάνισε το 2003 αύξηση
τζίρου μεγαλύτερη από 10%, αλλά το ποσοστό αυτό μετατρέπεται σε
αρνητική και αντιθετική δύναμη κατά των μικρών βιβλιοπωλών, από
τη στιγμή που ισχυροποιεί τα πολυκαταστήματα και εδραιώνει τη
θέση τους»1145. Θαι στη συνέχεια του ίδιου έτους, γίνεται συχνά
αναφορά μέσα από τις σελίδες του Βιβλιοχαρτοπωλικού Βήματος

Ν τότε πρόεδρος της ΞΝΓΐ, Αιώργος Βαρδανός,
στην ομιλία του για τα προβλήματα του κλάδου, στην ανοιχτή
συγκέντρωση των φορέων του βιβλίου που είχε διοργανώσει η
Νμοσπονδία στις 9.2.2004, με σκοπό την ενημέρωση των
πολιτικών κομμάτων, ανέφερε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
«Ο κλάδος του βιβλίου, από την παραγωγή, την προβολή ως της
διακίνησή του, διανύει στις μέρες μας τη μεγαλύτερή του κρίση και οι
εξελίξεις στο χώρο είναι ραγδαίες. Εκδοτικοί οίκοι και πρακτορεία
διάθεσης βιβλίων αλλάζουν χέρια από τη μία στιγμή στην άλλη.
Εκδοτικοί οίκοι και κυρίως εκείνοι που σηματοδοτούν την ποιότητα,
αναστέλλουν τη λειτουργία τους, χρεοκοπούν ή βρίσκονται στα
πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σην ίδια ώρα, δεκάδες βιβλιοπωλεία σε όλη
την Ελλάδα διακατέχονται από το άγχος και την αβεβαιότητα της
επιβίωσης»1148.
Ώπό την άλλη, οι ιδιοκτήτες μεγάλων βιβλιοπωλείων
και βιβλιοπωλικών αλυσίδων στην Γλλάδα εκφράζουν, την ίδια
εποχή, θετική διάθεση και αισιοδοξία για τις ανακατατάξεις
στη λιανική πώληση του βιβλίου, στην ουσία για την έξοδο
του βιβλίου από το παλαιό, μικρό/μεσαίο βιβλιοπωλείο στα
αστικά κέντρα και την επαρχία. Ε Ποφίκα Γλευθερουδάκη
του ομώνυμου ιστορικού βιβλιοπωλείου εξηγούσε το
φθινόπωρο του 2005 πως η πίτα στην ελληνική αγορά είναι
πολύ μικρή, οπότε με το άνοιγμα νέων σημείων πώλησης
αυξάνεται το αναγνωστικό κοινό, συμπληρώνοντας πως «δεν
αισθανόμαστε ότι απειλούμαστε, τουναντίον θεωρούμε ότι ο
ανταγωνισμός θα μας ωφελήσει. Έτσι κι αλλιώς έχουμε τα σχέδιά

1142

«Βηβιηνπψιεο: Με θηλεηνπνηήζεηο ππνδέρνληαη ην 2004», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, φ.π., ζ. 8.
1143
Βι. ελδεηθηηθφ πξσηνζέιηδν «Παδάξηα – Παδάξηα βηβιίνπ παληνχ!», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 45, Μάηνο-Ηνχληνο 2004, ζ. 1 θαη
«Παδάξηα-εθζέζεηο ζηξαγγαιίδνπλ ην βηβιηνπσιείν», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό
Βήκα, ηεχρνο 67, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2008, ζζ. 1-2.
1144
«Δμειίμεηο θαη δηεξγαζίεο ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 43, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2004, ζ. 30.
1145
«Δμειίμεηο θαη δηεξγαζίεο ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ», φ.π..

1146

«Οη κηθξέο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ηνπ βηβιίνπ πεζαίλνπλ», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 45, Μάηνο-Ηνχληνο 2004, ζ. 1.
1147
«ηείιηε αδηάβαζηνπο απηνχο πνπ κε ηνλ έλαλ ή άιινλ ηξφπν
απαμηψλνπλ ζηελ πξάμε ην βηβιίν θαη ινηδνξνχλ ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 43, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2004, ζ. 1.
1148
.π., ζ. 2.
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μας για μια εσωτερική αναδιοργάνωση. Δεν φοβηθήκαμε ούτε όταν
μπήκαν τα βιβλία στα σουπερμάρκετ. Ξέρουμε άλλωστε ότι είναι
πολύς ο κόσμος που ντρέπεται να μπει σε βιβλιοπωλείο»1149. Θαι ο
Λίκος Θαρατζάς της αλυσίδας «Ηανός» εκφράζει αισιοδοξία
εκείνη τη χρονιά, λίγο πριν την κάθοδο της αλυσίδας από τη
Ζεσσαλονίκη στην Ώθήνα -σε κατάστημα εμβαδού 1.600
μέτρων στη Πταδίου- για τα «τεράστια περιθώρια να αυξηθούν οι
αναγνώστες», καθώς μόλις 8% των Γλλήνων αγοράζει βιβλία,
τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται στο 30%.
Κε την αλλαγή παραδείγματος στο χώρο της λιανικής
βιβλιοπώλησης συμφωνεί και ο Ξέτρος Ρατσόπουλος από τη
νέα
γενιά
ελλήνων
λογοτεχνών,
υποστηρίζοντας
χαρακτηριστικά πως «δεν θα με πείραζε να μπουν τα βιβλία και
στα μανάβικα. ε όσα περισσότερα μέρη βρίσκονται τόσο το
καλύτερο. Οι μεγάλες αλυσίδες ίσως βλάψουν τα μικρά συνοικιακά
βιβλιοπωλεία, το ίδιο το βιβλίο όμως δεν θα πάθει κακό»1150.

το προνόμιο της δωρεάν διαφήμισης και της απαλλαγής από
το κόστος αγγελιόσημου. Γιδικά τα βιβλιοπωλεία
αντιμετώπιζαν τον ανταγωνισμό διακίνησης βιβλίων από
ποικίλα και πολλά σημεία διάθεσης, τις πιέσεις των εκδοτών
και την αδιαφορία του κράτους. Ν Α. Βαρδανός τόνιζε
χαρακτηριστικά πως «το επάγγελμα του βιβλιοπώλη με τις νέες
φορολογικές πιέσεις που δέχεται, αλλά και με την ασφυκτική πίεση
από τα σούπερ μάρκετ, τα οποία διακινούν πλέον στην πλειοψηφία
τους τσάντες και σχολικά είδη έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Οι
βιβλιοπώλες σε ολόκληρη τη χώρα με τα νέα ήθη της αγοράς κατ‘
ανάγκη θα προμηθεύονται τους τίτλους εκείνους οι οποίοι θα
αποδειχθούν ως οι πιο ευπώλητοι και όχι όσους οι ίδιοι θα επέλεγαν
για να εμπλουτίσουν τη συλλογή τους, ώστε να καλύψουν τις όποιες
ανάγκες του αναγνωστικού τους κοινού» 1153. Βεν απουσιάζει από
τα προβλήματα και το χρόνιο φαινόμενο του ανταγωνισμού
μέσα στους κόλπους των επαγγελματιών του βιβλίου, κυρίως
μεταξύ εκδοτών και βιβλιοπωλών1154, και η συνεχής «απαξίωση»
του «κοινωνικού αγαθού», που είναι το βιβλίο, από τον αθέμιτο
ανταγωνισμό και την κρατική αδιαφορία, όπως αναφέρεται
στην ομιλία του Ξροέδρου της ΞΝΓΐ.

Ρο 2006, λίγο πριν ξεσπάσει η παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση, στο κύριο πρωτοσέλιδο του
Βιβλιοχαρτοπωλικού Βήματος, που έφερε τον τίτλο «Θαυτό
καλοκαίρι για τα βιβλιοπωλεία» και τον υπότιτλο «Γλεύθερη
αγορά και υγιής ανταγωνισμός ή ασύδοτη αγορά και
αφανισμός των μικρομεσαίων;», περιγράφεται μία ζοφερή
εικόνα του λιανικού βιβλιεμπορίου στην Γλλάδα, όπου «οι
ακάλυπτες επιταγές, τα διαμαρτυρημένα γραμμάτια και τα
ληξιπρόθεσμα δάνεια ποτέ πριν δεν ήταν τόσα» και «τα καταστήματα
δεινοπαθούν βλέποντας τα λειτουργικά τους έξοδα να αυξάνονται με
αλματώδεις ρυθμούς, και τα έσοδα και ο κύκλος εργασιών τους να
πέφτει κατακόρυφα»1151. Πημειώνεται ότι το 2006 πράγματι δεν
είχε υπάρξει θετική ανταπόκριση των κρατικών υπηρεσιών στα
αιτήματα των επαγγελματιών του βιβλίου για την παροχή
στους εκδότες δικαιώματος προσαύξησης των δαπανών κατά
2% χωρίς παραστατικά – όπως ισχύει για τις επιχειρήσεις
έκδοσης εφημερίδων και περιοδικών, την ενίσχυση
πρωτοεμφανιζόμενου έλληνα συγγραφέα, την επιδότηση
ενοικίου στις εκδοτοβιβλιοπωλικές επιχειρήσεις και την
πρόβλεψη πλαφόν εξόδων χωρίς παραστατικά, καθώς οι
επιχειρήσεις βιβλίου στη χώρα είναι κατά πλειοψηφία
οικογενειακές και απασχολούν μη «αμειβόμενα» πρόσωπα
(συζύγους, τέκνα)1152.

Γπιπρόσθετα, στις 18.5.2006 οι εργαζόμενοι στα
βιβλιοπωλεία, τους εκδοτικούς οίκους, τα πρακτορεία
διακίνησης βιβλίων και τις χαρταποθήκες κλήθηκαν
παραμονές της υπογραφής της νέας κλαδικής σύμβασης, να
απεργήσουν, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς και όρους
εργασίας. Ξρωτοπόρος στις κινητοποιήσεις εμφανίστηκε ο
Πύλλογος παλλήλων ΐιβλίου-Τάρτου Ώττικής, που
περιλαμβάνει γύρω στα 570 μέλη, δηλαδή το 40% όσων
απασχολούνται στην αγορά του βιβλίου, σύμφωνα με το
γραμματέα του συλλόγου, ΐασίλη Ώντωνόπουλο. Θαι ο ίδιος
σημείωνε το φαινόμενο πως πέρα από τις χαμηλές αμοιβές,
αλυσίδες και μεγάλα βιβλιοπωλεία απολύουν έμπειρους
βιβλιοπωλητές για να τους αντικαταστήσουν με
πρωτόβγαλτους που αμείβονται λιγότερο. Κε αυτό τον τρόπο
όμως ζημιώνεται το ίδιο το βιβλίο, καθώς στερείται
ενημερωμένο προσωπικό για να το διακινεί και να συμβάλει
στη διάδοση της αγοράς του. Νι συνδικαλιστές διεκδικούσαν
κατώτατο μισθό €1.300 και πλήθος επιδομάτων που οι
εργοδότες-βιβλιοπώλες, εκδότες, χονδρέμποροι- θεωρούσαν
εξωπραγματικά αιτήματα. Ν πρόεδρος της Ένωσης Γκδοτών
Γλλάδας (ΓΛΓΐΓ) Αιάννης Δηρίνης, όπως και εκπρόσωποι
της ΞΝΓΐ, δήλωναν πως έτσι και ικανοποιούνταν τα
αιτήματα των εργαζομένων, το κόστος λειτουργίας των
βιβλιοπωλείων θα αυξηθεί τόσο πολύ, ώστε η θέση τους έναντι
των πολυκαταστημάτων και υπεραγορών τροφίμων,
καλλυντικών και ψηφιακών προϊόντων θα καταστεί δεινή1155.

Ώκόμη, σημαντικό πρόβλημα παρέμενε ο
ανταγωνισμός έκδοσης και διακίνησης βιβλίων από τις
εφημερίδες, που έναντι των εκδοτών και βιβλιοπωλών έχουν
1149

Λψξε Κέδα, «Πψο αιιάδεη ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ ζηελ Αζήλα: Γάιινη,
Γεξκαλφο θαη αληαγσληζηέο», Σν Βήκα, 2.10.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=47&artid=168680
(17.10.2008), φ.π..
1150
.π..
1151
«Καπηφ θαινθαίξη γηα ηα βηβιηνπσιεία», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα,
ηεχρνο 57, Μάηνο-Ηνχληνο 2006, ζ. 1.
1152
.π..

1153

.π., ζ. 6.
.π., ζ. 9 & 29.
1155
ηαπξνχια Παπαζπχξνπ, «Βηβιηνπσιεία ζε θαηάζηαζε κάρεο»,
Διεπζεξνηππία (7), 30.4.2006.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
1154
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Αενικά, από τη μελέτη του περιεχομένου των
διαθέσιμων τευχών του εντύπου του ΠΐΏΞ διαπιστώνεται πως
απουσιάζει η έκθεση στατιστικών δεδομένων για τη θεμελίωση
των επιχειρημάτων για το βιβλιεμπόριο, ενώ οι αναφορές στη
μόνιμη κρίση στην ελληνική αγορά του βιβλίου δεν
απουσιάζει από κανένα φύλλο του Βήματος, όπως άλλωστε και
παλαιότερα από το Βιβλίο κι Εμείς της ΞΝΓΐ1156. Πτα τεύχη
2004-2008 του Βήματος σημειώνεται πως παρατηρείται
«μεγάλη κινητικότητα» στην αγορά του βιβλίου, ενώ τα
συμπεράσματα που διατυπώνονται – λόγω απουσίας
διασταυρωμένων στατιστικών στοιχείων – για το εμπόριο είναι
«αντιφατικά», όπως συχνά ομολογείται. Ε μόνιμη επωδός
ωστόσο από την οπτική γωνία του υποκειμενικού, εμπειρικού
παρατηρητή είναι πως «τα βιβλιοπωλεία φθίνουν», πως «όλο
και περισσότεροι βιβλιοπώλες στρέφονται στις πωλήσεις
άλλων προϊόντων (γραφική ύλη, παιχνίδια, δώρα κλπ.) στην
προσπάθειά τους να διασώσουν την επιχείρησή τους» και πως
«οι επαγγελματίες βιβλιοπώλες γίνονται πλέον ‗είδος που
απειλείται με εξαφάνιση‘» 1157 , ενώ ειδικά για το βιβλίο
διαπιστώνεται πως «τα μπεστ σέλερ και τα βιβλία του κιλού
και της μιας εβδομάδας αφθονούν» και διατίθενται πλέον
παντού: «στα ράφια των πολυκαταστημάτων, στους πάγκους
των εφημεριδοπωλών, στα περίπτερα, στα σούπερ μάρκετ, στα
καταστήματα παιχνιδιών κλπ.». Πύμφωνα με πρωτοσέλιδη
είδηση στο Βιβλιοχαρτοπωλικό Βήμα σε φύλλο της άνοιξης του
2008, μόνο το πρώτο δίμηνο του έτους έκλεισαν 36
βιβλιοπωλεία στην Γλλάδα, καθώς μέσα στη δίνη της
οικονομικής ύφεσης, «τα βιβλιοπωλεία προσπαθούν να επιβιώσουν,
χωρίς ενίσχυση, χωρίς στήριξη σε μια χώρα που το πνεύμα κα ο
πολιτισμός πεθαίνει κάθε μέρα, ενώ η υποκουλτούρα βασιλεύει»1158.
Γπικρίνεται ακόμη με δριμύτητα στην αρθρογραφία του
εντύπου του ΠΐΏΞ η αποχή της Ξολιτείας από τις εξελίξεις
που αφανίζουν σταδιακά τις μικρές και μεσαίες βιβλιοπωλικές
και εκδοτικές επιχειρήσεις στην αγορά και σχολιάζεται
αρνητικά στην αρθρογραφία αυτής της περιόδου στο
Βιβλιοχαρτοπωλικό Βήμα η επιταχυνόμενη ‗έξοδος‘ του
ελληνικού βιβλίου από το παραδοσιακό βιβλιοπωλείο.
Θατατίθεται η εκτίμηση πως αυτή η ‗διασπορά‘ του βιβλίου
στους «απρόσωπους χώρου των υπερ-καταστημάτων» και των
μεγάλων αλυσίδων βιβλιοπωλείων συνοδεύεται από πωλητές
«καθόλα άσχετους» με το πολιτιστικό αγαθό και μηδενική
προσωπική σχέση βιβλιοπώλη-πελάτη.

βιβλιοπωλών – όπως είναι οι εταιρείες Κόμβος, Planus, Paper
Link – επανέρχεται ως διέξοδος επιβίωσης των μικρών
κλασικών βιβλιοπωλείων και βιβλιοχαρτοπωλείων απέναντι
στις μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις που επιδιώκουν
«να πάρουν στα χέρια τους το λιανικό εμπόριο», ενώ σταθερά
προβάλλεται το αξίωμα ότι το βιβλιοπωλείο είναι ο πρώτιστος
και ‗φυσικός χώρος‘ του βιβλίου και του βιβλιόφιλου. Ρο
βιβλιοπωλείο – σε αντίθεση με τα άλλα σημεία διανομής –
είναι «χώρος πολιτισμού» 1159 , «η μοναδική εστία γνώσης και
πολιτισμού. Είναι η ζεστή γωνιά του αναγνώστη. […] Ο
βιβλιόφιλος πράγματι έρχεται στο βιβλιοπωλείο γιατί έχει ανάγκη να
μιλήσει με κάποιον, να ξεφυλλίσει το βιβλίο (ακόμη και όταν έχει
έρθει για συγκεκριμένο τίτλο) ή να τους προτείνεις κάτι δικό σου
και εφόσον τον έχεις ήδη ικανοποιήσει με παλαιότερες
προτάσεις σου. Πολύ περισσότερο είναι τα βιβλιοπωλεία που κάνουν
παρουσιάσεις βιβλίων και σ‘ αυτό το πνεύμα πρέπει να μπουν και
άλλοι συνάδελφοι», υποστηρίζει χαρακτηριστικά ένας
παραδοσιακός βιβλιοπώλης 1160 . Γπιπρόσθετα, για την
ενίσχυση της ‗φαρέτρας‘ των μικρών/μεσαίων βιβλιοπωλών
στον «πόλεμο» που τους έχουν κηρύξει οι «μεγάλες ελληνικές
και ξένες επιχειρήσεις [που] στοχεύουν στον να πάρουν στα
χέρια τους το λιανικό εμπόριο», εφαρμόζοντας μία «άκρως
επιθετική πολιτική» - όπως επαναλαμβάνεται στην
αρθρογραφία του Βιβλιοχαρτοπωλικού Βήματος – είναι η
«συνειδητοποίηση και η συσπείρωση του κλάδου, η επιμόρφωση των
συναδέλφων και ο εκσυγχρονισμός του βιβλιοπωλείου, με όσα
προγράμματα μπορούμε να αγγίξουμε», σύμφωνα με την πρόεδρο
του ΠΐΏΞ ΐασιλική Κανουσαρίδου1161. Ε ίδια τονίζει πως
το βιβλιοπωλείο για να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες
χρειάζεται «εμπειρία, γνώση, εκσυγχρονισμό, ανανέωση, ενημέρωση
και χρήση νέων τεχνολογιών. Έτσι θα καταφέρει να διαθέτει ένα
περιβάλλον ελκυστικό, να ενημερώνει και να εξυπηρετεί τον πελάτη
του εγκαίρως, θα αναπληρώνει άμεσα τις ελλείψεις του, θα
διαπιστώνει εύκολα ποια είναι τα εμπορεύματα από τα οποία κερδίζει
περισσότερο, θα μπορεί να ελέγχει το στοκ του»1162. Θαι όλη αυτή η
στρατηγική θα καθοριστεί ανάλογα με το κατάστημα, την
περιοχή, τη σύνθεση του πληθυσμού και τον ανταγωνισμό που
έχει να αντιμετωπίσει ο βιβλιοπώλης. Θαι στο συμπόσιο
εκδοτών-βιβλιοπωλών στη διάρκεια της 4ης Βιεθνούς Έκθεσης
ΐιβλίου στη Ζεσσαλονίκη με θέμα «Ρο σύγχρονο
βιβλιοπωλείο και η αντιμετώπιση των αρμόδιων φορέων» η ΐ.
Κανουσαρίδη συστήνει στους συναδέλφους της την ευχάριστη

Ε παλαιά πρόταση της ίδιας της ΞΝΓΐ και
συλλόγων-μελών της για τη συσπείρωση των μικρών/μεσαίων

1159

«Πξνηάζεηο ησλ ζπιιφγσλ Αζήλαο θαη Πεηξαηά ζην ΤΠ.ΠΟ γηα
εθζέζεηο-παδάξηα-ΔΚΔΒΗ-αλαγλσζη-κφηεηα-βηβιηνζήθεο-βηβιηνπσιείαρψξνπο πνιηηηζκνχ», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 69, Μάηνο-Ηνχληνο
2008, ζ. 12..
1160
«πλέληεπμε κε ην ζπλάδειθν βηβιηνπψιε θν Γηψξγν Φσηεηληά», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 70, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 2008, ζζ. 18-19.
1161
«πλέληεπμε κε ηελ πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Βηβιηνραξηνπσιψλ ΑζελψλΠξναζηίσλ (.Β.Α.Π.)», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 62, ΜάξηηνοΑπξίιηνο 2007, ζ. 6.
1162
«πλέληεπμε κε ηελ πξφεδξν ηνπ πιιφγνπ Βηβιηνραξηνπσιψλ ΑζελψλΠξναζηίσλ (.Β.Α.Π.)», φ.π., ζ. 8.

http://www.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=30.04.2006,id=24550124
(31.7.2007).
1156
Τπελζπκίδεηαη πσο ην έληππν ηεο ΠΟΔΒ, Σν Βηβιίν θη Δκείο, ζηακάηεζε
λα εθδίδεηαη ην 1994.
1157
Βι. ελδεηθηηθά «36 βηβιηνπσιεία έθιεηζαλ ζην πξνεγνχκελν δίκελν», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 68, Μάξηηνο-Απξίιηνο 2008, ζζ. 1 & 4.
1158
.π..
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εσωτερική διαρρύθμιση των καταστημάτων, τη συνεχή
σύγκριση με τους ανταγωνιστές για τη συνεχή αυτοβελτίωση,
την προσοχή στην ποιότητα και το επίπεδο εξυπηρέτησης του
πελάτη, όπου η συμπεριφορά, η εμφάνιση, οι γνώσεις, η
χρήση Ε/ 1163 , οι
δυνατότητες πρόσβασης στη
ΐΗΐΙΗΝΛΓΡ και η άμεση παραγγελία τίτλων για τον
πελάτη, είναι καθοριστικοί άξονες.

το ηλεκτρονικό βιβλίο, τα πνευματικά δικαιώματα των e-books, η
οργάνωση και ο εμπλουτισμός των βιβλιοθηκών, και γενικότερα το
τοπίο της αγοράς του βιβλίου όπως έχει διαμορφωθεί και συνεχίζει
να μεταλλάσσεται τα τελευταία χρόνια». Ν νέος συνδικαλιστικός
φορέας διακηρύττει επίσης στην ιδρυτική του πράξη ότι
αποσκοπεί «στην έναρξη διαλόγου με την πολιτεία και τους άλλους
επίσημους θεσμούς για τα μεγάλα ζητήματα του πολιτισμού και του
βιβλίου». Ε προσωρινή επιτροπή της ΓΛΓΙΐΗ απαρτίζεται
από τους Θανάση Χυχογιό, πρόεδρο, Νίκο Καρατζά,
γραμματέα και μέλη τους Θανάση Καστανιώτη, Ηλία
Λιβάνη και τέφανο Πατάκη των ομώνυμων εκδόσεων.

Πυμπεραίνεται λοιπόν ότι δεν λείπει η αυτοκριτική και
κυρίως η επισήμανση της ανάγκης επαγγελματισμού και
εκσυγχρονισμού
των
μικρομεσαίων
βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων. Νι βιβλιοπώλες καλούνται από τα
επαγγελματικά τους σωματεία να συσπειρωθούν και να
αλλάξουν οι ίδιοι «στάση και διάθεση», με δεδομένες τις
κινήσεις
μονοπωλιακού
χαρακτήρα
των
μεγάλων
επιχειρήσεων και την αδιαφορία του κράτους. Λα
κινητοποιηθούν δυναμικά, να εκσυγχρονισθούν, να
εφαρμόσουν επαγγελματικές τεχνικές μάνατζμεντ και
μάρκετινγκ για τις επιχειρήσεις τους και να αξιοποιήσουν όσα
κονδύλια και επιδοτήσεις βρίσκουν κατάλληλα προς αυτό το
σκοπό1164.
Γνδιαφέρουσα εξέλιξη, μέσα στην οικονομική κρίση
αποτελεί η ίδρυση
της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου
(ΕΝΕΛΒΙ), ενός νέου επαγγελματικού σχηματισμού
εκδοτών-βιβλιοπωλών, που κοινοποιήθηκε στις 10.4.12 με
δελτίο Ρύπου στα ΚΚΓ. Ρην ιδρυτική πράξη του σωματείου
υπογράφουν συνολικά 25 εκδότες και βιβλιοπώλες, στην
πλειονότητά τους ανώνυμες, μεγάλου μεγέθους εταιρείες, που
έκριναν ανεπαρκή τη δράση των ΠΓΐΏ, ΠΓΘΐ και ΞΝΓΐ.

Ρα ιδρυτικά μέλη της ΓΛΓΙΐΗ είναι οι Γκδόσεις
Παββάλας, Γκδόσεις Trait d'Union, Ώπόλλων, ΐιβλιοπωλείον
της «Γστίας», ΐιβλιοτοπία-Star Books, Γκδόσεις Άγρα,
Γκδόσεις Θαλέντη-Blueberry, Γκδόσεις Θαστανιώτη,
Γκδόσεις
Θέδρος,
Γκδόσεις
Ιιβάνη,
Γκδόσεις
Ξαπαδόπουλος, Γκδόσεις Πταμούλη, Γκδόσεις Υυχογιός,
Γκδόσεις Φκεανίδα, Γκδοτικός Νίκος Άγκυρα, Γυριπίδης
ΐιβλία, Ηανός, Γκδόσεις Βιόπτρα, Κεταίχμιο Γκδοτική,
Γκδόσεις Κίνωας, Ξαπασωτηρίου και Πία, Ξαπασωτηρίου,
Γκδόσεις Ξατάκη, Ξρωτοπορία, Πύγχρονοι Νρίζοντες1165.

πως αναφέρεται στο δελτίο Ρύπου της ΓΛΓΙΐΗ,
«επειδή η κρίση που περνάει η χώρα μας είναι και κατ' ουσίαν κρίση
πολιτισμού και έλλειψης παιδείας, εμείς οι άνθρωποι του βιβλίου
(έλληνες εκδότες και βιβλιοπώλες) θέλουμε να προβάλουμε το βιβλίο
ως ένα μέσο για την ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία μιας
κοινωνίας στηριγμένης σε ουσιαστικές αξίες. Η επιθυμία μας αυτή,
σε συνδυασμό με τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος
του βιβλίου, μας ώθησε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να
δημιουργήσουμε την Ένωση Ελληνικού Βιβλίου». Σιλοδοξία του
νέου σωματείου είναι να αποτελέσει «έναν πυρήνα διάδοσης και
προώθησης του βιβλίου σε όλη την επικράτεια και στο εξωτερικό,
προβάλλοντας το ιδανικό της φιλαναγνωσίας, οργανώνοντας από
κοινού με τους συγγραφείς προωθητικές δράσεις και αναλαμβάνοντας
έρευνες και μελέτες για την ελληνική αγορά του βιβλίου, αλλά και να
παρεμβαίνει σε θέματα που ανακύπτουν στη σύγχρονη εποχή, όπως

Φς
προς
την
επαγγελματική
κατάρτιση
βιβλιοπωλών και υπαλλήλων, είναι ενθαρρυντικό ότι από το
2006, τόσο το ΓΘΓΐΗ εφαρμόζει το πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης βιβλιοπωλών (έρευνα για τις
σύγχρονες ανάγκες κατάρτισης, σεμινάρια, παραγωγή
πολύγλωσσου εκπαιδευτικού υλικού και κόμβου στο
Βιαδίκτυο) για την ανάπτυξη καινοτόμων στρατηγικών
πωλήσεων και management, με στόχο την ανταπόκριση των
βιβλιοπωλών στις απαιτήσεις της σύγχρονης Θοινωνίας της
Ξληροφορίας
(2006-2008),
όσο
και
η Ξανελλήνια Νμοσπονδία Γκδοτών – ΐιβλιοχαρτοπωλών
(ΞΝΓΐ) διοργανώνει σε συνεργασία με το Ηνστιτούτο
Γπαγγελματικής Θατάρτισης πρόγραμμα σπουδών α) για
στελέχη βιβλιοπωλικών και β) εκδοτικών επιχειρήσεων.
Φστόσο, οι επαγγελματίες του βιβλίου ζητούν, ακόμη, με
επιμονή από την ελληνική Ξολιτεία1166, α) να κατοχυρώσει τα
επαγγέλματα του εκδότη, του βιβλιοπώλη και του
βιβλιοϋπαλλήλου, λόγω ανάγκης ύπαρξης ειδικών γνώσεων και
ευαισθησίας για το πολιτιστικό αγαθό που χειρίζονται, β) να
ιδρύσει σχολές για τα επαγγέλματα βιβλίου σε επίπεδο ΡΓΗ ή
δημοσίου ΗΓΘ, γ) να θεσμοθετήσει την επιδότηση του
ενοικίου μέσω φοροαπαλλαγής για τα μικρά βιβλιοπωλεία δ)

1163

1165

«Οκηιία ηεο πξνέδξνπ ηνπ ΒΑΠ Βαζηιηθήο Μαλνπζαξίδνπ ζην
‗ζπκπφζην‘ εθδνηψλ-βηβιηνπσιψλ πνπ δηνξγαλψζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ
πιιφγνπ Πεηξαηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 4εο Γηεζλνχο Έθζεζεο Βηβιίνπ ζηε
Θεζζαινλίθε κε ζέκα: ‗Σν ζχγρξνλν βηβιηνπσιείν θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ
αξκφδησλ θνξέσλ‘», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 63, Μάηνο-Ηνχληνο
2007, ζ. 6.
1164
.π., ζ. 8.

«Απηνζπζηήλεηαη ε Έλσζε Διιεληθνχ Βηβιίνπ: Αλαθνίλσζε επίζεκα
ηελ ίδξπζή ηνπ ν λένο θνξέαο ησλ ειιήλσλ εθδνηψλ θαη βηβιηνπσιψλ», Σν
Βήκα
(Πνιηηηζκφο),
10.4.2012.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=452856 (15.4.2012).
1166
Βι. θαη «Αινγν-(θισηζν)-ζθνχθη παίδεη ε Κπβέξλεζε κε ηηο κηθξέο
επηρεηξήζεηο», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 70, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο
2008, ζζ. 1-2.
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να επιχορηγήσει τα βιβλιοπωλεία ακριτικών περιοχών, ε) να
λάβει μέτρα για την ενίσχυση της πολυφωνίας στο χώρο των
εκδόσεων, ώστε να αποτραπεί η κυριαρχία των best sellers και
του ‗εύκολου‘ βιβλίου, και στ) να λάβει μέτρα για την
καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών ανταγωνισμού, όπως
πωλήσεις κάτω του κόστους, φωτοτυπίες κλπ. Ξροτείνεται
ακόμη όπως ο νόμος για τις εκπτώσεις νέων τίτλων να
τροποποιηθεί, ώστε η έκπτωση για τον καταναλωτή να
διαμορφωθεί στο 5%, αντί του ισχύοντος 10%, και με
χρονική περίοδο 4-5 ετών αντί της διετίας.

αρκετούς βιβλιοπώλες και άλλους επαγγελματίες του βιβλίου
επισημάνθηκαν ακόμη η απουσία βιβλιοπωλικών σπουδών και
η έλλειψη υποστήριξης μεταφράσεων ελληνικών τίτλων σε
ξένες γλώσσες. Γπίσης, η λειτουργία του ΓΘΓΐΗ και η
θέσπιση της ενιαίας τιμής βιβλίου το 1986 κρίνονται ως οι
μόνες θετικές κινήσεις της Ξολιτείας για το βιβλίο και την
αναγνωσιμότητα. Ώξίζει μία αναλυτικότερη ματιά στις
απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν με τη μέθοδο των
προσωπικών συνεντεύξεων1169.
Ν Λ. Θαρατζάς (Ηανός) αποτιμά αρνητικά την
κρατική πολιτική βιβλίου, υπογραμμίζοντας πως το κράτος
είχε έναν απόλυτα αρνητικά ρόλο, επέδειξε αδιαφορία για την
ένταξη των βιβλιοθηκών στο εκπαιδευτικό σύστημα, την
εξαγωγή ελληνική λογοτεχνίας στο εξωτερικό κλπ., με μόνη
εξαίρεση το Γθνικό Θέντρο ΐιβλίου (ΓΘΓΐΗ), «που έχει παίξει
ένα θετικό ρόλο στην αγορά του βιβλίου». Ε Ποφίκα
Γλευθερουδάκη χαρακτηρίζει αδιάφορη την κρατική πολιτική
βιβλίου, επισημαίνοντας ότι «θα έπρεπε να υπάρχει και να
ασκείται από το πουργείο Ξολιτισμού και το πουργείο
Γθνικής Ξαιδείας και Ζρησκευμάτων». Πημαντική θα ήταν η
προβολή του βιβλίου μέσα στα σχολεία, με τη λειτουργία
βιβλιοθηκών και προτάσεων (‗reading lists‘), υποστηρίζει η
ίδια. Ε Κάνια Θαραϊτίδη (ΐιβλιοπωλείον της Γστίας), μέσα
από την πολυετή εμπειρία της, τονίζει χαρακτηριστικά ότι «το
τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει το κράτος ήταν ανέκαθεν το
βιβλίο». Ν Λίκος Ιιβέριος (Ξολιτεία) επισημαίνει ότι η
πολιτική βιβλίου της χώρας χαρακτηρίζεται από «πλήρη
αδιαφορία και προχειρότητα» και ο ΚαΎρ Κόλχο, Α.
Ώσημακόπουλος (Θοραής), ΐ. Κανουσαρίδου τη
χαρακτηρίζει ανύπαρκτη. Ν ΐ. ΐασιλείου (πολυκατάστημα
Public) επισημαίνει, από την πλευρά του, ότι θα μπορούσε να
υπάρχει μακροπρόθεσμη πολιτική βιβλίου που θα υποστήριζε
δίκτυο βιβλιοθηκών σε όλες τις πόλεις της χώρας και θα
προωθούσε την αύξηση της αναγνωσιμότητας. «Αν υπήρχε
κρατική πολιτική για τις βιβλιοθήκες, εν δυνάμει θα δημιουργούνταν
πολλοί πελάτες βιβλιοπωλείων», παρατηρεί συγκεκριμένα.
Ώρνητικά αξιολογεί την πολιτική του ελληνικού κράτους για
το βιβλίο και η Ποφία Κεϊμάρογλου
(διαδικτυακό
πολυκατάστημα Greekbooks.gr).

Πτα επιχειρήματα των επαγγελματιών, όπως
εκφράζονται δημόσια, υπάρχει αντίλογος από τους
παρατηρητές των εξελίξεων στην εγχώρια βιβλιαγορά.
Γνδεικτικά, ο διευθυντής του περιοδικού Διαβάζω Αιάννης
Κπασκόζος επικρίνει μεν τους υπεύθυνους πολιτικούς φορείς
για την αδιαφορία έναντι του βιβλίου και την ανυπαρξία
μακροπρόθεσμης πολιτικής για την προώθηση της ανάγνωσης
και της βιβλιοφιλίας από την παιδική ηλικία, αλλά ταυτόχρονα
επιρρίπτει μερίδιο της ευθύνης για την κατάσταση στην
εγχώρια αγορά του βιβλίου στους ίδιους τους επαγγελματίες.
ποστηρίζει πως εκδότες και βιβλιοπώλες είναι «περισσότερο
γκρινιάρηδες απ‘ όσο πρέπει. Περιμένουν η Πολιτεία να έρθει να
τους προστατεύσει. Για ποιο λόγο, όταν οι ίδιοι είναι
διασπασμένοι;» 1167 . Κέσα από τις σελίδες του Διαβάζω, την
άνοιξη του 2010, υπογραμμίζεται πως σε περιπέτειες
βρίσκεται η ΞΝΓΐ, μετά την παραίτηση του προέδρου της
Βημήτρη Ξαντελέσκου, και επισημαίνεται πως η Νμοσπονδία
«με τον ανάμικτο χαρακτήρα που έχει, δύσκολα μπορεί να βρει
στρατηγική και τακτικές που να τους ικανοποιούν όλους. Και πώς
μπορεί ο μικρός βιβλιοπώλης (που δεν έχει καν εκσυγχρονιστεί) να
είναι στο Διοικητικό υμβούλιο και να εκπροσωπεί και τα
συμφέροντα μεγάλων βιβλιοπωλικών αλυσίδων;». Θι ενώ οι
εξελίξεις στον εκδοτικό και βιβλιοπωλικό κόσμο ‗τρέχουν‘, ο
συνδικαλισμός στο χώρο του βιβλίου κινείται ακόμα με τους
όρους και τα πρόσωπα της μεταπολίτευσης, σημειώνεται, μία
κατάσταση που αποθαρρύνει νέους επαγγελματίες, που
καλούνται να αντιμετωπίσουν την κρίση μόνοι τους 1168 ,
ισχυρίζεται ο Κπασκόζος.
Πτην
περιπτωσιολογική
έρευνα
που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εργασίας επιβεβαιώθηκαν
σε μεγάλο βαθμό η αρνητική αποτίμηση της στάσης του
ελληνικού κράτους απέναντι στο βιβλίο, σε όλη τη διάρκεια
της μεταπολίτευσης. Γνδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζουν και
διαφορετικές απόψεις που εκφράστηκαν, κυρίως υπέρ μίας
‗ελεύθερης από κρατική παρέμβαση αγοράς βιβλίου΄. Ώπό

Θατηγορηματικοί στην κριτική τους για την πολιτική
βιβλίου της ελληνικής Ξολιτείας από το 1974 ως σήμερα
εμφανίζονται οι μικρομεσαίοι βιβλιοπώλες της επαρχίας. Ν
Θ. Θαπέλλας (Ξολύεδρο), ο Α. Κερούσης (Ξάπυρος) και ο
Πτέργιος Βραμουντάνης (Σωτόδεντρο) τονίζουν ότι πλην της
ίδρυσης του ΓΘΓΐΗ και της νομοθέτησης της ενιαίας τιμής

1167

Γεκήηξεο Μαζηξνγηαλλίηεο, «Ο Γηάλλεο Ν. Μπαζθψδνο γηα ηε
δπλακηθή ηεο αλάγλσζεο, ην gossip ησλ ινγνηερληθψλ βξαβείσλ θαη ηε
ζρέζε ηεο πνιηηείαο κε ην δηάβαζκα», 4essera, αξηζκ. 2 (θαινθαίξη 2007),
280-283, ζ. 283.
1168
«Δμειίμεηο ζηελ ΠΟΔΒ», Γηαβάδσ, ηεχρνο 494, Μάξηηνο 2009, 7-8, ζ. 8.

1169

Γηα ηηο απφςεηο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζεκείν απηφ γηα ηελ Κξαηηθή
Πνιηηηθή Βηβιίνπ, βι. αλαιπηηθά ζηνηρεία πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο
θαηαγξάθνληαη ζηελ Δηζαγσγή.
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βιβλίου, το κράτος είναι «αδιάφορο». Ώκόμη, οι Ώθ. Γυθυμίου
και Τρ. Λάκος («Ώναγνώστης») επικρίνουν την ανυπαρξία
κρατικής πολιτικής για την παιδεία και την κατάστρωση
εκστρατειών για την προώθηση της αναγνωσιμότητας. Θι
αυτοί συμφωνούν ότι μόνο «η θέσπιση της ενιαίας τιμής βιβλίου
ήταν μία σωστή επέμβαση του κράτους». Ε Ελέκτρα Άννινου
(ΐιβλιοθήκη) απαντά με ρητορικό τρόπο στη σχετική
ερώτηση για την κρατική πολιτική βιβλίου: «Τπάρχει;».

“Booksellers help you find the right read”
(Ξηγή: http://www.ebf-eu.org)

Γπίσης, μεγάλο τμήμα του συνολικού δείγματος της
περιπτωσιολογικής έρευνας τόνισε -είτε απαντώντας στην
ερώτηση για την κρατική πολιτική βιβλίου είτε στα κριτήρια
επιλογής των βιβλιοϋπαλλήλων, εκ μέρους των βιβλιοπωλώντην απουσία ανώτερης ή ανώτατης επαγγελματικής σχολής
εκπαίδευσης στελεχών βιβλιοπωλείων. Πυνιστά μία
διαρθρωτική αδυναμία της ελληνικής βιβλιαγοράς, σύμφωνα
με τους περισσότερους, την οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει
η Ξολιτεία.

Ξάντως, ο Α. Ώλισάνογλου (Παιξπηρικόν) έχει
υιοθετήσει μία άλλη φιλοσοφία, επισημαίνοντας ότι «κανένας
δημόσιος φορέας που νομίζει ότι παράγει πολιτισμό, δεν επηρεάζει το
βιβλίο. Κάθε φορά που το κράτος δοκίμασε, απέτυχε. Σο βιβλίο
κρατιέται μόνο από ανθρώπους με καλή διάθεση, το κράτος δεν έχει
καμία σχέση». Κε παρόμοια στάση εμφανίζεται και ο Α.
Θούτρας (Νιωνός), που παραδέχεται ότι είναι ανύπαρκτη η
εγχώρια πολιτική βιβλίου, αλλά τάσσεται «κατά των
παρεμβάσεων στο βιβλιεμπόριο, δηλαδή οι επιχειρηματίες του βιβλίου
δεν θα έπρεπε να ζητούν κρατική παρέμβαση».

Ακόμη, διαπιστώνεται πως η εξέλιξη της αλλαγής
παραδείγματος στον ελληνικό βιβλιοπωλικό κόσμο
εμφανίζεται, στη δεκαετία του 2000, σε συγχρονία με τον
υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Ταρακτηριστικά, ο πρόεδρος
της Νμοσπονδίας Γυρωπαίων ΐιβλιοπωλών (EBF) – που
εκπροσωπεί μέσω εθνικών ομοσπονδιών περισσότερους από
25.000 βιβλιοπώλες - John McNamee, σε ερώτηση αν
μπορούν να επιβιώσουν τα παραδοσιακά βιβλιοπωλεία στην
Γλλάδα, που στην πλειονότητά τους είναι μικρού μεγέθους
και οικογενειακού χαρακτήρα, απάντησε το 2006 τόσο για
την ελληνική πραγματικότητα όσο και τις εξελίξεις στην
υπόλοιπη Γυρώπη: «κέφτομαι ότι η εποχή των μικρών
ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων που πωλούν μόνο τα βιβλία θα είναι
δύσκολο να επιζήσει στο μέλλον. κέφτομαι ότι είναι πιθανότερο ότι
τα καταστήματα που έχουν ένα μίγμα του προϊόντος
συμπεριλαμβανομένων των στάσιμων και προμηθειών τέχνης, θα
τοποθετηθούν καλύτερα για να επιζήσουν, όπως θα έχουν ένα
καλύτερο μίγμα περιθωρίου για να βοηθήσουν, να διατηρήσουν την
αποδοτικότητα. Οι ανεξάρτητοι βιβλιοπώλες της Ευρώπης είναι σε
πτώση. Αυτό συμβαίνει και στις σταθερές και ελεύθερες περιοχές
τιμών1170. Ο λόγος για αυτό σκέφτομαι ότι είναι, ότι οι αλυσίδες και
τα πολλαπλάσια αυξάνονται και έχουν ενισχυθεί από τον μεγάλο
αριθμό εξελίξεων των εμπορικών κέντρων, όπου οι υψηλές
λειτουργικές δαπάνες το έχουν καταστήσει δύσκολο για τους
ανεξάρτητους να λειτουργήσουν. Θα μπορούν οι ανεξάρτητοι να
επιζήσουν στο μέλλον; Ναι, σκέφτομαι ότι μπορούν, αλλά μόνο εάν
αυτοί μπορούν να είναι καινοτόμοι και σκληρά εργαζόμενοι και να
ξέρουν την τοπική αγορά τους εξαιρετικά καλά»1171.

Ξιο ήπιος στην κριτική του σε βάρος της ελληνικής
Ξολιτείας εμφανίζεται ο ΐ. Θαλδής (Θάουφμαν), που
ισχυρίζεται ότι «στην Ελλάδα το 70% του βιβλίου έχει σχέση με
την εκπαίδευση. Σο κράτος έχει βοηθήσει, αλλά κάθε υπουργός
ακολούθησε μια δική του πολιτική, δεν υπήρξε μακροπρόθεσμος
σχεδιασμός». Γπίσης, ο Ώλέξανδρος Κπαρμπουνάκης (Ρο
κατώι του βιβλίου) από την ομάδα των μεγάλων
βιβλιοπωλείων αποτιμά θετικά την κρατική πολιτική βιβλίου,
«όσον αφορά τα κουπόνια αξίας 16 ευρώ από την Εργατική Εστία
και 20 ευρώ από την Αγροτική Εστία κατ΄άτομο σε ασφαλισμένους
του ΙΚΑ», θεωρώντας προφανώς ότι αυτά συμβάλλουν στην
προώθηση της κίνησης στα βιβλιοπωλεία.
Ώπό την ομάδα των πολυκαταστημάτων που
αντιπροσωπεύονται στην έρευνα, ο Α. ΐαβουράκης
(Metropolis) αξιολογεί επίσης θετικά την κρατική πολιτική
βιβλίου, σε σύγκριση με την αντίστοιχη για τη μουσική
βιομηχανία, αναφέροντας ως ενδεικτικά παραδείγματα το
ΓΘΓΐΗ και τα προγράμματα επιδοτούμενων μεταφράσεων,
το Λόμο περί Γνιαίας Ριμής ΐιβλίου – σε αυτό το μέτρο
εμφανίζεται άλλωστε συμφωνία απόψεων των περισσότερων
ερωτηθέντων, όπως καταγράφηκε στο Ξέμπτο Θεφάλαιο –
και τη διοργάνωση Γκθέσεων ΐιβλίου. Ώπό τα μικρομεσαία
συνοικιακά βιβλιοπωλεία της Ώθήνας, μόνο ο Ππύρος Ρσιτσές
(Ιεμόνι) χαρακτηρίζει «πολύ καλή» την κρατική πολιτική
βιβλίου, κατά την τριετία 2006-2009, χάρη στη δράση του
ΓΘΓΐΗ. Ρέλος, ο Ξαναγιώτης Θακουλίδης (Fnac Γλλάδας)
από την ομάδα των πολυκαταστημάτων αρνήθηκε να
τοποθετηθεί στην ερώτηση για την στάση της Ξολιτείας
έναντι του βιβλίου.

1170

.ζ. Δλλνεί ηφζν ζηηο ρψξεο πνπ ηζρχεη ε Δληαία Σηκή Βηβιίνπ φζν θαη
ζε φζεο ηζρχεη ν ειεχζεξνο αληαγσληζκφο.
1171
«πλέληεπμε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οκνζπνλδίαο Δπξσπαίσλ Βηβιηνπσιψλ
E.B.F. θνπ John Mc Namee ζην Βηβιηνραξηνπσιηθφ Βήκα», Σν
βηβιηνραξηνπσιηθό Βήκα, ηεχρνο 57, Μάηνο-Ηνχληνο 2006, ζ. 14 .
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Χηφιακή επανάσταση και ελληνική βιβλιαγορά

συγκεντρωτισμού και γιγαντισμού απασχολούν και την
ελληνική αγορά ενημέρωσης και γνώσης. Ν Ρύπος στην
Γλλάδα ψηφιοποιείται, στο πρότυπο των μεγάλων
αμερικανικών και ευρωπαϊκών φύλλων. Ρην Ξαρασκευή
26.11.2010 εκδόθηκε το τελευταίο ημερήσιο φύλλο του
ΐήματος, δίνοντας τη θέση του στην ηλεκτρονική εφημερίδα
ΡΝ ΐΕΚΏ.gr. Ν Πταύρος Υυχάρης σχολίαζε στο
κυριακάτικο φύλλο της ε/φ -το μόνο που εξακολουθεί να
κυκλοφορεί σε έντυπη μορφή- πως το πολυσυζητημένο
Internet εκτοπίζει τα παραδοσιακά ταχυπιεστήρια, τα
κομπιούτερ έχουν ήδη σκοτώσει τον Αουτεμβέργιο. Φς αίτια
της ψηφιοποίησης των εφημερίδων εντοπίζει όχι μόνο την
οικονομική κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και της
τεχνολογικής εξέλιξης και της επιθυμίας των πολιτών να έχουν
όλο και περισσότερη, ταχύτερη και ευρύτερη ενημέρωση. Ν
Λ. Κπακουνάκης, επιχειρώντας μία βαθύτερη ανάλυση της
κρίσης του Ρύπου, παρατηρούσε τον Ηούλιο του 2009 ότι το
επιχειρηματικό μοντέλο παραγωγής και διανομής
πληροφοριών έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του και το
καινούργιο που θα το αντικαταστήσει δεν έχει βρεθεί ακόμη.
Αεννιέται άρα ένα καινούργιο μοντέλο, όπου τα παλιά και τα
νέα μέσα αναζητούν αλλήλους: Νι εφημερίδες γνωρίζουν
κρίση, αλλά διαθέτουν την ‗τεχνογνωσία‘ παραγωγής
πληροφοριών, οπότε πρέπει να εξεύρουν οι ίδιες τη νέα
λειτουργία τους μέσα στο καινούργιο μείγμα των μέσων, να
μπορέσουν να εξελιχθούν «σε ένα επικοινωνιακό συνεχές
μεταξύ παραδοσιακού hard copy (υλικό αντίγραφο) και
εμφάνισης online». Βηλαδή, να επιτευχθεί αυτό που
αποκαλείται
«πολυμεσικότητα»
(αγγλ.
‗convergence
journalism‘, γαλ. Multimediatisation). ΐέβαια, ο ίδιος
σημειώνει ότι στην ελληνική περίπτωση, η κρίση είναι
διαφορετική γιατί η επιχειρημα-τικότητα στον Ρύπο πάσχει
πολλαπλώς, με βασικές αδυναμίες την εξάρτηση από την
κρατική διαφήμιση, τη δημοσιογραφίας της γνώμης που
θριαμβεύει στην παραθυρική τηλεόραση και τη
δημοσιογραφία της επικοινωνίας που υπηρετεί ποικίλα
συμφέροντα .

Πτη διεθνή αγορά παρατηρείται σύμφωνα με
αρκετούς μελετητές, κατά τη δεκαετία του 2000, η αλλαγή
παραδείγματος ή τα πρώτα δείγματα αλλαγής
παραδείγματος στην παραγωγή και τη λιανική διακίνηση
του βιβλίου εξαιτίας των δυνατοτήτων του παγκόσμιου
ιστού και της ψηφιοποίησης περιεχομένου και εμπορικών
συναλλαγών.
Κετά τις τάσεις συγκεντρωτισμού και
γιγαντισμού μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων στον εκδοτικό
και βιβλιοπωλικό χώρο, από τη δεκαετία του 1980 κι εξής σε
ΕΞΏ και σταδιακά και σε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, όπως
της Αερμανίας και της Κ. ΐρετανίας, με τον περίφημο
εξορθολογισμό στην εσωτερική δομή και οργάνωση των
επιχειρήσεων και την στροφή στην επιδίωξη του μέγιστου
εμπορικού κέρδους μέσω της προώθησης εύπεπτης,
ευπώλητης βιβλιοπαραγωγής, έχει δρομολογηθεί η αλλαγή
παραδείγματος χάρη στην τεχνολογία και την οικονομία
(ψηφιοποίηση και δικτύωση). Ε ανάγκη παράλληλης
δραστηριοποίησης φυσικών βιβλιοπωλείων – ακόμη και των
μεγάλων αλυσίδων και υπερκαταστημάτων – στον άυλο κόσμο
του διαδικτύου, όπως και της παράλληλης έκδοσης ψηφιακού
περιεχομένου, καθίσταται ολοένα πιο εμφανής, μετά την
επιτυχία εγχειρημάτων, όπως του προγράμματος ψηφιακής
σάρωσης συλλογών εθνικών ιδιωτικών βιβλιοθηκών της
Google, της Γυρωπαϊκής Υηφιακής ΐιβλιοθήκης
πολιτιστικών προϊόντων Europeana, αλλά και της εταιρείας
αποκλειστικά ψηφιακού εμπορίου Amazon.com, η οποία
ξεκίνησε την πορεία της με τη διακίνηση του βιβλίου, για να
προσθέσει αργότερα άλλα ‗πολιτιστικά‘ προϊόντα (μουσική,
ηλεκτρονικών συσκευών, βίντεο κ.ά.). Ε εξοικονόμηση
πάγιων λειτουργικών δαπανών και η αποφυγή δυσχερειών των
φυσικών βιβλιοπωλείων, ακόμη και των πιο επιτυχημένων
επιχειρηματικά περιπτώσεων (αμοιβές ενοικίων, υπαλλήλων,
γεωγραφική θέση καταστήματος, χρόνος παραγγελιών, έξοδα
αποθήκευσης στοκ, έξοδα επιστροφών στον εκδότη κοκ),
όπως και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους
ενδιαφερόμενους (ευκολία αναζήτησης και παραγγελίας,
γρήγοροι χρόνοι παράδοσης, εξατομίκευση επιθυμιών
χρήστη) κερδίζουν ολοένα περισσότερους συγγραφείς,
εκδότες, βιβλιοπώλες και αναγνώστες.

Πτο χώρο του ελληνικού βιβλίου η ψηφιοποίηση
πραγματοποιεί διστακτικά αλλά σταθερά βήματα, σε
συγχρονία σχεδόν με το δυτικό παράδειγμα. Νι εκδόσεις
Θαστανιώτη προώθησαν το Κάιο του 2009 στην ελληνική
αγορά τη συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων BeBook
στην τιμή των €329 μαζί με τη δωρεάν διάθεση οκτώ
ψηφιακών βιβλίων προς ανάγνωση μέσω της συσκευής. Ρο
BeBook, παραγωγής της ολλανδικής εταιρείας Endless Ideas,
διαθέτει οθόνη τεχνολογίας ηλεκτρονικής μελάνης,
υποστηρίζει την πλειονότητα των ψηφιακών αρχείων κειμένου
των χρηστών, όπως .rtf, .doc και .pdf, ενώ ταυτόχρονα
‗διαβάζει‘ και τους πλέον διαδεδομένους τύπους ψηφιακών
εκδόσεων (e-books), όπως τα .epub και .mobipocket. Ν

Ρα ζητήματα που τέθηκαν σχετικά με τη διαδικασία
ψηφιοποίησης έντυπου υλικού (Ρύπου και βιβλίου) και τη
διαδικτυακή διάθεση της γνώσης στο Θεφάλαιο για το
σημερινό δυτικό παράδειγμα ισχύουν και για την ελληνική
πραγματικότητα, με μία μικρή χρονική υστέρηση στην
‗εισαγωγή‘ των τεχνολογικών εξελίξεων στη χώρα. Ε
πνευματική πειρατεία, η φύλαξη των πυλών της άυλης γνώσης
ως προς τη διάχυση της πληροφορίας και το αντίτιμο
πρόσβασης, όπως και οι τάσεις σκληρού ανταγωνισμού,
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Ώργύρης Θαστανιώτης προβάλλει τα πλεονεκτήματα του
BeBook, όπως το μικρό όγκο και το βάρος μόλις 220
γραμμαρίων, της ισχυρούς μνήμης, χωρητικότητας περίπου
1.000 βιβλίων μεσαίου μεγέθους, της δυνατότητας προσθήκης
κάρτας μνήμης για πολλαπλασιασμό των βιβλίων που μπορεί
να ‗μεταφέρει‘ ο χρήστης και της δυνατότητα αναπαραγωγής
και αρχείων μουσικής mp3. Ρο Κάιο του 2009, ο Ώργ.
Θαστανιώτης έθετε ως στόχο την εμπορική διάθεση ψηφιακών
βιβλίων από το Βεκέμβριο του 2009, με παλαιότερους και
νέους τίτλους της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής, ενώ
υπογράμμιζε τη θετική αντίδραση των βιβλιοπωλών στην
είδηση της κυκλοφορίας της συσκευής, σημειώνοντας ότι «οι
συσκευές ψηφιακής ανάγνωσης μέχρι πρότινος ήταν
διαθέσιμες μόνο στα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Νι
εκδόσεις Θαστανιώτη τοποθετούν το ψηφιακό βιβλίο στη
φυσικό του χώρο, το βιβλιοπωλείο. λοι μας βλέπουμε το
ψηφιακό βιβλίο ως έναν επιπλέον τρόπο ανάγνωσης που
έρχεται να συμπληρώσει την έντυπη έκδοση και όχι να την
υπονομεύσει» . Ν ίδιος ομολογούσε ότι ήταν αδύνατη μία
πρόβλεψη για την ψηφιοποίηση του συνόλου του καταλόγου
των εκδόσεων Θαστανιώτη, που ξεπερνάει τους 5.000 τίτλους,
ενώ τολμούσε την πρόβλεψη ότι η αγορά του ψηφιακού
βιβλίου θα ανερχόταν στο 1% της συνολικής ελληνικής
αγοράς σε 2-3 χρόνια από το 2009, επικαλούμενος το
παράδειγμα της αμερικανικής αγοράς μέσα στην πρώτη
τριετία από την εμφάνιση της πρώτης συσκευής ανάγνωσης με
την τεχνολογία της ηλεκτρονικής μελάνης .

30 ελληνικών και επιπλέον 8 εμπορικών τίτλων των εκδόσεων
Θαστανιώτη), όπως διαφημίζει ο ομώνυμος εκδοτικός οίκος .
Ε λγα Πελλά παρατηρούσε τον Ηούνιο του 2009
μέσα από τις σελίδες της Θαθημερινής πως το τοπίο στην
Γλλάδα άλλαζε, αφού οι χρήστες με τη φορητή μηχανή
ανάγνωσης
στην οποία οι χρήστες θα μπορούν να
μεταφέρουν και να διαβάζουν πολλά βιβλία σε ψηφιακή
μορφή, ότι εκδότες και άλλοι εμπλεκόμενοι στο χώρο της
ελληνικής βιβλιαγοράς προσπαθούσαν να παρακολουθήσουν
τις τεχνολογικές εξελίξεις και να αντιμετωπίσουν τους
ψηφιακούς κινδύνους. Ν διευθυντής του Νργανισμού
Πυλλογικής Βιαχείρισης Έργων Ιόγου (ΝΠΒΓΙ) Άρης
Ξετρόπουλος σημείωνε σχετικά τη δημιουργία μιας
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μέσω της οποίας οποιοσδήποτε
χρήστης σε όλο τον κόσμο θα μπορεί να ζητήσει την άδεια
για οποιουδήποτε είδους αναπαραγωγή ελληνικών βιβλίων για
κάθε τίτλου του οποίου οι εκδότες ή οι συγγραφείς έχουν
παραχωρήσει τα δικαιώματα στον ΝΠΒΓΙ: «Γίναι
αναπότρεπτη αυτή η διαδικασία. Ε πλατφόρμα έγινε με
συγχρηματοδότηση από την Θοινωνία της Ξληροφορίας και
το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 31/12. Ρώρα απλώς
περιμένουμε την πιστοποίηση του προγράμματος της Γ.Γ.. H
λειτουργία της θα είναι η εξής: Ή μέσω ενός κόμβου θα
περνούν από μας και θα πηγαίνουν σε όποιον εκδότη έχει
βιβλία σε ψηφιακή μορφή ή οι εκδότες θα μας έχουν δώσει το
περιεχόμενο των βιβλίων για να τα αναπαράγουμε εμείς κα να
το πουλάμε σε ψηφιακή μορφή. Ζα είναι ένα μίνι Google
δηλαδή, για τα ελληνικά βιβλία». Ν διευθυντής του ΝΠΒΓΙ
έκφραζε και το όραμά του για τη χρηματοδότηση της
ψηφιοποίησης κάποιων εκδόσεων, τη σύνδεση του ελληνικού
κόμβου με τη Google και με τις δημόσιες βιβλιοθήκες της
Γλλάδας» . Ν ίδιος παρατηρούσε ότι υπάρχει
επιφυλακτικότητα και αμηχανία στον εκδοτικό χώρο, αλλά
αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά παγκόσμιο, και είναι
φυσικό κατά τη γέννηση μιας νέας εποχής. Πτο ίδιο άρθρο
γινόταν αναφορά στην πρωτοποριακή προσπάθεια των
εκδόσεων Ιιβάνη και των εκδόσεων Υυχογιού να διαθέτουν
ήδη τότε μερικές εκδόσεις τους σε ψηφιακή μορφή και σε
τιμή διάθεσης σχεδόν ίσης με αυτή της έντυπης μορφής. Ν
Ζανάσης Υυχογιός υποστήριζε, το καλοκαίρι του 2009, με
θέρμη την εισαγωγή του ψηφιακού βιβλίου, έστω και σε
πειραματική μορφή διάθεσης και τιμής στην ελληνική αγορά,
τονίζοντας ότι «αυτή η τάση θα έχει λαμπρό μέλλον, είναι
θέμα χρόνου και υπάρχει ανησυχία στον εκδοτικό κόσμο για
το έντυπο βιβλίο» και πώς έτσι δίνεται η δυνατότητα
προσέγγισης αναγνωστών που δεν μπαίνουν στα βιβλιοπωλεία,
οπότε θα αυξηθεί το αναγνωστικό κοινό για τους εκδότες, ενώ
«ένα επιπλέον αβαντάζ του ηλεκτρονικού βιβλίου είναι ότι δεν
υπάρχουν επιστροφές, δεν πληρώνουμε αποθήκες και παλιούς
τίτλους εξαντλημένους που δεν μας συνέφερε να τους

Νι οκτώ συγγραφείς (Λτόρα Αιαννακοπούλου,
Πτέφανος Βάνδολος, Ιένα Βιβάνη, Ηωάννα Κπουραζοπούλου,
ΐασίλης Ξαπαθεοδώρου, Ώλέξης Πταμάτης, Γυγενία
Σακίνου και Ιένος Τρηστίδης) μάλιστα, έργα των οποίων
διατέθηκαν μαζί με τη συσκευή το Κάιο του 2009, δεν
ζήτησαν πνευματικά δικαιώματα, επειδή ήταν η πρώτη
πειραματική προσπάθεια ψηφιοποίησης βιβλίων στην
Γλλάδα.. Ν Πτ. Βάνδολος, με την αφορμή την κυκλοφορία
στην αγορά του BeBook, ισχυριζόταν ότι περνάμε σε μια νέα
εποχή, στην οποία «δυστυχώς θα ξεχάσουμε το βιβλίο, όπως
το ξέρουμε μέχρι τώρα εμείς οι φετιχιστές και οι εραστές του
τυπωμένου χαρτιού», ενώ δεν δίσταζε να αυτοχαρακτηρίσει
τον εαυτό του και τους ομοτέχνους του «ψηφιακές Ηφιγένειες
που θυσιάστηκαν για τα πνευματικά τους δικαιώματα». Πτο
μεταξύ, από τις Γκδόσεις Θαστανιώτη κυκλοφόρησαν νέες,
εξελιγμένες εκδοχές e-book, το Cybook Opus το 2010 και το
Cybook Orizon το 2011 στην τιμή των €219, με μεγάλη
αποθηκευτική ικανότητα 2 GB που μεταφράζεται σε
χωρητικότητα 2.000 τίτλων, ενώ με την πρόσθεση μίας
κάρτας microSD (8 GB) είναι εφικτή η αποθήκευση μέχρι και
10.000
ebooks.
Πτο
τελευταίο
μοντέλο
είναι
προεγκατεστημένα περισσότερα από 300 δωρεάν βιβλία
ελεύθερων πνευματικών δικαιωμάτων (συμπεριλαμ-βανομένων
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ανατυπώνουμε να υπάρχουν στη διάθεση του κοινού», χωρίς
να χάνονται από την αγορά .

του βιβλίου, μεταξύ του δημιουργού και του τελικού
αποδέκτη.

Σο ερώτημα που τίθεται ολοένα πιο επίμονα στο
δημόσιο, διεθνή και ελληνικό, προβληματισμό, όπως
εκτέθηκε στην εικόνα του σημερινού δυτικού παραδείγματος
(ενότητα «Ώποϋλοποίηση βιβλίου και βιβλιοπωλείου;»)
καταλήγει να αφορά την ανάγκη ύπαρξης του εκδότη, του
βιβλιοπώλη και άλλων ενδιάμεσων κρίκων -όπως του
λογοτεχνικού πράκτορα, του χονδρέμπορου ή του
βιβλιοκριτικού- της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης του
βιβλίου, λόγω της ψηφιοποίησης του περιεχομένου, της
διαφήμισης-προώθησης και της λιανικής διακίνησης τίτλων.
Γνδεικτικά, η εμφάνιση του μεγαλύτερου και επιτυχημένου
ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου Amazon.com ‗δίδαξε‘ τους
αναγνώστες ότι δεν χρειάζονται το βιβλιοπωλείο και το
βιβλιοπώλη, ενώ τώρα η ίδια επιχείρηση εμφανίζεται –μέσω
του εγχειρήματος έκδοσης 122 τίτλων σε φυσική και ψηφιακή
μορφή, μετά από απευθείας συμφωνίες με τους συγγραφείς να ενθαρρύνει το δημιουργό να απομακρυνθεί από τον εκδότη
. Ε Amazon σχεδιάζει να αναπτύξει την εκδοτική
δραστηριότητά της σε τρεις τοµείς: επιστη-µονική φαντασία,
θρίλερ και βιβλία γενικού ενδιαφέροντος. Έχει προσλάβει
επαγγελµατίες από παραδοσιακούς εκδοτικούς οίκους, αλλά
κυρίως στηρίζεται στην πραγµατικότητα που έχει
διαµορφωθεί στην αµερικανική αγορά και ακούει στο όνοµα
«αυτοέκδοση». Ρο 2008, για πρώτη φορά στην εκδοτική
ιστορία των ΕΞΏ, ο αριθµός των αυτοεκδόσεων ξεπέρασε
τον αριθµό των εκδόσεων που είχαν τη σφραγίδα ενός
παραδοσιακού εκδοτικού οίκου και φυσικά είχαν πληρωθεί
από αυτόν. Ρο θέμα τέθηκε σε ψηφιακή συζήτηση στον
ιστότοπο της New York Times. Κέχρι πρότινος, κυρίως ο
εκδότης και ο βιβλιοπώλης θεωρούνται οι αναγκαίοι και
αδιαμφισβήτητοι ενδιάμεσοι κρίκοι μεταξύ συγγραφέα και
καταναλωτή/αναγνώστη. Ώποτελούσαν, συνοδευόμενοι από
επιμελητές/ διορθωτές, πράκτορες και τυπογράφους την
ενσάρκωση της παραγωγής και της προβολής και λιανικής
διακίνησης του βιβλίου. Κε τη λειτουργία επιχειρήσεων που
ενσαρκώνουν τους πολλαπλούς ρόλους του λογοτεχνικού
πράκτορα, του εκδότη και του βιβλιοπώλη, μοιάζει να
αμφισβητούνται αυτοί οι διακριτοί ρόλοι της αλυσίδας του
βιβλίου, θίγοντας στο άμεσο μέλλον επαγγέλματα και
επαγγελματίες του χώρου. Νι ίδιοι οι πνευματικοί δημιουργοί
στρέφονται σε εταιρείες που μπορούν μέσω τεχνολογικών
εφαρμογών να τους προσφέρουν γρήγορη και πολλαπλή
πρόσβαση μέσω διαφορετικών πλατφορμών (όπως Kindle,
Apple Store) στο κοινό. Γπιχειρήσεις όπως η Amazon
γίνονται μόνες τους, με αυτό τον τρόπο, μία ‗βιομηχανία του
βιβλίου σε ένα κουτί‘ (‗book industry in a box‘), που θα
υλοποιούν όλα τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής και διάθεσης

Ξρόκειται για μία νέα, χάρη στην τεχνολογία,
καθετοποίηση της παραγωγής και διάθεσης του βιβλίου, ένα
νέο επιχειρηματικό μοντέλο που διαφαίνεται να αναδύεται
σταθερά στην αγορά των ΕΞΏ σε πρώτο στάδιο και θα φανεί
στο μέλλον εάν θα εξαπλωθεί στην ευρωπαϊκή ήπειρο.
Ώναρωτιούνται οι μελετητές της διεθνούς βιβλιαγοράς εάν
τέτοιες επιχειρήσεις, με πρωτοπόρα την Amazon, θα είναι σε
θέση να δημιουργούν εύπεπτα, ευπώλητα βιβλία, υλοποιώντας
όλο το ‗φαύλο‘ – κατά πολλούς- κύκλο της παραγωγής και
διακίνησής τους στο κοινό .
Ρίθεται επίσης το ζήτημα αν κινδυνεύουν να
διασαλευθούν οι σχέσεις εταιρειών, όπως η Amazon, που
αναπτύσσουν παρόμοια δραστηριότητα στο χώρο του
βιβλίου, με τους εκδότες – που μαζί με πράκτορες και
επιμελητές αποτελούν στη βορειοαμερικανική βιομηχανία του
βιβλίου, ως τώρα, πανίσχυρους ‗φύλακες των πυλών‘ ως προς
τον καθορισμό του περιεχομένου και της απόφασης επιλογής
δημοσίευσης - και τους βιβλιοπώλες, με τους οποίους
συνεργάζεται μέχρι τώρα; πως είναι λογικό, ένα νέο
παράδειγμα αλλάζει βαθιά όλη την αλυσίδα παραγωγής και
διάθεσης. Ρο τοπίο αλλάζει ριζικά – ίσως για πρώτη φορά –
μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας από το Αουτεμβέργιο
πριν από 600 έτη και οι μόνοι πραγματικά αναγκαίοι
επαγγελματίες τώρα στη διαδικασία παραγωγής και
κατανάλωσης του βιβλίου είναι ο συγγραφέας και ο
αναγνώστης, υποστηρίζει ο Russel Grandinetti, ένα από τα
ανώτερα στελέχη της Amazon. ποιος βρίσκεται ανάμεσα σε
αυτούς τους δύο ακραίους κρίκους της αλυσίδας του βιβλίου,
έχει να αντιμετωπίσει κινδύνους και ευκαιρίες στη σημερινή
εποχή, υποστηρίζει ο ίδιος, αποφεύγοντας να αναδείξει το
εκδοτικό πρόγραμμα της εταιρείας . Ν Λ. Κπακουνάκης
επισημαίνει για τις εξελίξεις πως τόσο στις ΕΞΏ όσο και στην
Γυρώπη, με τη βαθιά ριζωμένη εκδοτική παράδοση και τον
ουσιώδη ρόλο εκδοτών, λογοτεχνικών πρακτόρων,
επιμελητών και κριτικών στον κόσμο του βιβλίου, αναμένεται
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από παρατηρητές των εξελίξεων και
επαγγελματίες της βιομηχανίας του βιβλίου εάν θα στεφθεί με
επιτυχία το πείραμα της Amazon1172. Ώκόμη, η διευθύντρια
του ΓΘΓΐΗ Θατρίν ΐελισσάρη περιγράφει με θετικό βλέμμα
τη σημερινή εικόνα της σχέσης του κόσμου του βιβλίου και
τεχνολογίας. Πημειώνει ότι το βιβλίο στις αρχές του 21ου
αιώνα γίνεται πολυδιάστατο. Πήμερα μπορεί κανείς να διαβάσει
ένα βιβλίο σε e-book, σε i-pod και στο κινητό του τηλέφωνο,
καθώς και να το «κατεβάσει» με τη μορφή του audio-book ή
1172

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Θάλαηνη», Σν Βήκα (Γλώκεο), 29.10.2011.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/opinions/
article/?aid=427535&h1=true (2.11.2011).
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μπορεί να συμβουλευτεί μια βιβλιοθήκη οπουδήποτε στον
κόσμο μέσω του υπολογιστή του ή να προχωρήσει σε αγορά
τίτλων μέσω ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου. Ρο ψηφιακό βιβλίο
αλλάζει όλα τα δεδομένα, από τον τρόπο παραγωγής μέχρι
την πρόσβαση στη γνώση και την ανάγνωση του
ενδιαφερόμενου.
Ξροκαλούνται αλλαγές και στα
επαγγέλματα της αλυσίδας του βιβλίου. Νι συγγραφείς και οι
αναγνώστες, οι εκδότες, οι βιβλιοπώλες, οι βιβλιοθηκονόμοι,
όλοι ανεξαιρέτως, δέχονται άμεση επίδραση από την
ψηφιοποίηση. Ε ίδια επισημαίνει ότι «αυτό, ωστόσο, δεν
προδιαγράφει το θάνατο του βιβλίου»1173.

τεχνολογικά και κοινωνικά δεδομένα εκ μέρους των
παραγωγών και των διακινητών των βιβλίων, ακόμη και
φιλοσοφικά ζητήματα που αφορούν στη μεταβολή των
δεξιοτήτων της γραφής και της ανάγνωσης και στην αλλαγή
της σχέσης του χρήστη με το βιβλίο από την κτήση στην
ενοικίαση και από τη μόνιμη κατοχή στην προσωρινή
πρόσβαση, είναι μερικές από τις προκλήσεις που απασχολούν
το δημόσιο προβληματισμό. Γπίσης, αρκετοί παρατηρητές
αναδεικνύουν τους κινδύνους από τις συγκεντρωτικές τάσεις
στον ψηφιακό κόσμο των ΚΚΓ, σε οικονομικό και κοινωνικό
επίπεδο. Ν ρόλος των ‗φυλάκων των πυλών‘ στο άυλο,
δικτυωμένο σύμπαν θα είναι σημαντικός. Ξοιος θα ελέγξει το
ηλεκτρονικό κείμενο, ποια θα είναι τα δίκτυα διακίνησής του,
ποιο ρόλο θα αναλάβουν οι πάροχοι πρόσβασης1175 – όπως οι
εταιρείες Google, Amazon, Apple κ.ά. – είναι θέματα που
απασχολούν τους συγγραφείς, τους εκδότες, τους κριτικούς,
τις βιβλιοθήκες, τους βιβλιοπώλες και τους ίδιους τους
αναγνώστες, μέσα στο μεταβαλλόμενο κόσμο του βιβλίου.

Ταρακτηριστικά, η διευθύντρια του ΓΘΓΐΗ,
οραματιζόμενη τις αλλαγές στη βιβλιαγορά στο άμεσο μέλλον
-περίπου στο 2020-, υποστηρίζει ότι όλοι οι συμμετέχοντες
στην παραγωγή και διακίνηση του βιβλίου θα έχουν
επηρεαστεί και θα έχουν αναπτυχθεί νέα επιχειρηματικά
μοντέλα. Νι εκδότες θα παράγουν βιβλία σε έντυπη και σε
ψηφιακή μορφή, ενώ ορισμένα βιβλία, όπως εγκυκλοπαίδειες,
επιστημονικές μελέτες, πρακτικοί οδηγοί και ταξιδιωτικά θα
κυκλοφορούν από την αρχή σε ψηφιακή μορφή. Ε λογοτεχνία
αναμένεται να αντέξει περισσότερο στην έντυπη μορφή. Νι
βιβλιοπώλες θα έχουν προχωρήσει σε εξειδίκευση των
επιχειρήσεών τους: λ.χ. βιβλιοπωλεία για αστυνομικό
μυθιστόρημα, ευρωπαϊκό ή διεθνές. Νι βιβλιοπώλες θα έχουν
πλήρη εποπτεία της αγοράς μέσω του διαδικτύου, στοιχείο
που θα διευκολύνει στην επανάκτηση του παλιού τους ρόλου,
δηλαδή του συμβούλου για τους ενδιαφερόμενους. Νι
βιβλιοθηκάριοι θα ξεφύγουν από το ανιαρό έργο της
καταγραφής και ταξινόμησης βιβλίων και θα αφοσιώνονται
περισσότερο στη διαμόρφωση πιο ζωντανών, ‗ψηφιακών
ραφιών‘ σε λειτουργικές για το κοινό βιβλιοθήκες. Γπίσης, θα
εμφανιστούν καινούργια επαγγέλματα στο χώρο του
βιβλίου1174.

πως εκτέθηκε αναλυτικά στην περιγραφή του
σύγχρονου δυτικού παραδείγματος στον έντυπο λόγο, νέες
δυνατότητες και νέες προκλήσεις και κίνδυνοι ανακύπτουν
στον ψηφιακό κόσμο.
Πτην Γλλάδα, ο μέσος όρος
διείσδυσης του διαδικτύου στα νοικοκυριά υστερεί από τον
αντίστοιχο ευρωπαϊκό, όπως και η διάδοση του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Γπίσης, ο κόσμος του βιβλίου εμφανίζεται ακόμη
διστακτικός στην εισαγωγή νέων συσκευών/πλατφορμών
ηλεκτρονικής ανάγνωσης σε ένα σταθερά περιορισμένο
αναγνωστικό κοινό. Πυγκεκριμένα, σύμφωνα με αποτελέσματα
πρόσφατης έρευνας του Ξαρατηρητηρίου για την Θοινωνία
της Ξληροφορίας, που διενεργήθηκε το 2010, ο Ε/ έχει
ήδη κερδίσει τη θέση του στον οικιακό ηλεκτρονικό
εξοπλισμό, με το 39% των νοικοκυριών να διαθέτει
επιτραπέζιο υπολογιστή και το 11,3% να διαθέτει φορητό
υπολογιστή. Ξαρά το γεγονός ότι η χρήση του διαδικτύου
παραμένει χαμηλή στη χώρα συγκριτικά με την Γυρώπη,
σχεδόν ένας στους πέντε Έλληνες (ποσοστό 20,08%)
χρησιμοποιεί πλέον το διαδίκτυο – με δεδομένα τα πολύ
χαμηλότερα ποσοστά σε έρευνες προηγούμενων ετών -, ενώ
το 17,9% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τακτικά το διαδίκτυο,
τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Νι νεαρότερες ηλικιακά
ομάδες (16-24 ετών: 42%, 25-34 ετών: 30%) και οι κάτοικοι
των αστικών πόλεων με ανώτερη μόρφωση, αποτελούν με
σημαντική διαφορά τις ομάδες πληθυσμού με την υψηλότερη
πρόσβαση.

Νι
περισσότεροι,
πάντως,
μελετητές
και
επαγγελματίες της εγχώριας αγοράς, όπως και η Θ.
ΐελισσάρη, επισημαίνουν πως το παραπάνω θετικό όραμα για
τις αλλαγές στην παγκόσμια και τις εθνικές βιβλιαγορές, λόγω
της ψηφιοποίησης και του διαδικτύου στο άμεσο μέλλον, δεν
σημαίνει ότι κατά τη μεταβατική εποχή που διανύουμε δεν
υφίστανται κίνδυνοι, ασάφειες και αναταραχές για το ίδιο το
βιβλίο ως πολιτιστικό αγαθό και τους επαγγελματίες. Ε
ψηφιακή πειρατεία, η προσαρμογή της νομοθεσίας, η
τιμολόγηση των ψηφιακών κειμένων και η διασφάλιση της
ισότιμης πρόσβασης πολιτών στην ψηφιακή γνώση και
πληροφορία και η ανάγκη προσαρμογής στα νέα οικονομικά-
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περισσότεροι, απέναντι στην αξιοποίηση των τεχνολογικών
επιτευγμάτων από το βιβλιοπωλείο – διάθεση ψηφιακών
βιβλίων και συσκευών ανάγνωσης, διαμόρφωση γωνίας χρήσης
διαδικτύου μέσα στο κατάστημα, τμήμα ηλεκτρονικών
παραγγελιών για τίτλους που δεν διατίθενται, παράλληλη
ηλεκτρονική βιβλιεμπορία και επένδυση σε μηχανές
‗εκτύπωσης σύμφωνα με τη ζήτηση‘ -, αλλά θεωρούν αναγκαία
την ύπαρξη των ίδιων, των βιβλιοϋπαλλήλων και του φυσικού,
σταθερού καταστήματος.

Ε διείσδυση του γρήγορου (ευρυζωνικού) διαδικτύου
στον ελληνικό πληθυσμό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
έρευνας, βρίσκεται ακόμα σε πολύ χαμηλό επίπεδο (1%). Νι
τιμές του γρήγορου διαδικτύου στη χώρα μας παραμένουν
υψηλές συγκριτικά με την υπόλοιπη Γυρώπη, δυσχεραίνοντας
την ταχύτερη εξάπλωσή του. Πτις προτιμήσεις των χρηστών
διαδικτύου αποτυπώνεται ήδη το ενδιαφέρον και η ζήτηση
που υπάρχει για ευρυζωνικές υπηρεσίες (ψυχαγωγία 60%,
διάβασμα εφημερίδων Θι περιοδικών online 42%,
τουριστικές υπηρεσίες 41%, μεταφορά μουσικής 36% κλπ.).
Πτο συμπέρασμα αυτό συντείνει και το γεγονός ότι για πρώτη
φορά καταγράφεται ένα 10% των Γλλήνων χρηστών
διαδικτύου που το αξιοποιούν για τη διεξαγωγή τηλεφωνικών
κλήσεων μηδενικού κόστους (Voice-over-IP), ενώ το 24%
των χρηστών διαδικτύου το χρησιμοποιεί για να ακούει
ραδιόφωνο ή να βλέπει τηλεόραση.

Ε πληρότητα και η ποικιλία τίτλων, έντυπης και
ψηφιακής μορφής, στο κατάστημα και η συνεχής ενημέρωση
του βιβλιοπώλη και των υπαλλήλων για την ποιότητα παροχής
υπηρεσιών και την καλλιέργεια προσωπικής σχέσης με τους
πελάτες αναφέρθηκαν από το σύνολο σχεδόν του δείγματος
ως αναγκαία συστατικά στοιχεία του σύγχρονου και του
μελλοντικού βιβλιοπωλείου.

Ρο 84% των χρηστών διαδικτύου αναζητούν τακτικά
πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ έχει
δημιουργηθεί μια κρίσιμη μάζα καταναλωτών – το 5% του
πληθυσμού το τελευταίο τρίμηνο του 2010-, που
πραγματοποιεί παραγγελίες και αγοράζει προϊόντα και
υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση μέσω του Ηντερνετ. Νι
ελληνικές επιχειρήσεις πάντως δεν δείχνουν να καρπώνονται
το όφελος των ηλεκτρονικών αγορών, καθώς μόλις το 0,15%
του κύκλου εργασιών τους προέρχεται από ηλεκτρονικό
εμπόριο (επιχειρήσεις με πάνω από δέκα άτομα προσωπικό).
Πτην ίδια κατηγορία, σε χαμηλά επίπεδα (7,6%) κινείται και
το ποσοστό των επιχειρήσεων που έγιναν αποδέκτες
ηλεκτρονικών
παραγγελιών,
οι
οποίες
ωστόσο
ολοκληρώθηκαν με μη-ηλεκτρονικό τρόπο.

Φστόσο, διαπιστώθηκε στην πράξη η επιφυλακτική
στάση των περισσότερων βιβλιοπωλών – με εξαίρεση τους
επικεφαλής των τμημάτων βιβλίου των μικτών επιχειρήσεων,
του ΐ. ΐασιλείου (Public), του Α. ΐαβουράκη (Metropolis)
και του Ξ. Θακουλίδη (FNAC), και μεγάλων βιβλιοπωλών
όπως της Π. Γλευθερουδάκη και του Λ. Θαρατζά (Ηανός),
στην έμπρακτη υιοθέτηση τεχνολογικών επιτευγμάτων από τις
επιχειρήσεις τους. Ηδιαίτερα, στα βιβλιοπωλεία της ελληνικής
επαρχίας και των συνοικιών της Ώθήνας είναι εμφανής η
διστακτικότητα ενστερνισμού της τεχνολογίας. Ώρκετά,
μάλιστα,
δεν
διαθέτουν
ακόμη
ούτε
σύστημα
μηχανογράφησης για την εσωτερική οργάνωση του
καταστήματος και τη ρύθμιση των παραγγελιών και των
επιστροφών, βασιζόμενοι σε ‗προσωπικές εκτιμήσεις‘.
Κάλιστα, ακόμη και μεγάλα ελληνικά βιβλιοπωλεία, όπως η
Ξολιτεία του Λ. Ιιβέριου, δεν έχουν αναπτύξει την
παράλληλη ηλεκτρονική βιβλιοπωλία.

Πτην ελληνική βιβλιαγορά, υπάρχουν κάποιοι
εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία που εισέρχονται στον
ψηφιακό κόσμο, ακολουθώντας τις μεγάλες δυτικές αγορές.
Γκδότες όπως οι Θαστανιώτης, Υυχογιός και Ιιβάνης ήταν
οι πρώτοι που υιοθέτησαν και πρόσφεραν στο ελληνικό κοινό
τα ηλεκτρονικά βιβλία. Γπίσης, η ηλεκτρονική αγοραπωλησία
βιβλίου φαίνεται να κερδίζει σταδιακά έδαφος στις επιλογές
των βιβλιόφιλων, κυρίως της νεότερης γενιάς.
Βιαπιστώθηκε ακόμη ότι οι συμμετέχοντες στην
περιπτωσιολογική έρευνα δεν μπορούν να φανταστούν τη
βιομηχανία του βιβλίου στο μέλλον χωρίς τον ενδιάμεσο
κρίκο του βιβλιοπώλη και του φυσικού βιβλιοπωλείου μεταξύ
του παραγωγού και εκδότη και του αναγνώστη.

Αργύρης Καστανιώτης

Γπίσης, μερικοί από τους εκδότες, όσον αφορά το
υπόλοιπο δείγμα της έρευνας, όπως ο Ώθ. Υυχογιός και ο
Ώργ. Θαστανιώτης εμφανίστηκαν ιδιαίτερα θετικοί στη χρήση
νέων τεχνολογιών. Βεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι αυτοί οι δύο
εκδοτικοί οίκοι έχουν πρωτοπορήσει στην εισαγωγή
ηλεκτρονικών βιβλίων και στην ψηφιοποίηση ελληνικών,
κλασικών και σύγχρονων, τίτλων λογοτεχνίας.

Γνδιαφέρον στοιχείο ως προς την αυτοαντίληψη για
τον κοινωνικό και ‗παιδευτικό‘ τους ρόλο και τον οραματισμό
τους για το ιδανικό βιβλιοπωλείο του μέλλοντος, είναι πως
τοποθετούνται μεν πολύ θετικά, σε θεωρητικό επίπεδο οι
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μάλιστα ότι και στην Γλλάδα «οι ηλεκτρονικές πωλήσεις θα
έχουν αυξητική τάση στο μέλλον και θα ξεπεράσουν τις φυσικές» 1176.
Θανένας από το συνολικό πληθυσμό της έρευνας δεν
πρόβλεψε για το άμεσο και μεσοπρόθεσμο μέλλον την
εξαφάνιση του φυσικού βιβλιοπωλείου, ωστόσο η συντριπτική
πλειοψηφία
αναγνωρίζει
την
ανάγκη
παράλληλης
ηλεκτρονικής δραστηριότητας των βιβλιοπωλείων και την
επιθυμία του κοινού για γρήγορη και ικανοποιητική
εξυπηρέτηση.
Άλλωστε, η θετική προδιάθεση των
βιβλιοπωλών – όπως και των άλλων επαγγελματιών του
βιβλίου από το δείγμα μας – απέναντι στη μελλοντική
αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών αντικατοπτρίζεται και στον
οραματισμό τους για το ιδανικό βιβλιοπωλείο του μέλλοντος.

Αθανάσιος Χυχογιός

Ηδιαίτερα οι μικροί, μεσαίοι και επαρχιακοί
βιβλιοπώλες εμφανίζονται επιφυλακτικοί, ανεξάρτητα από την
ηλικιακή ομάδα που ανήκουν και το έτος έναρξης της
επιχείρησης. Βεν εφαρμόζουν νέες τεχνολογίες στις
επιχειρήσεις τους, πέρα από τη μηχανογράφηση στην
καταγραφή του στοκ και την οργάνωση των παραγγελιών –
ένα φαινόμενο που προχώρησε στην Γλλάδα από τη δεκαετία
του 1980 κι εξής – όπως παράλληλη ηλεκτρονική
βιβλιοπώληση, διατήρηση ιστοσελίδας για την προβολή της
εταιρείας, διαμόρφωση χώρου χρήσης ασύρματου διαδικτύου
στο κατάστημα, διάθεση ηλεκτρονικών και ακουστικών
βιβλίων, προσφορά εκτύπωσης ανάλογα με τη ζήτηση με την
εγκατάσταση espresso book machines.

Ίσως μία εξήγηση της σημερινής επιφυλακτικής
στάσης των ελλήνων βιβλιοπωλών απέναντι στην εισαγωγή
νέων τεχνολογιών είναι το κόστος επένδυσης - αυτό αφορά
ιδιαίτερα τις μικρές επιχειρήσεις στις συνοικίες της Ώθήνας
και την επαρχία – και τη μη ζήτηση από το ίδιο το κοινό στην
Γλλάδα.

Γιάννης Μπασκόζος (Διαβάζω)

Πύμφωνα με τη θέση του διευθυντή του Διαβάζω
Αιάννη Κπασκόζου, διανύουμε μία μεταβατική περίοδο
συνύπαρξης έντυπου και ηλκετρονικού βιβλίου, αλλά σε
μεγάλο βαθμό θα κλυδωνιστεί στο μέλλον από την
ψηφιοποίηση και το διαδίκτυο η εκδοτική βιομηχανία, επειδή
θα κληθεί να περάσει σε μια νέα εποχή. Ρο πρόβλημα για
αυτήν θα είναι να ορίσει ή έστω να συμμετάσχει στον
καθορισμό των όρων της νέας εκδοτικής παραγωγής. Ξρώτα
τα βιβλιοπωλεία και αργότερα οι εκδότες, υποστηρίζει ο
Κπασκόζος, θα δεχτούν μεγάλη πίεση από το ηλεκτρονικό
βιβλίο και τις άλλες ηλεκτρονικές μορφές διανομής και
ανάγνωσης του βιβλίου. Νι μεταβολές θα είναι καθοριστικές
σε
πολλές
ειδικότητες/επαγγέλματα
του
βιβλίου.
Ώποθηκάριοι, πωλητές και γραφίστες θα εξαφανιστούν.

οφία Μεϊμάρογλου (greekbooks.gr)

Ε Π. Κεϊμάρογλου, εκπρόσωπος του μοναδικού αμιγώς ηλεκτρονικού καταστήματος που πωλεί βιβλία (70%),
CDs, DVDs, games, κονσόλες, επιτραπέζια, είδη δώρων και
είδη χόμπυ- στο δείγμα της έρευνας, που ξεκίνησε τη
λειτουργία του το 1999, με την αλλαγή παραδείγματος, όπως
έχει αναφερθεί, υπογραμμίζει το μεγάλο πλεονέκτημα της
άυλης φύσης του βιβλιοπωλείου: τη μη διατήρηση
αποθέματος-στοκ με όλα τα λειτουργικά έξοδα για την
επιχείρηση. ποστηρίζει ότι στον άυλο κόσμο διακινούνται
από την επιχείρηση που εκπροσωπεί πάνω από 170.000 τίτλοι
προϊόντων (βιβλία, μουσική κ.ά. είδη), με μηδενικό απόθεμα
στους φυσικούς χώρους της εταιρείας ΗΚΏΘΝ. Ε ίδια κάνει
λόγο για πωλήσεις βιβλίων ύψους €350.000 το 2008. Ξιστεύει
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Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε νθία Μετκάξνγινπ (ειεθηξνληθφ
πνιπθαηάζηεκα βηβιίσλ θαη άιισλ εηδψλ «Greekbooks.gr»). Υψξνο:
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Γπίσης, μεγάλο ζητούμενο στη βιβλιαγορά θα είναι η ρύθμιση
των πνευματικών δικαιωμάτων συγγραφέων και εκδοτών στον
ψηφιακό κόσμο. Ώκόμη, οι νέες τεχνολογίες θα επηρεάσουν
όχι μόνο τον τρόπο παραγωγής και διάδοσης του βιβλίου,
αλλά και τη συγγραφική πρακτική, την αναγνωστική πρακτική,
τις μορφές, τους τρόπους και την αισθητική στη μυθοπλασία
και την ποίηση1177.

δίνη της κρίσης, ως σημαντικό και σχετικά προσιτό στο μέσο
Έλληνα πολιτιστικό αγαθό, ενώ άλλοι επισημαίνουν την
πτώση του δείκτη πωλήσεων και τζίρου εργασιών και το
κλείσιμο βιβλιοπωλείων υπό τη σκιά της γενικής οικονομικής
ύφεσης και κυρίως την πτώση της ζήτησης των καταναλωτών.
Πύντομη θα είναι η αναφορά στις εξελίξεις στην ελληνική
αγορά του βιβλίου, καθώς δεν αφορά το κύριο μέρος της
εργασίας. Ρο 2011, συνεχίζει στην Γλλάδα να ισχύει ο Λόμος
περί Γνιαίας Ριμής ΐιβλίου που εισήχθη το 1997, ενώ ο
ΣΞΏ για το βιβλίο ανέρχεται στο 6,50%, τη στιγμή που ο
γενικός ΣΞΏ για τα περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες
έχει οριστεί στο 23%. Ν γενικός ΣΞΏ είναι από τους
υψηλότερους στην Γυρώπη, ενώ ο φόρος που επιβάλλεται στο
βιβλίο βρίσκεται κοντά στο μέσο ευρωπαϊκό όρο.
Πημειώνεται ότι στις ΕΞΏ δεν υπάρχει νομοθεσία περί
ενιαίας τιμής βιβλίου και ισχύουν 45 διαφορετικοί γενικοί και
ειδικοί για το βιβλίο φορολογικοί δείκτες ανάλογα με την
Ξολιτεία1179.

Ν συγγραφέας και δημοσιογράφος Λίκος Βήμου
παραδέχεται ότι ο ανταγωνισμός για το φυσικό εκδότη και
βιβλιοπώλη από την άυλη γραφή και την άυλη διακίνησή της
θα είναι αδυσώπητος.
Ρα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία
αναπτύσσονται τάχιστα γιατί διαθέτουν μία σειρά από
πλεονεκτήματα: άπειρο κατάλογο βιβλίων – καθώς δεν
χρειάζεται να έχουν στοκ, αφού τα παραγγέλνουν απευθείας
από εκδότες -, πλήθος πληροφοριών, κριτικών και σχολίων
για κάθε τίτλο, άμεση θεματική εύρεση και φθηνότερη τιμή.
Γίναι φυσικό ότι κανένα βιβλιοπωλείο δεν μπορεί να τα
ανταγωνιστεί.. Έτσι κι εκεί το λιανεμπόριο θα υποφέρει. Ν
ίδιος αναλυτής υποστηρίζει πως οι δύο μορφές κώδικα,
έντυπου και ψηφιακού, όπως και λιανικού εμπορίου, φυσικής
και άυλης, θα συνυπάρξουν στο άμεσο μέλλον,
επισημαίνοντας παράλληλα ότι «όπως και αν εξελιχθεί το βιβλίο,
θα χρειάζεται πάντα εκδότες και διακινητές. Θα επιζήσουν, όμως,
όσοι έχουν τα σωστά δαρβινικά ανακλαστικά – όπως συμβαίνει τα
τελευταία εκατομμύρια χρόνια...»1178.

Γπίσης, ειδικά για τη χώρα μας, πέρα από την ύφεση
στο λιανικό εμπόριο - που σύμφωνα με όσα στοιχεία
παρέχουν
οι
έρευνες
της
ΓΠΓ
και
τους
παρατηρητές/ερευνητές παρατηρείται έντονα από το 2008 κι
εξής – το έλλειμμα αντικειμενικών δεδομένων για τη
λειτουργία της βιβλιαγοράς είναι πιο εμφανές από ποτέ. Ξάνω
σε αυτό το σημαντικό κενό στηρίζονται και οι αντιφατικές
εκτιμήσεις και ερμηνείες κρατικών φορέων, επαγγελματιών
του βιβλίου – οι οποίοι σε δημόσιες γραπτές και προφορικές
τοποθετήσεις διογκώνουν, όπως είναι φυσικό, την κρίση για να
προβάλλουν θεσμικά κενά και συνδικαλιστικά αιτήματα – και
δημοσιογράφων που ασχολούνται με το χώρο του βιβλίου.

Οικονομική κρίση και ελληνική βιβλιαγορά
Ε εκπόνηση και συγγραφή της εργασίας συνέπεσε
χρονικά με την εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης και την προσφυγή της Γλλάδας στη δανειοδότηση από
το μικτό μηχανισμό του Βιεθνούς Λομισματικού Ραμείου και
της Γ.Γ., από το 2010 κι εξής. Ξαρόλο που η εργασία
καλύπτει χρονικά το διάστημα μέχρι το 2009, σύμφωνα με
την περιοδολόγηση που έχει καταρτιστεί, κρίθηκε αναγκαία
μία σύντομη αναφορά στην επίδραση της χρηματοπιστωτικής
κρίσης στην ελληνική βιβλιαγορά, με έμφαση στο λιανικό
βιβλιεμπόριο.

Σαίνεται από έρευνες πως όλα τα έντυπα μέσα που
διέρχονταν διεθνώς ‗υπαρξιακή‘ κρίση λόγω της ψηφιοποίησης
και του διαδικτύου, έχουν από το 2007 και μετά να
αντιμετωπίσουν και την πρόκληση της χρηματοπιστωτικής
κρίσης. Πύμφωνα με κλαδική μελέτη που εκπόνησε το 2011 η
Βιεύθυνση Νικονομικών Κελετών της ICAP Group, την
περίοδο 2006-2010 η συνολική κυκλοφορία των αθηναϊκών
εφημερίδων παρουσίασε πτωτική τάση. Ρο 2009 πουλήθηκαν
συνολικά 16,3% λιγότερα φύλλα σε σχέση με το 2006, ενώ η
μείωση συνεχίστηκε και το 2010. Ε συνολική κυκλοφορία των
περιοδικών εμφάνισε ανοδική τάση την περίοδο 2004-2007
(με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,75%), ενώ στη συνέχεια
ακολούθησε φθίνουσα πορεία (μείωση 9,8% το 2009/08). Ε
εγχώρια αγορά εφημερίδων και περιοδικών σε αξία

Νι απόψεις παρατηρητών και δημοσιογράφων για τις
επιπτώσεις στην ελληνική αγορά του βιβλίου διίστανται,
καθώς άλλοι υποστηρίζουν πως το βιβλίο αντέχει μέσα στη
1177

Βι. Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «Βηβιίν, έληππν θεηίρ ή καδηθφ
ειεθηξνληθφ;» ζην Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο (επηκ.), ειίδεο ζηελ νζόλε ή ζε
ραξηί (Σν κέιινλ ηεο αλάγλσζεο), Αζήλα, εθδφζεηο Gutenberg, 2010, 190193.
1178
Νίθνο Γήκνπ, «Σν βηβιίν πέζαλε – Εήησ ην βηβιίν» ζην Γηψξγνο Δ.
Γαξδαλφο (επηκ.), ειίδεο ζηελ νζόλε ή ζε ραξηί (Σν κέιινλ ηεο αλάγλσζεο),
Αζήλα, εθδφζεηο Gutenberg, 2010, 70-73, ζ. 73.
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European Booksellers Federation (EBF), «VAT rates on Books - Update
July 2011», July 2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.ebfeu.org/pressrelease/vat-rates-books-update-july-2011 (23.9.2011).
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(υπολογιζόμενη βάσει πωλήσεων μόνο από την κυκλοφορία
των εντύπων) παρουσίασε διαχρονική άνοδο την περίοδο
2001-2007. Φστόσο, την επόμενη διετία η αγορά είχε
φθίνουσα πορεία. Ρο 2009 μειώθηκε κατά 8,6% σε σχέση με
το 2008. Ε πτωτική τάση της εγχώριας αγοράς συνεχίστηκε
και το 2010 με εντονότερο, μάλιστα, ρυθμό σε σχέση με τα
αμέσως προηγούμενα έτη (εκτιμάται μείωση της τάξης του
13% το 2010/09), ενώ για το 2011 παράγοντες του κλάδου
προέβλεπαν περαιτέρω συρρίκνωση της αγοράς. Πτην έρευνα
διαπιστώθηκε επιπρόσθετα ότι οι επιχειρήσεις του Ρύπου
αντιδρούν στην κατάσταση μειώνοντας το κόστος παραγωγής
των εντύπων και το κόστος λειτουργίας τους, με την αναστολή
έκδοσης ορισμένων εντύπων, τη μείωση προσωπικού,
περικοπές δαπανών, αντικατάσταση πρώτων υλών κλπ.1180. Ε
αναστολή λειτουργίας του Ελεύθερου Σύπου (2009) και η
διακοπή της καθημερινής έντυπης έκδοσης του Βήματος
(2010) ήταν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις της κρίσης του
Ρύπου στην Γλλάδα.

Φς προς τη μέση τιμή του βιβλίου στην Γλλάδα και
την αύξηση του ΣΞΏ πέραν του ισχύοντος 4,5%, ο μεν
Ελίας Ιιβάνης ισχυρίζεται ότι η κρίση θα προκαλέσει την
αύξηση της σημερινής χαμηλής μέσης τιμής βιβλίου που
κυμαίνεται στα €20 και στη συνέχεια θα μειώσει τις πωλήσεις
και θα υποφέρει ο κλάδος. Πήμερα, «το βιβλιοπωλείο
δουλεύει με 25%, ενώ οι εκδότες με 10% κέρδος». Ν εκδότης
Ζανάσης Θαστανιώτης επίσης υποστηρίζει ότι αποτέλεσμα
της κρίσης θα είναι η μειωμένη ετήσια βιβλιοπαραγωγή. Θαι
οι δύο εκδότες υπογράμμισαν πως η σημερινή μέση τιμή
ανάγει το βιβλίο σε ένα εξαιρετικά φθηνό πολιτιστικό προϊόν
στην Γλλάδα, με τον κίνδυνο πως αν αυξηθεί λόγω κρίσης και
υψηλότερου ΣΞΏ, οπότε η μέση τιμή θα διαμορφωνόταν λ.χ.
στα €30, θα μετατρεπόταν σε ένα «ελιτίστικο» προϊόν. Γπίσης,
ο Λ. Κπακουνάκης υποστήριξε πως θα ήταν καταστροφική η
αύξηση του ΣΞΏ στο βιβλίο, όταν στην Ώγγλία είναι
μηδενικός ο φόρος στο βιβλίο, ακριβώς γιατί θεωρείται
ύψιστο πολιτιστικό αγαθό. Ξάντως, ο ίδιος επισήμανε ένα
πολύ θετικό χαρακτηριστικό της ελληνικής εκδοτικής αγοράς
κατά τα τελευταία έτη, χαρακτηρίζοντας το επίπεδο των
εκδόσεων, των μεταφράσεων και της αισθητικής επιμέλειας
εφάμιλλο με αυτό του εξωτερικού, ενώ ένα σημαντικό
ενθαρρυντικό γνώρισμα της ελληνικής αγοράς είναι και η
σχεδόν χρονικά ταυτόχρονη μετάφραση και κυκλοφορία στη
χώρα εμπορικών και μη εμπορικών τίτλων ξένης
παραγωγής1181.

Ώπό την άλλη, η Ποφίκα Γλευθερουδάκη υποστήριζε
σε τηλεοπτική εκπομπή το Σεβρουάριο του 2010 ότι το
βιβλίο είναι ένα «αντικυκλικό προϊόν», με την έννοια ότι σε
περίοδο κρίσης το βιβλίο δεν υποφέρει τόσο πολύ όσο τα
υπόλοιπα προϊόντα: «Ε κρίση βοηθάει στο να
αναλογισθούμε», προσθέτοντας ότι διεθνώς είχαμε φθάσει σε
ένα σημείο «να βγαίνουν απίστευτα πολλά βιβλία», που
κατέληγαν στην ανακύκλωση». Γξακολουθούν να εκδίδονται
πολλοί τίτλοι, που δεν πωλούνται. Ε ίδια τονίζει ότι «ο
βιβλιοπώλης είναι ο τελευταίος και σημαντικός κρίκος»
ανάμεσα στην παραγωγή και την κατανάλωση του βιβλίου.
Ξαραδέχεται ότι ο σύγχρονος βιβλιοπώλης –και στην
Γλλάδα- δέχεται τρομερή πίεση από τον εκδοτικό κόσμο για
την προβολή τίτλων στα ράφια και τη βιτρίνα – ιδιαίτερα τα
Τριστούγεννα που βγαίνουν περίπου 600 τίτλοι την εβδομάδα
κυριαρχείται από αγωνία -, οπότε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο
όπως ο Γλευθερουδάκης αλλάζει συχνά τη βιτρίνα,
προσπαθώντας να προβάλλει «τα πάντα». Ξροφανώς, δεν είναι
εφικτό, ακόμη και σε ένα μεγάλο βιβλιοπωλείο αλυσίδας, να
προβάλλει όλους τους νέους τίτλους που κυκλοφορούν.
Βιευκρινίζει ότι η επιλογή γίνεται με βάση εμπορικά κριτήρια
και είδος βιβλίου. Πτην ίδια συζήτηση, ο εκδότης Ελίας
Ιιβάνης υποστήριζε ότι η κρίση στο βιβλίο είναι διπλής
φύσης: λόγω της οικονομικής ύφεσης και λόγω μεταβολής του
τρόπου ανάγνωσης, ιδιαίτερα της νέας γενιάς, χάρη στην
τεχνολογική εξέλιξη. Θαι ο ίδιος σημειώνει χαρακτηριστικά:
Κπορεί να είναι δύσκολο να εξαφανιστεί η έντυπη λογοτεχνία,
αλλά επηρεάζεται έντονα το βιβλίο γνώσης.

Κέχρι και το 2007, τα διαθέσιμα στοιχεία όσων
βιβλιοπωλείων δημοσιοποίησαν τον ισολογισμό τους (Ώ.Γ.),
δείχνουν ένα θετικό πρόσημο, δηλαδή αύξηση των πωλήσεων.
Ρο 2005-2006 οι επτά αλυσίδες και μεγάλα βιβλιοπωλεία
(Ξαπασωτηρίου, Γλευθερουδάκης, Ηανός, Ξρωτοπορία, Star
Books, Leader Books, και ΐιβλιοχαρτοπωλείο Σόρουμ
Ηδεών) σημείωσαν αύξηση των πωλήσεων κατά 15,6% σε
σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2007 εμφάνισαν
επίσης αύξηση των πωλήσεων που ανήλθε στο 8,4%. Ρα
στοιχεία αυτά αποτελούν ένδειξη θετικής δραστηριότητας,
καθώς η αύξηση το 2007 ήταν υψηλότερη από το μέσο
ονομαστικό τιμάριθμο του βιβλίου (2,4% το 2007 σύμφωνα
με την ΓΠΓ ή 3,8% σύμφωνα με τη ΐΗΐΙΗΝΛΓΡ του
ΓΘΓΐΗ), οπότε παρατηρείται πραγματική αύξηση των
πωλήσεων. Γίναι μάλιστα ενδιαφέρον πως όσον αφορά τις δύο
μεγαλύτερες
ελληνικές
βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις,
Ξαπασωτηρίου και Γλευθερουδάκης, οι εξελίξεις συνδέονται
με την ταχύτητα επέκτασης του αριθμού και της συνολικής
επιφάνειας των καταστημάτων τους. Ραυτόχρονα, στην
περίπτωση της εταιρείας Leader Books που εμφάνισε μείωση
1181

Ζ ζπδήηεζε κε ηίηιν «Σν βηβιίν ζηε λέα επνρή» πξνβιήζεθε απφ ηνλ
η/ζ ΔΣ1, γηα πξψηε θνξά ζηηο 19.2.2010 θαη αξγφηεξα ζηηο 9.9.2010 ζην
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πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο νθίθα Διεπζεξνπδάθε, Ζιία Ληβάλε, Θαλάζε
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πωλήσεων το 2007, αυτή συνοδεύθηκε από μείωση του
αριθμού καταστημάτων της. Ρο 2007 κέρδη συνολικού ύψους
€231.000 εμφάνισαν οι τέσσερεις πρώτες εταιρείες –
Ξαπασωτηρίου, Γλευθερουδάκης, Ηανός, Ξρωτοπορία – ενώ
οι υπόλοιπες τρεις είχαν ζημία στη δραστηριότητά τους. Αια
το ίδιο έτος επίσης παρατηρήθηκε μεγαλύτερη εξάρτηση από
δάνεια ακόμη και για τις δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις του
δείγματος, σε σύγκριση με προηγούμενα έτη (δείκτης
δανειακής επιβάρυνσης: 2005-84,5%, 2006-86,9% και 200788,1%), μικρότερη ρευστότητα και βραδύτερη κυκλοφορία των
εμπορευμάτων1182. Νι δείκτες λοιπόν το 2007 προειδοποιούσαν
για την ύφεση που ερχόταν στο λιανικό βιβλιεμπόριο.

Νι αναλυτές του ΓΘΓΐΗ συμπεραίνουν από τα
παραπάνω δεδομένα πως σημειώθηκε σταθερότητα ή
στασιμότητα στις πωλήσεις, δηλαδή η συμπεριφορά της
αγοράς δεν φαίνεται να επηρεάστηκε δραματικά, το 2008,
από την επαπειλούμενη «κρίση», χωρίς να συνδέεται, όμως,
και με χαρακτηριστικά ευφορίας. Ώυτό που φαίνεται να τη
χαρακτηρίζει, είναι περισσότερο ανακατατάξεις και στάση
αναμονής1184.
Ν Αιάννης Κπασκόζος εκτιμά ότι τα οικονομικά
δεδομένα είναι αμείλικτα για την επίδραση της κρίσης στο
ελληνικό βιβλίο, καθώς οι ισολογισμοί των εκδοτών το 2010
είχαν καθοδική πορεία. Ών δε, παρακολουθήσει κανείς την
εξέλιξη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, θα διαπιστώσει
πως από το 2000 οι πωλήσεις των εκδοτικών οίκων εμφάνισαν
μία συνεχή ανοδική πορεία και από τα €78,790 εκατ.
εκτοξεύθηκαν το 2008 στα €158,626 εκατ. για να
κατρακυλήσουν το 2010 στα €139,963 εκατ.. Ε πτώση τους
τη διετία 2009-2010 κυμαινόταν στο 10% και τα κέρδη τους
σημείωσαν μείωση της τάξης του 50%, ενώ το 2010
εμφάνισαν πτώση 89% σε σύγκριση με το 2009.

Ώπό το 2008 πλήθαινε η αρθρογραφία στον ελληνικό
Ρύπο για τη μεγάλη πτώση στον τζίρο των βιβλιοπωλείων, των
χαρτοπωλείων και καταστημάτων πώλησης λοιπών ειδών,
καθώς ο δείκτης κύκλου εργασιών τους σημείωσε πτώση της
τάξης του 20,5% το έτος 2008, σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος, ενώ η πτώση στο δείκτη κύκλου εργασιών
όλου του λιανικού εμπορίου ήταν 10%, σύμφωνα με στοιχεία
της ΓΠΓ. Γπίσης, ο δείκτης κύκλου εργασιών των
καταστημάτων βιβλίου, χαρτικών και λοιπών ειδών
περιορίστηκε κατά 24,8%. ΐασικός παράγοντας της ύφεσης
ήταν η σημαντική πτώση της ζήτησης από την πλευρά των
καταναλωτών1183.

Ρα βιβλιοπωλεία υπέστησαν επίσης τις αρνητικές
επιπτώσεις της κρίσης. Γνδιαφέρον παρουσιάζουν οι
ισολογισμοί των βιβλιοπωλείων για την περίοδο 2008-2010
που επεξεργάστηκε και παρουσίασε το ΓΘΓΐΗ, το φθινόπωρο
του 2011 1185 . Ρα 2008 οι έξι μεγαλύτερες βιβλιοπωλικές
αλυσίδες (Ξαπασωτηρίου, Γλευθερουδάκης Ώ.Γ., Ηανός Ώ.Γ.,
Ξρωτοπορία Ώ.Γ.Γ.Γ., Star Books Ώ.Γ. – ‗ΐιβλιοτοπία΄και
‗Σόρουμ Ηδεών‘ Ώ.Γ.) είχαν πωλήσεις ύψους €74,758 εκατ.,
ενώ το 2010 έπεσαν στα €52,908 εκατ., σημειώνοντας δηλαδή
πτώση σχεδόν 30%1186. Ρα καθαρά τους κέρδη ανήλθαν το
2008 σε €387.000.

Πύμφωνα με το ΓΘΓΐΗ, τα στοιχεία για τους
ισολογισμούς των εκδοτικών επιχειρήσεων που δημοσιεύτηκαν για
τη χρήση του 2008, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά,
φανερώνουν πως οι μεγάλες εταιρείες με ετήσιο κύκλο
εργασιών μεγαλύτερο των €3 εκατ. ευρώ, παρουσίασαν μικρή
αύξηση πωλήσεων κατά 3,2%. Νι εκδοτικές επιχειρήσεις με
ετήσιο κύκλο εργασιών μεταξύ €3 εκατ. και 1,5 εκατ.,
εμφάνισαν αύξηση κατά 2,3%. Ε αύξηση αυτή, ωστόσο, είναι
ενδεχόμενο να συνδυάζεται με μείωση των πραγματικών
πωλήσεων βιβλίων, καθώς ως ποσοστό είναι μικρότερη από τη
μέση αύξηση του τιμάριθμου του βιβλίου, την ίδια χρονιά, που
ήταν 2,8% -σύμφωνα με την ΓΠΓ- ή 2,2% -σύμφωνα με
στοιχεία της βάσης ΐιβλιονέτ: η μέση τιμή ενός χαρτόδετου
βιβλίου 250 σελ. μεταβλήθηκε από €€16,76 σε 17,13).
Ώρνητικές εξελίξεις φαίνεται να σημειώνουν το ίδιο έτος οι
εκδοτικές επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο
από €1,5 εκατ., καθώς εμφανίζουν μείωση πωλήσεων κατά
18,3%.

Νι τρεις μεγαλύτερες μικτές επιχειρήσεις, δηλαδή
πολυκαταστήματα πολιτιστικών προϊόντων (βιβλίο, μουσική
και ηλεκτρονικά είδη), - PUBLICWORLD Ώ.Γ., MAX
STORES A.B.E.E. και ΚΓΡΟΝΞΝΙΗΠ Ώ.Γ.Γ.παρουσίασαν πωλήσεις ύψους €76.963 εκατ.για το 2008, ενώ
τα καθαρά τους κέρδη είχαν αρνητικό πρόσημο, με ζημίες
ύψους €7.667 εκατ.. Κάλιστα, η εταιρεία PUBLIC εμφάνισε
ζημίες ύψους €9.430 εκατ..
1184
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μορφή βίας ασκείται εν γένει στο κοινωνικό σύνολο και ειδικά στο
χώρο του πολιτισμού», ενώ και ο Πύνδεσμος Γκδοτών ΐιβλίου
(ΠΓΘΐ) δημοσίευσε δελτίο Ρύπου στις 8.12.2008 με το
οποίο καταδίκαζε τις επιθέσεις ως «απίστευτες ενέργειες
κακότητας (θραύση βιτρινών και κάψιμο βιβλιοπωλείων) που έχουν
διαδραματισθεί. Οι επανειλημμένες επιθέσεις και καταστροφές των
βιβλιοπωλείων τραυματίζουν τους δημοκρατικούς θεσμούς. Ο
ύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου καταδικάζει κάθε βίαιη ενέργεια
ενάντια στην επαγγελματική τάξη των εκδοτών και δηλώνει, σε κάθε
κατεύθυνση, ότι θα υπερασπίζεται πάντοτε την ελεύθερη διακίνηση
των Ιδεών και την Ελευθερία του λόγου». Αια 30% πτώση του
τζίρου στο εμπορικό κέντρο της Ώθήνας έκαναν λόγο οι
αρθρογράφοι 1190 και για την πολιτική των προσφορών σε
επιλεγμένους τίτλους – όπως και σε cds, dvds και προϊόντα
τεχνολογίας τα πολυκαταστήματα – και των δώρων, ώστε να
αντισταθμιστούν οι απώλειες που έχουν οι βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις. Θι αυτό ισχύει όχι μόνο για μικρά/μεσαία
καταστήματα, αλλά και αλυσίδες βιβλιοπωλείων και
πολυκαταστήματα. ΐέβαια, οι συνέπειες της ύφεσης στην
καταναλωτική ζήτηση είναι πιο αισθητές στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, καθώς οι αλυσίδες και τα καταστήματα
πολυμέσων έχουν σε διαφορετικά σημεία της χώρας σημεία
πώλησης και διαφορετικά προϊόντα, οπότε εξισορροπούνται
σε ένα βαθμό οι απώλειες. Νι μικρομεσαίες επιχειρήσεις –
πέρα από την απώλεια του μεριδίου πωλήσεων από τη
συνολική πίτα των 200 εκατ. που είναι ο τζίρος του βιβλίου στην
Ελλάδα 1191 – ο αριθμός γράφεται σύμφωνα πάντα με
δημοσιογραφικές εκτιμήσεις και χωρίς την παράθεση πηγών –
έχουν να αντιμετωπίσουν και την κρίση και τα επεισόδια στο
κέντρο των αστικών κέντρων.

Πύμφωνα δε με την επεξεργασία των ισολογισμών των
εκδοτικών οίκων εκ μέρους του Ξαρατηρητηρίου του ΓΘΓΐΗ
το 2011, σε σύνολο 22 επιχειρήσεων παρατηρείται μείωση της
τάξης του -11,5% κατά μέσο όρο το 2010, ενώ ισόποση
πτωτική πορεία εμφανίζουν και οι ισολογισμοί των
βιβλιοπωλείων. Γνδεικτικά, η πορεία μεγάλων επιχειρήσεων
διαγράφεται ως εξής: Νι αλυσίδες Ξαπασωτηρίου -19,5%,
Γλευθερουδάκης -18,5%, Ηανός -7%, Ξρωτοπορία -13,5%,
Forum -20%, Starbooks +20% και Public +39% (που άνοιξε
νέο κατάστημα). πως επισημαίνεται στα σχόλια του
Διαβάζω, η πτωτική πορεία του τζίρου εκδοτικών και
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια του 2010 δεν
εκφράζει τη συνολική εικόνα της ελληνικής βιβλιαγοράς, αλλά
είναι ενδεικτική της λειτουργίας της1187.
Ώκολουθεί μία σταχυολόγηση εκτιμήσεων και
ερμηνειών από το δημοσιογραφικό και τον επαγγελματικό
κόσμο του βιβλίου. Ν βιβλιοϋπάλληλος της Ξολιτείας,
Πτέφανος Ρζίφος, δηλώνει στα τέλη του 2008 πως «η αγορά
του βιβλίου ουδέποτε υπέστη κάμψη σε περιόδους κρίσεων» και
μάλιστα – συνεχίζει- στη σημερινή κρίση, «όχι μόνο είναι οι
πωλήσεις σταθερές, αλλά παρουσιάζουν και μικρή αύξηση» 1188 .
Ηδιαίτερα η κίνηση και οι πωλήσεις στα κεντρικά βιβλιοπωλεία
κάθε Πάββατο πρωί, η κυκλοφορία 20-25 ελληνικών
λογοτεχνικών περιοδικών με σταθερό κοινό και η άνθιση 150
αναγνωστικών λεσχών σε όλη την Γλλάδα, όπως και ο
πολλαπλασιασμός
καφετεριών-σημείων
συνάντησης
bookcrossers, τα δεκάδες βιβλιοφιλικά blogs στο διαδίκτυο
και οι πωλήσεις σταθερών πελατών από τουλάχιστον πέντε
αμιγώς ηλεκτρονικά ελληνικά βιβλιοπωλεία συνιστούν
ενδείξεις πως η κρίση το 2008 δεν έχει ακόμη αγγίξει σοβαρά
την αγορά του βιβλίου. Θι ένας βιβλιόφιλος πελάτης στο
κεντρικό αθηναϊκό κατάστημα υπερθεματίζει: «Μα, το βιβλίο
είναι διαχρονικά μια οικονομική και ποιοτική επιλογή. Δεν χάνει ποτέ
την αξία του»1189.
Ώπό την άλλη, δημοσιογράφοι με πολυετή πείρα στην
ανάλυση των τάσεων και συμπεριφορών στην αγορά του
βιβλίου, επισημαίνουν την ίδια εποχή – τέλη του 2008 - ότι η
οικονομική κρίση και οι βίαιες διαδηλώσεις και ταραχές στο
εμπορικό κέντρο της Ώθήνας και της Ζεσσαλονίκης έχουν
επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό κεντρικά βιβλιοπωλεία και
καταστήματα πολιτιστικών ειδών και υπηρεσιών, που μένουν
κλειστά για αρκετές ώρες την ημέρα, ενώ αρκετά υφίστανται
και σοβαρές υλικές ζημίες. Γνδεικτικά, το ΓΘΓΐΗ εξέδωσε
ανακοίνωση στις 11.12.2008 καταδικάζοντας «την οποιαδήποτε

Ε λγα Πελλά, την άνοιξη του 2009, καταθέτει προς
συζήτηση πρόσθετες διαστάσεις στο επίμαχο θέμα, βιβλίο και
κρίση στην Ελλάδα. Γκδότες και γνώστες της βιβλιαγοράς
της μεταφέρουν ότι α) παρουσιάζεται αυξητική τάση στις
πωλήσεις βιβλίων. Γνδιαφέρον είναι επίσης β) πως πωλούνται
κυρίως πολιτικά και οικονομικά δοκίμια, ως προς την κατηγορία
βιβλίων, που φανερώνει το ενδιαφέρον του κοινού για την
ανάλυση και την ερμηνεία της χρηματοπιστωτικής,
κοινωνικής, πολιτικής – και όχι μόνο – κρίσης. Ε Γλλάδα σε
αυτό το σημείο φαίνεται να συμβαδίζει με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, όπως τις Ααλλία, Αερμανία και Ηταλία, όπου επίσης οι
πωλήσεις βιβλίων παρουσιάζουν αυξητική τάση1192, μέσα στη
δίνη της κρίσης. Κία ακόμη διάσταση αφορά τη συμπεριφορά
του αναγνωστικού κοινού, ανάλογα με την κατηγορία που
ανήκει. Ε μεγάλη μερίδα ελλήνων βιβλιαναγνωστών, που

1187

1190

Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «ρφιηα: Ση θάλεη ε αγνξά;», Γηαβάδσ, ηεχρνο
520, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 2011, ζ. 6.
1188
«Δγψ, έλαο ‗κέζνο‘ βηβιηνθάγνο: Πψο ε ραξά ηεο αλάγλσζεο κάο θάλεη
φινπο μερσξηζηνχο», Κ (Ζ Καζεκεξηλή), ηεχρνο 289, 14.12.2008, 52-54, ζ.
54.
1189
.π..

Μαξία Βαζηιείνπ, «Άδεηα βηβιηνπσιεία, γεκάηα πξνζθνξέο», Σα Νέα
(Οηθνλνκία), 18.12.2008, ζ. 55.
1191
.π..
1192
ε ΖΠΑ θαη Βξεηαλία, ην 2009, ζχκθσλα πάληα κε ηελ ειιεληθή
αξζξνγξαθία (ειιά, Πηκπιήο θ.ά.), ζεκεηψζεθε κείσζε ζηηο πσιήζεηο
βηβιίσλ, ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελα έηε, αιιά απηή ήηαλ νξηαθή.
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εμφανίζει αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά, δηλαδή
διαβάζει 1-2 βιβλία το έτος και προτιμά κυρίως τους
ευπώλητους/εύπεπτους τίτλους, πιθανότατα θα συμπεριλάβει
και τα βιβλία στα αγαθά που περικόπτει από την οικογενειακή
δαπάνη. Ώντίθετα, ο ‗σκληρός‘ πυρήνας των σταθερών
αναγνωστών στην Γλλάδα, που διαβάζουν πάνω από 10 βιβλία
το έτος και αποτελούν το 8% ή 10-15.000 άτομα στο γενικό
πληθυσμό, μάλλον δεν θα στερηθούν την απόκτηση
βιβλίων1193.
Κε άλλα λόγια, όπως και σε περιόδους άνθισης,
τίθεται το ζήτημα τι, πως, πόσοι και ποιοι διαβάζουν, όπως
και τι παράγεται και από πού διακινείται, έτσι και σε
περιόδους οικονομικής ύφεσης για το γενικό πληθυσμό και
μείωσης της κατανάλωσης προϊόντων, πάλι, η απάντηση δεν
μπορεί να είναι μονοεπίπεδη. Γξαρτάται από την κατηγορία
βιβλίου, την κατηγορία κοινού, την κατηγορία εκδοτών,
βιβλιοπωλών, συγγραφέων κοκ.

Από άρθρο της Μαρίας Βασιλείου στην ε/φ Σα Νέα, 4.8.2009

Ανωστοί επαγγελματίες του βιβλίου, όπως ο Λώντας
Ξαπαγεωργίου (Κεταίχμιο), ο Ζανάσης Θαστανιώτης, ο
Ζάνος Υυχογιός και στελέχη των εκδόσεων Ξατάκη κάνουν
λόγο για «διαχρονική αξία» και «αντοχή» του βιβλίου καθ‘
όλη τη διάρκεια του 2009, σε αντίθεση με άλλα καταναλωτικά
προϊόντα, όπως είδη ένδυσης και υπόδησης επισημαίνοντας
ωστόσο ότι την αγορά του βιβλίου βλάπτει η κακή ψυχολογία
των βιβλιοπωλών, οι οποίοι από φόβο για το μέλλον
καταφεύγουν στην τακτική των επιστροφών στον εκδότη,
μειώνοντας το απόθεμα στα καταστήματα. Αια «ψυχολογική
κρίση» μιλούν το ίδιο διάστημα και οι έμπειροι
βιβλιοϋπάλληλοι Λ. Πτάμος (Θέδρος) και Β. Θαραβασίλης
(Γστία)1196.

Άλλωστε, στην Γλλάδα συνεχίζεται η έλλειψη πλήρων,
εξειδικευμένων στοιχείων για τη λειτουργία της βιβλιαγοράς,
με εξαίρεση τις στατιστικές της ΓΠΓ, τους δημοσιευμένους
ισολογισμούς των εκδοτικών και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων
με το νομικό καθεστώς ανώνυμης εταιρείας και έρευνες και
στοιχεία του ΓΘΓΐΗ. πάρχει, συνεπώς μεγάλο περιθώριο
για υπερβολές των επαγγελματιών του βιβλίου, όπως και για
υποκειμενικές εκτιμήσεις μελετητών και αρθρογράφων.

Κπορεί μεν κινήσεις περιορισμού του στοκ και
επιστροφών αντιτύπων στους εκδότες να είναι δικαιολογημένη
για τα μικρά/μεσαία βιβλιοπωλεία, τα οποία πιέζονται
ταυτόχρονα από την αλλαγή παραδείγματος στο λιανικό
εμπόριο – απόκτηση σημαντικού μεριδίου της πίτας από τις
αλυσίδες και τα πολυκαταστήματα – και την οικονομική
κρίση. Ώλλά, παρόμοιες κινήσεις δεν δικαιολογούνται από
μεγάλα βιβλιοπωλεία, αλυσίδες και πολυκαταστήματα, που οι
ίδιοι οι ιδιοκτήτες τους υποστηρίζουν πως αρχές του 2009
διαπίστωναν αύξηση των πωλήσεων σε σχέση με το 2008. Ν
Πωκράτης Θαμπουρόπουλος, υπεύθυνος ερευνών του
ΓΘΓΐΗ, παρατηρούσε πάντως το ίδιο διάστημα πως μπορεί
οι μεγάλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν, συγκριτικά,
λιγότερα, προβλήματα από τις μικρότερες, αλλά οι τελευταίες
εμφανίζουν ανθεκτικότερη συμπεριφορά απέναντι στις
δανειακές τους επιβαρύνσεις. Ε εξάρτηση από δάνεια είναι
υψηλή για αλυσίδες βιβλιοπωλείων, και ειδικά για τη Fnac και
την Public ο δείκτης δανειακής εξάρτησης επιδεινώθηκε1197.

Γνδεικτικά, ο Αιάννης ΐαβουράκης υπεύθυνος του
τμήματος βιβλίου στην αλυσίδα Metropolis, η οποία την
άνοιξη του 2009 εγκαινίασε το νέο πολυώροφο κατάστημα με
προϊόντα πολυμέσων στην οδό Ξανεπιστημίου, εκφράζει την
πεποίθηση ότι «το βιβλίο φαίνεται να αντιστέκεται»1194, όπως
και η Ποφία Αιαννίκα στέλεχος της αλυσίδας βιβλιοπωλείων
Γλευθερουδάκης, που διαπιστώνει ότι «το βιβλίο πηγαίνει
πολύ καλά»1195. Ώκόμη, ο Κανώλης Ξιμπλής μέσα από την
αρθρογραφία του στα Νέα, την άνοιξη του 2009, επιβεβαιώνει
πως «στην καρδιά της οικονομικής κρίσης, το βιβλίο πουλάει.
Εκδότες και μεγάλα βιβλιοπωλεία αυξάνουν τον τζίρο τους από 5
έως και 27%».

Ώκόμη,
στελέχη
μεγάλων
βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων (Ηανός, Γλευθερουδάκης) έκαναν λόγο για

1193

ιγα ειιά, «Ζ θξίζε καο κνξθψλεη;», Ζ Καζεκεξηλή (Αλαδεηήζεηο),
31.3.2009, ζ. 14.
1194
Μαξία Βαζηιείνπ, «Σα βηβιία πάλε παξαιία: Αχμεζε πσιήζεσλ θαη
λένο ‗παίθηεο‘ ζηελ αγνξά», Σα Νέα, 29.5.2009, ζ. 56.
1195
_, «Καιφ θαινθαίξη γηα ηα βηβιία: Αλέιπηζηα πςειέο νη πσιήζεηο ηνλ
Ηνχιην», Σα Νέα (Οηθνλνκία), 4.8.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.tanea.gr/oikonomia/article/?aid=4529838 (5.8.2009).

1196

ηαπξνχια Παπαζπχξνπ, «Σν βηβιίν θάλεη ηακείν: Καη φκσο, ν
εθδνηηθφο ρψξνο δελ θαίλεηαη λα θινλίδεηαη απφ ηελ θξίζε», Δπηά εκέξεο –
Ζ ηέρλε ηεο δσήο (Ζ Καζεκεξηλή), αξηζκ. 384, 29.3.2009, ζ. 21.
1197
.π..
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ποιοτική αλλαγή στις πωλήσεις βιβλίων, καθώς σημειώθηκε πτώση
ενδιαφέροντος του κοινού για τα ακριβά βιβλία (όπως
πολυτελή λευκώματα), οπότε η αύξηση πωλήσεων αφορά σε
περισσότερα, αλλά φθηνότερα αντίτυπα, σε σύγκριση με
αμέσως προηγούμενες χρονιές1198.

βορειοαμερικανική αγορά του βιβλίου είναι ενθαρρυντικά,
μέσα στη δίνη της διεθνούς οικονομικής κρίσης.
μως για την Γλλάδα, και ο Αιάννης Κπασκόζος
(περιοδικό Διαβάζω) επισημαίνει, τον Ηούνιο του 2011, πως
παρατηρείται πτώση στον τζίρο των εκδοτών της τάξης του 20%, -15%, -8%, απώλεια που σε σύνολο 22 εκδοτών
ανέρχεται κατά μέσο όρο στο -11,5%. Κα, και αναφορικά με
τον τζίρο των βιβλιοπωλείων παρατηρούνται ισχυρές πτωτικές
τάσεις. Ν ίδιος επισημαίνει ότι σε σύνολο έξι μεγάλων
βιβλιοπωλικών αλυσίδων η πτώση αγγίζει το -15%. Γκτός από
την πτώση του τζίρου, την εικόνα ύφεσης συμπληρώνουν οι
δανειακές ανάγκες, οι επισφάλειες, τα χρέη στην Γφορία.
Γνδεικτικά, διαπιστώνεται μία μεγάλη έλλειψη ρευστότητας
στην αγορά, που ξεκινάει από τα βιβλιοπωλεία και διαχέεται
παντού, πράγμα που εξηγεί γιατί «ο κόσμος του βιβλίου
αισθάνεται σφιγμένος» 1203 . Ών στην κατάσταση αυτή,
προστεθούν οι πορείες, οι συγκεντρώσεις, επεισόδια και
επιθέσεις σε βιτρίνες βιβλιοπωλικών καταστημάτων στο
κέντρο κυρίως της Ώθήνας, διαμορφώνεται μία κατάσταση
πίεσης για τους επιχειρηματίες, όπως τονίζει ο Κπασκόζος.
Ξροσθέτει πως η αποδιοργάνωση του κέντρου της
πρωτεύουσας, το οποίο από περίπατος πολιτισμού και
«αγορά» ιδεών μετατρέπεται κάθε τόσο σε τοπίο ερήμωσης,
τρόμου και βανδαλισμών, με την ανοχή και υπό το απαθές
βλέμμα όλων1204, έχει σίγουρα επηρεάσει και τα βιβλιοπωλεία
που είναι συγκεντρωμένα στο εμπορικό κέντρο.

Αια την αξία της σύγκρισης, επισημαίνεται πως
σύμφωνα με την αρθρογραφία στον ελληνικό Ρύπο το 2010,
άνοδος στις πωλήσεις βιβλίων σημειώθηκε το 2009 σε αρκετές
δυτικές αγορές: Πτις ΕΞΏ κατά 7%, στη Ααλλία κατά 8%,
στη Αερμανία κατά 10%. Ώντίθετα, στην Γλλάδα σημειώθηκε
πτώση των πωλήσεων κατά 10%1199. Πε άρθρο του, το Κάρτιο
του 2011, στο Βήμα ο Λ. Κπακουνάκης εκτιμούσε πως ο
κλάδος του βιβλίου στη Ααλλία, μέσα στην οικονομική κρίση,
το 2010 εμφάνιζε ιδιαίτερες αντοχές, καθώς ο τζίρος της
εκδοτικής βιομηχανίας στη χώρα ανερχόταν στα €4,19 δις,
παρουσιάζοντας ελαφρά υποχώρηση μόνο 0,5% σε σύγκριση
με το 2009. Ώντίθετα, στην Γλλάδα με την ‗εύθραυστη‘ αγορά
του βιβλίου, πιο έντονα από ποτέ φαίνεται η απουσία
αντικειμενικών οικονομικών στοιχείων, φαινόμενο που δεν
επιτρέπει τη διεξαγωγή συμπερασμάτων και χρήσης τους ως
εργαλείου για μελλοντικό σχεδιασμό είτε από τους
κυβερνητικούς φορείς είτε από τους επαγγελματίες του
βιβλίου 1200 . Κε τις εκτιμήσεις του συμφωνεί ο Κιχάλης
Κητσός, την ίδια εποχή, σημειώνοντας ότι «το βιβλίο
αντιστέκεται στην κρίση» στην Γυρώπη, μέσα στη θύελλα της
οικονομικής κρίσης, καθώς τα μηνύματα από τις πωλήσεις
βιβλίων μέσα από τα βιβλιοπωλεία και τις εκθέσεις βιβλίου σε
Ααλλία, Αερμανία και Ηταλία είναι ενθαρρυντικά. Ν τότε
πρόεδρος του εθνικού συνδικάτου εκδοτών (SNE) Serge
Eyrolles δήλωνε χαρακτηριστικά για την αντοχή αυτού του
πολιτιστικού αγαθού μέσα στην κρίση: «Σο βιβλίο παραμένει μια
αξία-καταφύγιο για τους Γάλλους» 1201 . Γπίσης, τo 2010 στις
ΕΞΏ το δίκτυο των εκδοτών στη χώρα παρουσίασε έσοδα
$27,9 δις, αύξηση της τάξης του 5,6% σε σύγκριση με το
2008, σύμφωνα με την έρευνα BookStats. Νι εκδότες
πούλησαν 2,57 δις βιβλία σε όλες τις μορφές μέσα στο 2010,
στοιχείο που δείχνει συνολική άνοδο κατά 4,1% από το 2008.
Γπίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα της ίδιας έρευνας, οι
πωλήσεις βιβλίων γενικού ενδιαφέροντος σημείωσαν άνοδο
της τάξης του 5,8%, με τζίρο κοντά στα $13,9 δις, εν μέρει
εξαιτίας των ηλεκτρονικών βιβλίων 1202 . Ρα στοιχεία για τη

Ιίγους μήνες αργότερα, το Πεπτέμβριο του 2011, ο
ίδιος έμπειρος αναλυτής της ελληνικής βιβλιαγοράς
επιβεβαιώνει πως η κρίση και η ψυχολογία της κρίσης έχουν
επηρεάσει το κύκλωμα της αγοράς, κυρίως το δείκτη
πωλήσεων, καθώς το καλοκαίρι του 2011 πολλοί βιβλιόφιλοι
προτίμησαν τρόπους εξεύρεσης βιβλίων εκτός του εμπορίου,
κυρίως μέσω δανεισμού από βιβλιοθήκες, από συγγενείς και
φίλους. Ε κατάσταση έχει οδηγήσει τον προγραμματισμό των
εκδοτών προς τα πίσω, δηλαδή αντί η λογοτεχνική επιστροφή
(rentrée) να γίνει το Πεπτέμβριο, όπως είθισται στην ελληνική
βιβλιαγορά, έχει παραταθεί για το τρίμηνο ΝκτωβρίουΒεκεμβρίου 2011 1205. Ν Α. Κπασκόζος, συμμετέχοντας σε
τηλεοπτική εκπομπή, το φθινόπωρο του 2011, σημείωνε
χαρακτηριστικά πως «τα μικρά βιβλιοπωλεία είναι εκτεθειμένα
σε μικρούς κινδύνους» σε αντίθεση με τις μεγάλου μεγέθους
επιχειρήσεις. Ξρόσθεσε βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει πως
μόνο οι μικρές/μεσαίες βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις έχουν

1198

Μαλψιεο Πηκπιήο, «Με δηάβαζκα απαληάκε ζηελ θξίζε: Αχμεζε
πσιήζεσλ ηνπ βηβιίνπ ζε δχζθνιεο εκέξεο», Σα Νέα (Οξίδνληεο), 6.4.2009,
ζ. 4/26.
1199
Μαλψιεο Πηκπιήο θαη Γάθλε Κνληνδήκα, «‘Φεχδνληαη φζνη ιέλε πσο
δελ έρνπλ ρξφλν γηα έλα βηβιίν‘», φ.π..
1200
Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Vive la France», Σν Βήκα, 27.3.2011, ζ. 2/12.
1201
Μηράιεο Μεηζφο, «Σν ζχλδξνκν ηνπ ‗Σηηαληθνχ‘», Σα Νέα, 20.3.2009,
ζ. 59.
1202
Βι. ζρεηηθή αλαθνξά ζην Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «Αηζηνδνμία απφ
ΖΠΑ», Γηαβάδσ, ηεχρνο 521, επηέκβξηνο 2001, ζ. 6.

1203

Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «Πίζσ απφ ηε βηηξίλα: Μαχξνη ηζνινγηζκνί»,
Σν Βήκα (Βηβιία), 26.6.2011, ζ. 10/44.
1204
−, «Κξίζε θαη βηβιηνπσιεία», Γηαβάδσ, ηεχρνο 519, Ηνχληνο 2011, ζ. 8.
1205
−, «Σν βηβιίν ζηελ επνρή ηεο θξίζεο», Σν Βήκα (Βηβιία + ηδέεο),
18.9.2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.tovima.gr/booksideas/article/ ?aid=420269 (25.9.2011).
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θέση στην ελληνική αγορά, αλλά χρειάζονται και τα μεγάλα
βιβλιοπωλεία, καθώς προσφέρουν ‗βάθος‘ – μεγάλο αριθμό
τίτλων-στοκ – και παράλληλα αναδεικνύονται με τις
καφετέριες που διαθέτουν και τις εκδηλώσεις που
διοργανώνουν σε τόπους συνάντησης. Κε άλλα λόγια, πέρα
από την ποικιλία και τον αριθμό τίτλων που μπορούν να
προσφέρουν λόγω κεφαλαίου και μεγέθους επιφάνειας
καταστήματος, μεταβάλλονται και σε κύτταρα ευρύτερης
πολιτιστικής προσφοράς και κοινωνικής επαφής και
επικοινωνίας. Πτο ίδιο πνεύμα, ο Λίκος Θαρατζάς (αλυσίδα
βιβλιοπωλείων ‗Ηανός‘) ισχυρίστηκε πως «μία αγορά
χρειάζεται όλους», δηλαδή όλες τις μορφές και τα μεγέθη
βιβλιοπωλείων. Πίγουρα , χρειάζεται και τα μικρά
βιβλιοπωλεία, εφόσον αυτά έχουν ταυτότητα και πρόταση προς
το βιβλιόφιλο κοινό. Ν ίδιος ανέδειξε τη σημασία των
μεγάλων επιχειρήσεων στην ελληνική βιβλιαγορά,
αναφέροντας τις δυνατότητες του Ηανού. Βιαθέτει ΄βάθος‘
140.000 τίτλων και συνεχή ενημέρωση για νέους τίτλους χάρη
στην ομάδα 25 βιβλιοπωλών που απασχολούνται στην
επιχείρηση, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ‗στέκι‘ συνάντησης και
διοργανώνει τακτικά εκδηλώσεις και παρουσιάσεις ποικίλης
πολιτιστικής θεματολογίας.

δωρεά διάθεση βιβλίων από τον Ρύπο, φαινόμενο που μοιάζει
με «πριόνισμα των κλαδιών του δέντρου πάνω στο οποίο
κάθεται όλος ο εκδοτικός κόσμος». Γιδικά για το χώρο του
βιβλιοπωλείου, σύμφωνα με στοιχεία της ΞΝΓΐ, 100
βιβλιοπωλεία και βιβλιο-χαρτοπωλεία έκλεισαν το 2010 και
τουλάχιστον 150 ‗κινούνται στο κόκκινο‘. Ν Αιώργος
Ξαπασωτηρίου, ιδιοκτήτης της ομώνυμης αλυσίδας με 19
υποκαταστήματα και 25 με σχέση franchising σε όλη την
Γλλάδα, έκφραζε, από την πλευρά του, συγκρατημένη
αισιοδοξία, παραδεχόμενος ωστόσο την ύπαρξη κρίσης στην
ελληνική βιβλιαγορά και ότι αυτή αγγίζει περισσότερο τα
μεγάλα βιβλιοπωλεία λόγω υψηλών λειτουργικών δαπανών
(ενοίκια, υπάλληλοι). Ώκόμη, έλλειψη ρευστότητα και
αδυναμία τραπεζικού δανεισμού – που αντιμετωπίζονται με
απολύσεις προσωπικού και μείωση βιβλιοπαραγωγής σε
πρώτο στάδιο και με κλείσιμο σε δεύτερο στάδιο. Υυχογιός
και Ξαπασωτηρίου συγκλίνουν στην εκτίμηση ότι μικρά
βιβλιοπωλεία, που έχουν λιγότερα λειτουργικά έξοδα,
μπορούν να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας κι έτσι να
αντέξουν καλύτερα στην οικονομική κρίση που μαστίζει τη
χώρα.
Γξάλλου, η εκδότρια του ιστορικού οίκου
«ΐιβλιοπωλείον της Γστίας», Γύα Θαραϊτίδη, σε συνέντευξή
της, στις αρχές Λοεμβρίου του 2011, επισημαίνει το
μακρόχρονο, ‗διαρθρωτικό‘, βαθύτερο χαρακτήρα της κρίσης
στην ελληνική αγορά του βιβλίου. Ξαρατηρεί ότι είναι
γεγονός πως η αγορά του βιβλίου στην Γλλάδα υποφέρει και
αυτή από την εσωτερική της κρίση, «άρρωστη» εδώ και
δεκαετίες - δηλαδή χωρίς ευρωστία και με υπερπληθώρα
εκδοτών και βιβλιοπωλών, σε αναντιστοιχία με το
αναγνωστικό κοινό-, πριν από την εκδήλωση της επίσημης,
εθνικής μας κρίσης. Ηδιαίτερα, το εμπορικό κέντρο της
Ώθήνας – η οποία πριν από μερικά χρόνια ήταν ο βασικός
«μέτοχος» εκδοτών και βιβλιοπωλών από πλευράς
αγοραστικού κοινού -, με τα προβλήματα της
εγκληματικότητας και των συνεχών διαδηλώσεων και
αποκλεισμών, έχει πληγεί βαθύτατα. Θυρίως οι μικρομεσαίες
εκδοτικές-βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις νιώθουν άμεσα τις
επιπτώσεις. Ε ίδια παραδέχεται ότι, «όπως συμβαίνει στη
συντριπτική πλειοψηφία των εκδοτών, τα βιβλία της Εστίας
επηρεάζονται από τη βεβαρυμένη συγκυρία, καθώς το απαιτητικό
αναγνωστικό κοινό ζει τη δική του, εσωτερική κρίση, δυσκολεύεται
και ασθμαίνει, μειώνοντας τις αγορές του. Επηρεαζόμενο συχνά από
τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από την περιρρέουσα αυτολύπηση, και
βυθιζόμενο στην κατάθλιψη, το κοινό αυτό απομακρύνεται από την
ουσία, ανάγει τα πάντα στην οικονομική ανασφάλεια και συμπεραίνει
ότι (και) το βιβλίο είναι απρόσιτο οικονομικά. Προσχηματική -σε
πολλές περιπτώσεις- δικαιολογία, σε μια χώρα που δεν καλλιέργησε
ποτέ την αγάπη και την αναγκαιότητα του βιβλίου. Πλήττονται έτσι

Φς προς τα σημεία διανομής του βιβλίου εκτός
βιβλιοπωλείων/βιβλιοχαρτοπωλείων, ο μεν Α. Κπασκόζος
επισήμανε ότι για τους εκδότες είναι θετική εξέλιξη η ‗έξοδος‘
του βιβλίου, ακόμη και στις υπεραγορές τροφίμων, γιατί το
βιβλίο εκτίθεται και πωλείται εύκολα στο ευρύ κοινό, αλλά
διατύπωσε τις αμφιβολίες του για το αν είναι θετική η έξοδος
για το ίδιο το αναγνωστικό κοινό εξαιτίας του είδους των
βιβλίων που προβάλλονται, δηλαδή των ευπώλητωνευανάγνωστων τίτλων. Κα και ο Λ. Θαρατζάς συμφώνησε πως
για τους εκδότες υπάρχουν θετικά πρόσημα από αυτή τη
διασπορά της λιανικής πώλησης του βιβλίου, όμως το
αρνητικό πρόσημο ή άλλως η σημαντική παρενέργεια είναι
πως στα σημεία εκτός βιβλιοπωλείου πωλούνται μόνο
ευπώλητοι τίτλοι. Νπότε, για τους συγγραφείς και το
βιβλιόφιλο κοινό ένα βιβλιοπωλείο είναι το ιδανικό σημείο
προβολής και διακίνησης του βιβλίου1206.
Ν Ζανάσης Υυχογιός, το φθινόπωρο του 2011,
παρόλο που ήταν ο μόνος εκδότης που σημείωσε αύξηση
τζίρου, παραγωγής τίτλων και κερδών το 2010, υποστήριζε ότι
έρχεται μεγαλύτερη κρίση στο χώρο και εκτιμούσε ότι κάποια
από τα μεγάλα βιβλιοπωλεία-αλυσίδες, ορισμένες μεσαίες
εκδοτικές εταιρείες και κάποιοι χονδρέμποροι θα είναι αυτοί
που θα πιεστούν ιδιαίτερα. Πτην εικόνα ύφεσης, προσέθετε τη
1206

Ζ ζπδήηεζε κε ηίηιν «Αληέρεη ην βηβιίν;» πξνβιήζεθε ζηελ εθπνκπή
«Έρεη γνχζην» ζηηο 20.9.2011 ζηε ΝΔΣ, κε παξνπζηάζηξηα ηελ Μπήιησ
Σζνπθαιά θαη πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο Γηάλλε Μπαζθφδν θαη Νίθν Καξαηδά,
φ.π..
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πρωτίστως τα βιβλιοπωλεία και αντανακλάται η κατάσταση στους
εκδότες»1207.

του ενημερωτικού και παιδαγωγικού του χαρακτήρα ως
πολιτιστικού προϊόντος, οι ελπίδες άρχισαν ήδη από τα μέσα
του 2009 να διαψεύδονται, ενώ η αγορά έχει ‗στεγνώσει‘ εδώ
και ενάμιση χρόνο από χρήμα. Η πτώση των πωλήσεων
υπολογίζεται σήμερα από τους εκδότες, σε 30% με 40%,
ενώ οι προοπτικές για ανάκαμψη παραμένουν άδηλες. Θάποια
βελτίωση αναμενόταν ενόψει της γιορτινής περιόδου του
2011/2012, με τα ράφια των βιβλιοπωλείων να γεμίζουν νέους
τίτλους και τους εκδότες να προσδοκούν κάποια ευνοϊκότερα
αποτελέσματα για τις πρόσφατες επενδύσεις τους.

Γνδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στις συνεντεύξεις τους,
εκδότες και βιβλιοπώλες, όπως και παλαιότερα, επικαλούνται
με έμφαση τον πολιτιστικό ρόλο τους -ιδιαίτερα οι
βιβλιοπώλες-, παράλληλα με τον εμπορικό χαρακτήρα των
επιχειρήσεων που διαθέτουν, αξιώνοντας από την Ξολιτεία
ένα προστατευτικό πλαίσιο – όπως στη Ααλλία για τους
βιβλιοπώλες – που περιλαμβάνει κυρίως επιδότηση ενοικίου,
λιγότερες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και μείωση
συντελεστών φορολογίας –, λ.χ. κίνητρα για επενδύσεις στο
χώρο, αλλά και μακροπρόθεσμη στρατηγική για την άνοδο
του μορφωτικού επιπέδου και την προώθηση της
βιβλιανάγνωσης 1208.

Αια πτώση του τζίρου το 2011 που αγγίζει το 30%
στη λογοτεχνία και το 50% στο επιστημονικό βιβλίο κάνει
λόγο η λγα Πελλά, σύμφωνα με στοιχεία που έχει συλλέξει
από επαφές της με επαγγελματίες του βιβλίου. Ρα ποσά που
υπολογίζονται, αρχές του 2012, να χρωστούν στους εκδότες
μεγάλες βιβλιοπωλικές αλυσίδες και ιστορικά βιβλιοπωλεία
υπολογίζονται σε τεράστια ποσά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των ίδιων των εκδοτών. πάρχουν οφειλές έως και €500.000
ανά αλυσίδα σε μεγάλους εκδότες, €150.000 ανά αλυσίδα σε
μεσαίους εκδότες και περίπου €60.000 ανά αλυσίδα σε
μικρούς εκδότες. Νι επιπτώσεις είναι σοβαρές για την κάλυψη
των υποχρεώσεων και τον εκδοτικό προγραμματισμό των
εκδοτικών επιχειρήσεων. Πτο βιβλιοπωλικό, δε, κόσμο είναι
ακόμη πιο εμφανείς οι επιπτώσεις της έλλειψης ρευστότητας
και της δυστοκίας. Ηδιαίτερα, φαίνεται να έχουν πληγεί οι
μεγάλες αλυσίδες, όπως ο Γλευθερουδάκης και ο
Ξαπασωτηρίου, που έχασαν franchisors (καταστήματα με τη
μέθοδο του franchise) και υποκαταστήματα. Πύμφωνα με
μαρτυρίες βιβλιοπωλών που έχει συλλέξει η δημοσιογράφος,
το πρόβλημα ξεκίνησε από την αδυναμία πληρωμής των
καταστημάτων franchise προς την κεντρική διοίκηση της
αλυσίδας που εκπροσωπούν και στη συνέχεια αυτή η έλλειψη
ρευστότητας μετακυλίστηκε από τις αλυσίδες στους
εκδότες1209.

Ώκόμη, σε ρεπορτάζ με μαρτυρίες επαγγελματιών του
βιβλίου του Ώθηναϊκού Ξρακτορείου Γιδήσεων-Κακεδονικού
Ξρακτορείου Γιδήσεων (ΏΞΓ-ΚΞΓ) για την ελληνική
βιβλιαγορά, στα τέλη Λοεμβρίου του 2011, επιχειρείται να
εντοπιστεί η επίδραση της χρηματοπιστωτικής κρίσης και της
πολιτικής ρευστότητας της Γλλάδας στη λειτουργία εκδοτικών
και βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων. Ώξιοσημείωτο στοιχείο στην
ανάλυση είναι η αναπροσαρμογή του προγραμματισμού των
εκδοτικών οίκων λόγω κρίσης-μείωσης αγοραστικής δύναμηςπτώση πωλήσεων.
Γπισημαίνεται ότι αυξάνει το τελευταίο διάστημα η
ανησυχία για τη δυνατότητα πληρωμών ορισμένων
βιβλιοπωλείων-αλυσίδων, που έχουν μετατραπεί σε θύματα
της οικονομικής και πολιτικής κρίσης, αντιμετωπίζοντας
σημαντική πτώση των πωλήσεών τους. Γκδότες και
βιβλιοπώλες διαβεβαιώνουν μεν πως κανένα «κανόνι» δεν είχε
σκάσει στην αγορά, συμπληρώνοντας ότι τα προβλήματα με
τα βιβλιοπωλεία-αλυσίδες - όπως και γενικότερα με τα
βιβλιοπωλεία - είναι μόνιμα. μως, όσο περνά ο καιρός, λόγω
της κρίσης χρέους, οι συνθήκες δυσκολεύουν. Ρα
βιβλιοπωλεία ανταποκρίνονται συχνά μόνο κατά το ήμισυ στις
υποχρεώσεις τους προς τους εκδότες, μεταθέτοντας συνεχώς
τις ημερομηνίες αποπληρωμής, οι εκδότες αναγκάζονται να
καθυστερήσουν την καταβολή των δικών τους οφειλών προς
τρίτους και το κύκλωμα του βιβλίου υφίσταται όλο και πιο
έντονους κλυδωνισμούς.

Ώρκετοί επαγγελματίες της ελληνικής βιβλιαγοράς, με
αφορμή την εκδήλωση της έλλειψης ρευστότητας εκ μέρους
των μεγάλων κυρίως βιβλιοπωλείων –με τα υψηλά λειτουργικά
έξοδα και τα τολμηρά επιχειρηματικά ανοίγματα– κατά τη
διάρκεια του 2011, υποστηρίζουν ότι το πρόβλημα έχει
βαθύτερες ρίζες, πριν ακόμη έρθει η χρηματοπιστωτική κρίση
τη χώρα. Ν πλεονασμός τόσων νέων βιβλιοπωλείων, ιδιαίτερα
στο κέντρο της πρωτεύουσας, που ακολούθησαν τυφλά το
δυτικό επιχειρηματικό παράδειγμα, και η υποστήριξή τους
από μεγάλους εκδότες, οι οποίοι επιδίωκαν τη βέλτιστη
διοχέτευση μίας συνεχώς αυξανόμενης βιβλιοπαραγωγής -

Έτσι, παρά την αρχική πεποίθηση πως η κρίση δεν θα
έπληττε ενδεχομένως το βιβλίο όσο άλλους κλάδους, εξαιτίας
1207

Κψζηαο Αγνξαζηφο, «Οη εθδφηεο απαληνχλ: Δχα Καξατηίδε», Bookpress,
9.11.2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.bookpress.gr/
sinenteuxeis/ ellines/eva-karaitidi (11.11.2011).
1208
Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «Σν βηβιίν ζηελ επνρή ηεο θξίζεο», Σν Βήκα
(Βηβιία + ηδέεο), φ.π..

1209

ιγα ειιά, «Γέζκην ησλ ‗αιπζίδσλ‘ ην βηβιίν», Ζ Καζεκεξηλή (Σέρλεο
θαη Γξάκκαηα), 12.2.2012. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_civ_2_12/02/2012_4721
27 (12.2.2012)

355

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

τουλάχιστον ως το 2008- χωρίς να υπάρχει ανάλογη αύξηση
της ζήτησης στο γενικό πληθυσμό, οδήγησε στη σημερινή
κρίση στη βιβλιαγορά.

αλλάζοντας τα πρότυπα επί τη βάσει των οποίων πορεύτηκαν
την τελευταία δεκαπενταετία. Ε ίδια ανάγκη ανασύνταξης
εμφανίζεται και στο βιβλιοπωλικό κόσμο. Ν ΐασίλης
Τατζηϊακώβου, διευθυντής του Ηανού και εκδότης
(‗Ξαρουσία‘), υποστηρίζει ότι η αγορά του βιβλίου –όπως και
οι υπόλοιποι κλάδοι – παρουσιάζει μια κρίση, αλλά είναι από
τα αγαθά που αντέχουν. πάρχει, παραδέχεται, πρόβλημα
ρευστότητας στην αγορά και όλες οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις έχουν προβλήματα. Ε επίδραση είναι εμφανής
στην εκδοτική στρατηγική, καθώς επιχειρείται να
διατηρηθούν οι τιμές των νέων τίτλων σε πολύ χαμηλά
επίπεδα και ταυτόχρονα να κάνουν προσφορές σε παλαιότερο
στοκ που δεν εμπίπτει στο νόμο για την ενιαία τιμή. Ν
ΐαγγέλης Ξαπαθανασόπουλος, συνιδιοκτήτης του οίκου
‗Θέδρος‘, ομολογεί ότι έχει πτώση της τάξςη του 20-25% και
εκτιμά ότι γενικά έχει μειωθεί ο αριθμός βιβλίων που
αγοράζουν οι καταναλωτές – χωρίς να έχει αγγίξει ακόμη το
στάδιο της απαξίωσης το βιβλίο ως αγαθό – και αρκετά
βιβλιοπωλεία είναι επιφυλακτικά στις παραγγελίες τους, ενώ σε
πολλές περιπτώσεις είναι ασυνεπή στις υποχρεώσεις τους
έναντι των εκδοτών. Ώκόμη, ο Ζανάσης Θαστανιώτης εξηγεί
ότι η πτώση του συνολικού τζίρου στο βιβλίο οφείλεται στη
μείωση αγοραστικής δύναμης τόσο των σταθερών βιβλιόφιλων
όσο και του ευρύτερου κοινού των ευπώλητων τίτλων. Γίναι
γεγονός ότι οι βιβλιοπώλες περιέρχονται σε αδυναμία
εξόφλησης των παλαιότερων υποχρεώσεών τους από ήδη
πουλημένα βιβλία προς τους εκδότες, με αποτέλεσμα οι
τελευταίοι να καλούνται να αντιμετωπίζουν και τη μείωση του
τζίρου και τη μείωση των εισπράξεων για παλαιότερες
πωλήσεις, αλλά και την τραπεζική ρευστότητα1211.

Γπίσης, η ευνοϊκή εκπτωτική πολιτική που
ακολούθησαν μεγάλοι εκδότες έναντι των μεγάλων
βιβλιοπωλείων είχε σοβαρές επιπτώσεις στα μικρά και μεσαία
βιβλιοπωλεία, που έκλεισαν ή με δυσκολία αντέχουν ακόμη
στον ανταγωνισμό, σχολιάζουν επαγγελματίες του βιβλίου. Ε
σημερινή κρίση στο βιβλιοπωλικό κόσμο, με επίκεντρο τις
αλυσίδες και τις μεγάλες επιχειρήσεις, θα θέσει σε κίνδυνο τη
‗βιοποικιλότητα‘ του βιβλιοπωλείου και την πολυμορφία του
ίδιου του βιβλίου. Γκδότες και βιβλιοπώλες εκτιμούν πως η
κρίση ρευστότητας στη βιβλιαγορά θα οδηγήσει σε τάσεις
γιγαντισμού/μονοπωλίου όσων αντέξουν και σε τάσεις
επικράτησης των ευπώλητων-εύπεπτων τίτλων. Ήδη, οι
παρατηρητές της αγοράς επισημαίνουν προβλήματα
εκπροσώπησης εκδοτικών οίκων και νέων τίτλων στις
προθήκες κεντρικών, μεγάλων βιβλιοπωλείων. Γνδεικτικά, ο
ΠΓΐΏ σε δελτίο Ρύπου, που συνυπογράφουν ο πρόεδρος
Ζάνος ΐ. Υυχογιός και ο γ.γ. Άρης Πυμεών, με ημερομηνία
12.1.2012, σημειώνει πως «για αρκετά χρόνια μεγάλες
βιβλιοπωλειακές επιχειρήσεις αναπτύχθηκαν προβάλλοντας στους
αναγνώστες πελάτες τους την υπόσχεση πως προσφέρουν με
επάρκεια και σε βάθος την παραγωγή των ελλήνων εκδοτών. Σο
κοινό σε μεγάλο βαθμό αποδέχθηκε αυτή τη συνθήκη, με αποτέλεσμα
τη μείωση των ανεξάρτητων μικρών βιβλιοπωλείων σε πολλές
περιοχές της χώρας. Σο τελευταίο διάστημα, μεγάλες
βιβλιοπωλειακές επιχειρήσεις υπαναχωρούν από τις σχετικές
συμφωνίες που έχουν συνάψει με τους εκδότες, με αποτέλεσμα οι
τελευταίοι να αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα για τα
οποία δεν ήταν έτοιμοι, αλλά ούτε και υπεύθυνοι.Ο .Ε.Β.Α.,
βεβαίως, δεν υπεισέρχεται στις σχέσεις των εκδοτών με τους
βιβλιοπώλες, αλλά είναι υποχρεωμένος να πληροφορήσει το
αναγνωστικό κοινό –το οποίο είναι ο λόγος ύπαρξης των εκδοτικών
επιχειρήσεων– πως πλέον δεν είναι αντιπροσωπευτική η εικόνα που
δίνουν οι προθήκες και τα ράφια βιβλιοπωλείων, τα οποία παλαιότερα
το κοινό εμπιστευόταν ως επαρκή πηγή ενημέρωσης τού τι
κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά. Παρακολουθούμε δε, με ιδιαίτερη
ανησυχία, τον αποκλεισμό της τρέχουσας και παλαιότερης ελληνικής
εκδοτικής παραγωγής από μεγάλη αλυσίδα βιβλιοπωλείων, λόγω
ανατροπής των όρων συνεργασίας της τελευταίας με τους
προμηθευτές της. Ευχόμαστε την άμεση θεραπεία αυτής της
κατάστασης και ελπίζουμε ανάλογα προβλήματα να αντιμετωπιστούν
με ειλικρίνεια από όλες τις πλευρές»1210.

Ρρεις εκδότες, η Άννα Ξατάκη, η Γιρήνη Ιούβρου
(εκδόσεις Νλκός) και ο Ώθανάσιος Υυχογιός, παραδέχονται,
αρχές Βεκεμβρίου του 20111, στην λγα Πελλά, πως οι
κραδασμοί της κρίσης είναι πλέον εμφανείς στην εγχώρια
αγορά του βιβλίου. Ρα βιβλιοπωλεία, ιδίως αυτά στο
εμπορικό κέντρο της Ώθήνας, ήταν ο πρώτος κρίκος της
αλυσίδας της βιομηχανίας του βιβλίου που άρχισε να σπάει
και να μεταφέρει τη δυσπραγία του και στους εμπορικούς
οίκους. Νι πορείες, οι απεργίες των μέσων μαζικής
μεταφοράς, οι εκδηλώσεις των «Ώγανακτισμένων» και οι
καταστροφές στο κέντρο επηρέασαν έντονα τα βιβλιοπωλεία
του κέντρου. Ε αδυναμία πληρωμής παλαιών και νέων χρεών,
ακάλυπτες επιταγές και απουσία ρευστότητας αποτελούν τη
σημερινή κατάσταση αρκετών βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων.
Νι τρεις εκδότες, που έχουν γνωρίσει και την πιο
‗οικοτεχνική‘ περίοδο του χώρου του βιβλίου και έζησαν την

Πε μία πιο μακροπρόθεσμη βάση, παρατηρητές της
εγχώριας βιβλιαγοράς εκτιμούν ότι οι εκδοτικοί οίκοι θα
πρέπει να αναπροσανατολιστούν ριζικά τόσο ως προς τον
τρόπο παραγωγής όσο και ως προς τις επιλογές τους,

1211

«ε θξίζε ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ: εκαληηθή πηψζε θαηαγξάθνπλ νη
πσιήζεηο», Ζ Καζεκεξηλή (ΑΠΔ-ΜΠΔ), 17.11.2011. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν: http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_
1_17/11/2011_415208 (28.11.2011).

1210

Βι. ζρεηηθά ηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΔΒΑ: http://seva.gr/enimerotika_deltia
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περίοδο της άνθισης, της έκρηξης ετήσιας βιβλιοπαραγωγής ,
της υπερπροσφοράς τίτλων σε ποικίλα σημεία διανομής και
της γιγάντωσης, επισημαίνουν γνωστά χαρακτηριστικά της
μεταπολιτευτικής αγοράς του βιβλίου, επικρίνοντας την
υπερβολή, τη συχνά δυσχερή κατάσταση των «παραδοσιακών
βιβλιοπωλών» και την αύξηση ισχύος των μεγάλων αλυσίδων
που απαιτούσαν περισσότερες παραχωρήσεις από τους
εκδότες. Ώναγνωρίζουν ότι οι περισσότεροι έλληνες εκδότες
έχουν αναθεωρήσει τον εκδοτικό προγραμματισμό τους, με
πιο αυστηρή επιλογή και με μειωμένη παραγωγή, μέσα στη
δίνη της κρίσης. Κόνο ο Ώθ. Υυχογιός υποστηρίζει ότι
υλοποιεί κατά γράμμα το εκδοτικό πρόγραμμα του ομώνυμου
οίκου και ότι θα υπάρξει και επέκταση της παραγωγής. Θαι οι
τρεις σημειώνουν ότι η κρίση επιδείνωσε ουσιαστικά τα
δομικά προβλήματα της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου –
όπως η υπερβολή στην παραγωγή και στην προσφορά σε
σημεία λιανικής πώλησης -και δεν κρύβουν την ανησυχία τους
πως «περιμένουν, ίσως και πολύ σύντομα, κλυδωνισμούς στην αγορά
του βιβλίου» 1212.

χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς του βιβλίου στη
μεταπολιτευτική περίοδο (1974-1999) και β) για τις
σημαντικές προκλήσεις για το βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα
σήμερα.
Σα χαρακτηριστικά που κατονόμασε το σύνολο του
δείγματος για την εγχώρια αγορά από το 1974 κι εξής είναι:
α) η αλλαγή και η εξέλιξη του επιχειρηματικού
παραδείγματος, από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990
κι εξής, των εκδοτικών οίκων και των βιβλιοπωλείων. Θύρια
στοιχεία της μεταφοράς στην Γλλάδα του δυτικού ‗μοντέλου‘
γιγαντισμού, συγκέντρωσης και μεταβολής χαρακτήρα
βιβλιοπωλείου, είναι η αύξηση της κλίμακας σε επίπεδο
επένδυσης κεφαλαίου, αποθέματος βιβλίου (και άλλων
πολιτιστικών
προϊόντων),
επιφάνειας
καταστημάτων,
λειτουργικών εξόδων, νέας διαρρύθμισης των καταστημάτων,
προσφοράς υπηρεσιών στο κοινό, επιχειρηματικές κινήσεις
όπως δημιουργία συνεργειών/συνεργασιών/ συγχωνεύσεων
και σχηματισμού αλυσίδων με δίκτυο υποκαταστημάτων ή με
τη μέθοδο του ‗franchise‘, β) η εντυπωσιακή από τη δεκαετία
του 1990, –και συνάμα αδικαιολόγητη, αν επιχειρήσει κανείς
να την εξηγήσει με τη μόνιμα συρρικνωμένη ομάδα σταθερών
αναγνωστών (8-8,5%)– αύξηση της ετήσιας βιβλιοπαραγωγής,
γ) η κυριαρχία του λογοτεχνικού είδους στη βιβλιοπαραγωγή
σε βάρος άλλων ειδών, όπως πολιτικό βιβλίο, δοκίμιο,
ποίηση, δ) η παράλληλη εμφάνιση νέων ομάδων κοινού με
αδύναμη/ευκαιριακή
αναγνωστική
συμπεριφορά
και
προτίμηση σε μία μονοθεματική εύπεπτη/ευπώλητη
μυθοπλασία
και
ε)
στην
ανάδειξη
του
βιβλιοπωλείου/πολυκαταστήματος πολιτιστικών προϊόντων ως
χώρου ενασχόλησης -κοινωνικής συνάντησης και ψυχαγωγίαςστον ελεύθερο χρόνο1214. Ν Λ. Θαρατζάς επισημαίνει ότι η
εισβολή των ευπώλητων τίτλων από τη δεκαετία του 1990 και
το νέο παράδειγμα στον εκδοτικό και βιβλιοπωλικό κόσμο
είναι τα κύρια φαινόμενα, «με αποτέλεσμα σήμερα να υπάρχουν
πολλά, διαφορετικά και μεγαλύτερης κλίμακας βιβλιοπωλεία».
Ξιστεύει ότι «τα μοντέλα που συνυπάρχουν είναι συμπληρωματικά
στην ελληνική αγορά». Ε Π. Γλευθερουδάκη θεωρεί ότι η
κυριότερη εξέλιξη ήταν η αλλαγή παραδείγματος και η
μαζική- ευπώλητη λογοτεχνία, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Μεγάλωσαν όλοι παραπάνω. Η επέκταση του Ελευθερουδάκη το
1995 ώθησε σε αλλαγές στο χώρο». Ν Α. ΐαβουράκης αναφέρει
ως κύριο γνώρισμα την αλλαγή παραδείγματος
στο
βιβλιοπωλείο, που είναι εμφανής στο εμπορικό κέντρο της
Ώθήνας. Ρην ίδια άποψη συμμερίζεται ο ΐ. ΐασιλείου,
επισημαίνοντας ωστόσο ότι ακόμη «συνυπάρχουν τα μικρά,
οικογενειακά βιβλιοπωλεία με τα μεγάλα, τα οποία και αυτά είναι
στην πλειονότητά τους οικογενειακές επιχειρήσεις. Τπάρχει
‗προσωποκεντρισμός‘ της ελληνικής αγοράς του βιβλίου». Ν Ξ.

Ρέλος,
ο
κριτικός
λογοτεχνίας
ΐαγγέλης
Τατζηβασιλείου αναφέρεται σε ένα άλλο, βαθύτερο επίσης
επίπεδο, αυτό της επίδρασης της χρηματοπιστωτικής κρίσης
στην ίδια τη γραφή, κυρίως μυθοπλαστικού περιεχομένου, και
στον ίδιο τον πνευματικό δημιουργό, ο οποίος είναι ένας
ευαίσθητος ‗δέκτης‘ της περιρρέουσας ατμόσφαιρας. .
Πημειώνει ότι είναι καλό να μη λησμονούμε πως ο
ατομοκεντρισμός, ο οποίος επιτρέπει την κριτική οργή να
πέσει βαριά επί δικαίων και αδίκων στις μέρες μας,
λειτούργησε απελευθερωτικά για τη λογοτεχνία της
μεταπολίτευσης, η οποία προσπαθούσε να ξεφύγει από τη
μέγγενη της πολιτικής και της ιστορίας. Έτσι, κατάφερε να
εκφράσει ακόμη και στα «χρόνια της άγριας ιδιώτευσης» κάτι
από την πραγματικότητα μιας κοινωνίας που μόλις έβγαινε
από το δυναστικό καθεστώς της συλλογικής έγνοιας 1213 . Ν
ρόλος της πνευματικής δημιουργίας και της δημοσιογραφικής
κριτικής φαίνεται να είναι πιο αναγκαίος από ποτέ σήμερα,
μέσα στο αβέβαιο παρόν και μέλλον της Γλλάδας.

Μεταπολιτευτικό τοπίο - Απολογισμός
Ε ενασχόληση με τη σύγχρονη εικόνα του εγχώριου
βιβλιοπωλικού κόσμου κρίνεται σκόπιμο να κλείσει με τη
‗ματιά‘ των ίδιων των βιβλιοπωλών και των άλλων
επαγγελματιών του βιβλίου που συμμετείχαν στην
περιπτωσιολογική έρευνα α) για τα κυριότερα
1212

ιγα ειιά, «‘Υακειή πηήζε‘ γηα ην βηβιίν», Ζ Καζεκεξηλή (Σέρλεο
θαη Γξάκκαηα), 4.12.2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/w_articles_ell_1_04/12/2011_465007
(13.12.2011).
1213
Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ, «Ζ ινγνηερλία (θαη ε θξηηηθή) κπξνζηά ζηελ
θξίζε», Γηαβάδσ, ηεχρνο 521, επηέκβξηνο 2011, 22-23.

1214

Γηα ηηο ζέζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη εδψ, βι. αλαιπηηθά ζηνηρεία
πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζηελ Δηζαγσγή.
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Θακουλίδης χαίρεται για την αλλαγή βιβλιοπωλικού
παραδείγματος, στο πρότυπο της FNAC, περιγράφοντάς το
ως εξής: «Η Ελλάδα, ως μικρή αγορά, ακολουθεί τις διεθνείς
τάσεις. Έγινε η μετατόπιση από το μικρό, παραδοσιακό
βιβλιοπωλείο/βιβλιοθήκη στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, με αλυσίδες
καταστημάτων και με όμορφους χώρους».

πληρωμών εκ μέρους του Βημοσίου. Ε ΐ. Κανουσαρίδου
αναφέρεται στο άδικο φορολογικό σύστημα και την
αδιαφορία της Ξολιτείας έναντι του βιβλιοπωλείου.
Νι Ώθ. Γυθυμίου και Τρ. Λάκος ορίζουν ως κύρια
πρόκληση για τα μικρά βιβλιοπωλεία την προσαρμογή στις
«νέες ανάγκες του κοινού, όπως την ύπαρξη καφετέριας ή
αναγνωστηρίου». Καζί τους συμφωνεί και ο Θ. Θαπέλλας.

Ε Κ. Θαραϊτίδη κατονομάζει την άνοδο και την
πτώση του πολιτικού βιβλίου, τη μεταβολή του παλαιού,
μικρού μοντέλου βιβλιοπωλείου και κυρίως την ευπώλητη
λογοτεχνία.

Ν Ππ. Ρσιτσές θεωρεί ως κύρια πρόκληση την ανάγκη
ανάπτυξης «προσωπικής επαφής και καλής σχέσης του βιβλιοπώλη
με το βιβλίο. Γιατί αυτός είναι που μεσολαβεί μεταξύ του αναγνώστη
και του βιβλίου». Ε Π. Κεϊμάρογλου συμφωνεί με το
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της έρευνας, πως το μικρό
σταθερό αναγνωστικό κοινό της χώρας δεν μπορεί να
αφομοιώσει τη μεγάλη βιβλιο-παραγωγή, προσθέτοντας την
έλλειψη γνώσεων και προσπάθειας εκ μέρους εκδοτών και
βιβλιοπωλών να υιοθετήσουν τις νέες τεχνολογίες στην
επαγγελματική τους καθημερινότητα. Ν Α. Κερούσης επίσης
αναφέρεται στην ανάγκη προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες.

Ρον πρωτοφανή όγκο βιβλιοπαραγωγής αναφέρει ως
κύριο χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς μετά το 1974 ο
Λ. Ιιβέριος.
Ώπό την άλλη, ο ΐ. Θαλδής πιστεύει ότι το κυρίαρχο
γνώρισμα είναι «πως τα βιβλιοπωλεία, αν και παραμένουν
οικογενειακές επιχειρήσεις, έγιναν σημεία διανομής, αποθήκες των
βιβλίων». Πτην υπερβολική αύξηση του πληθυσμού των
βιβλιοπωλείων στην Γλλάδα, στο γιγαντισμό ορισμένων
επιχειρήσεων, όπως Γλευθερουδάκη και Ξαπασωτηρίου, και
στη μετατροπή αμιγών καταστημάτων σε μικτά – «με ένα
συνονθύλευμα εμπορευμάτων» - αναφέρεται επικριτικά ο Κ.
Κόλχο.

Ν Ξ. Θακουλίδης θεωρεί ότι η μεγαλύτερη πρόκληση
για τους έλληνες εκδότες και βιβλιοπώλες σήμερα είναι «η
προσαρμοστικότητα στις αλλαγές αγοράς και κοινού». Γξηγεί πως
«είμαστε στη φάση μετάβασης από τα παραδοσιακά στα μεγάλα
βιβλιοπωλεία. Βέβαια, είναι δύσκολο να καταφέρουν τα τελευταία ό,τι
πρόσφεραν πτιν τα μικρά, σε μεγάλη κλίμακα, χωρίς να μειώσουν την
ποιότητα υπηρεσιών τους».

Οι σημερινές προκλήσεις για το βιβλιοπωλείο στην
Ελλάδα είναι η αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά λόγω
παιδείας, η μκρή πληθυσμιακά και γλωσσικά αγορά, η
οικονομική κρίση και η ανάγκη προσαρμογής στις διεθνείς
εξελίξεις, κυρίως με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών.
Δεν απουσιάζει η αυτοκριτική και η οξύνεια στην
παρατήρηση διεθνών και εγχώριων τάσεων.

Γπίσης, οι υπόλοιποι ερωτηθέντες αναφέρονται στη
μικρή πληθυσμιακά και γλωσσικά ελληνική αγορά και την
αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά ως δομικές αδυναμίες της
εγχώριας αγοράς, όπως και στην ανάγκη εξισορρόπησης του
σύγχρονου βιβλιοπωλείου μεταξύ παλαιών θετικών ιδιοτήτων
– γνώση και αγάπη βιβλίου από το βιβλιοπώλη, ζεστή και
βιβλιοφιλική ατμόσφαιρα, καλλιέργεια προσωπικής σχέσης με
πελάτες – και νέων θετικών ιδιοτήτων, που φαίνεται να
επιθυμεί το κοινό, όπως βάθος τίτλων, μεγάλοι και άνετοι
χώροι, ύπαρξη καφετέριας και χώρου χρήσης ασύρματου
διαδικτύου (ανάδειξη ως χώρου κοινωνικής συνάντησης),
ανάληψη πρωτοβουλιών και διοργάνωση πολιτιστικών
εκδηλώσεων (ανάδειξη ως πολιτιστικού πολυχώρου).

Ε Π. Γλευθερουδάκη, ο ΐ. Θαλδής, ο Κ. Κόλχο, ο
Ώλ. Κπαρμπουνάκης, ο Α. ΐαβουράκης, ο ΐ. ΐασιλείου, ο
Ώθ. Γυθυμίου και Τρ. Λάκος, Α. Ώλισάνογλου θεωρούν την
αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά την κύρια πρόκληση για
το ελληνικό βιβλιοπωλείο. Ν Λ. Θαρατζάς και η
Κ.Θαραϊτίδη αναφέρονται στην οικονομική κρίση, την
αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά λόγω ελλειμμάτων
παιδείας και την ανάγκη υιοθέτησης νέων τεχνολογιών ως τα
κύρια προβλήματα. Ν Λ. Ιιβέριος επίσης τονίζει πως «Σο
πρόβλημα παραμένει το μικρό αναγνωστικό κοινό στην Ελλάδα.
Παρατηρείται μεν τεράστια αύξηση αναγνωσιμότητας, αλλά αυτή
αφορά το ‗best seller‘, το ένα βιβλίο».
Ν Α. Θούτρας χαρακτηρίζει την αδύναμη παιδεία και
τη δυσκολία ενσωμάτωσης νέων τεχνολογιών ως δομικές
αδυναμίες των ελληνικών βιβλιοπωλείων, προσθέτοντας ένα
ακόμη πρόβλημα για αρκετές επιχειρήσεις, την καθυστέρηση
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◘ Έκτο Κεφάλαιο
Ο „φαύλος‟ κύκλος της ευπώλητης λογοτεχνίας

ΤΝΟΧΗ
Ο „φαύλος‟ κύκλος της σημερινής παραλογοτεχνίας στο δυτικό
παράδειγμα,
της
επονομαζόμενης
εύπεπτης-ευπώλητης
λογοτεχνίας, έχει κοινά χαρακτηριστικά, ως προς τη λειτουργία
και τη σχέση της με όλους τους κρίκους της βιομηχανίας του
βιβλίου, με την ελληνική περίπτωση. Μερικές διαφορές αφορούν
στο μέγεθος του τιράζ λόγω αγοράς και στη διαδικασία
παραγγελίας δυνητικά ευπώλητων τίτλων από τον εκδότη στο
συγγραφέα. Ψστόσο, τα κύρια γνωρίσματα του κύκλου
παραγωγής, έκδοσης, διαφημιστικής προώθησης, διακίνησης και
ανάγνωσης της εύπεπτης λογοτεχνίας παραμένουν κοινά. Σο
μυθοπλαστικό είδος με συγκεκριμένη θεματική και στυλ γραφής
είναι κοινό, όπως και η εμπλοκή συνήθως όλων των
συμμετεχόντων στην αλυσίδα του βιβλίου.
Οι έλληνες επαγγελματίες και παρατηρητές του βιβλίου
τοποθετούν την εμφάνιση της μαζικής, ευπώλητης λογοτεχνίας
στη χώρα στα μέσα της δεκαετίας του 1980 έως τα μέσα της
δεκαετίας του 1990, διάστημα που συμπίπτει με τη δημιουργία των
προϋποθέσεων και με την ανάδυση του νέου βιβλιοπωλικού
παραδείγματος.
Οι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στην έρευνα αποδίδουν
μεγάλο ρόλο στο βιβλιοπώλη, ενώ οι ίδιοι οι βιβλιοπώλες, χωρίς
να αρνιούνται τη συμμετοχή τους, κάνουν λόγο για «αμφίδρομη
σχέση» μεταξύ εκδότη και κοινού. χεδόν όλοι κατονόμασαν τη
σύγχρονη καταναλωτική κουλτούρα με τη σύντομη διάρκεια ζωής
των προϊόντων ως το βαθύτερο αίτιο που δημιούργησε και
συντηρεί
την
εύπεπτη-ευπώλητη
λογοτεχνία.
Αρκετοί
τοποθέτησαν στην πρώτη και σημαντικότερη θέση το αναγνωστικό
κοινό με τις προτιμήσεις του για την παραγωγή και διακίνηση των
ευπώλητων, ενώ κανείς δεν ανήγαγε το βιβλιοπώλη στην πρώτη ή
δεύτερη θέση από τους παράγοντες διαμόρφωσης της εύπεπτης
βιβλιοπαραγωγής.
Οι περισσότεροι παρατηρητές της ελληνικής βιβλιαγοράς
επισημαίνουν τη σύνδεση της αλλαγής και της εξέλιξης του
βιβλιοπωλικού παραδείγματος με την άνθιση της ευπώλητης
βιβλιοπαραγωγής, με την εμφάνιση νέων ομάδων κοινού
(κατανάλωσης εύπεπτης λογοτεχνίας) που έχουν ασταθή και
αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά και με τη συνεχή αυξητική
τάση της ετήσιας παραγωγής, που δεν φαίνεται να δικαιολογείται
από τη μικρή ομάδα του 8-8,5% των σταθερών και τις νέες ομάδες
ασθενέστερων βιβλιόφιλων.

Πίνακας με τίτλο «Περιδιάβασμα» του ζωγράφου Κώστα Πουλίδη
(http://poulidis.eu)

«Εξάλλου, αυτή ήταν η δουλειά του ως συγγραφέα: να επιμελείται το
χάος»1215.
Θαταβάλλεται προσπάθεια, στο πλαίσιο της
ενασχόλησης με τις αλλαγές στο βιβλιοπωλικό χώρο, να
‗φωτιστούν‘ κύριοι άξονες της λειτουργίας του ‗τροχού‘
παραγωγής και κατανάλωσης της επονομαζόμενης σήμερα
‗εύπεπτης‘ ή ‗ευπώλητης‘ λογοτεχνίας, της λογοτεχνίας που
απευθύνεται στο επονομαζόμενο ‗μαζικό κοινό‘. Πυνήθως η
έννοια είναι αρνητικά φορτισμένη από τους μελετητές. Ν
νεολογισμός ‗ευπώλητη‘ χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει
μία λογοτεχνία που επικρίνεται ότι δεν συμβάλλει στο
στοχασμό, στον αναστοχασμό και στην «επιμέλεια του
χάους», ώστε να συμβάλει στην ικανοποίησης μίας σημαντικής
ανάγκη του μετανεωτερικού ατόμου.
ΐέβαια, το παραλογοτεχνικό ή λαϊκό αφήγημα αποτελεί
παλαιό είδος. Ν λογοτέχνης και διευθυντής του περιοδικού
Δέντρο Θώστας Καυρουδής παρατηρεί πως το λαϊκό
ανάγνωσμα, σε εβδομαδιαίες συνέχειες ή αυτοτελώς υπήρξε
πάντοτε δημοφιλές, με σταθερή εκπροσώπηση στην αγορά
και είχε στο παρελθόν, σύμφωνα με μελετητές του είδους,
ορισμένα θετικά αποτελέσματα υπέρ της ανάγνωσης. Ρο
σημερινό φαινόμενο όμως αφορά ένα νέο, διευρυμένο στρώμα
που συχνά οι επιλογές του και οι κυκλοφορίες που
συνεπάγονται αιφνιδιάζουν. Ξρόκειται για την έκφραση μίας
συγκεκριμένης αναγνωστικής προτίμησης -ακρισίας, θα ήταν ο
1215

Απφ ην κπζηζηφξεκα ηνπ Αιέμε ηακάηε, Ακεξηθάληθε θνύγθα, Αζήλα,
Δθδφζεηο Καζηαληψηε, 2006, ζ. 160.
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σωστότερος όρος, κατά την αντίληψη του Καυρουδήτεράστιων ομάδων κοινού. Σο δημοφιλές μυθιστόρημα της
παραλογοτεχνίας αποτελεί σήμερα, μαζί με το μεσημβρινό τηλεοπτικό
λόγο και τα ‗gossip‘ περιοδικά κύρια έκφραση της μαζικής
κουλτούρας 1216 , επισημαίνει, σε μία απόπειρα ευρύτερης
θεώρησης και ερμηνείας της εξάπλωσης της ευπώλητης
μυθοπλασίας στις μέρες μας.

παραγωγή, με κορυφαία τη λογοτεχνία, δημιουργείται και
αναπτύσσεται μέσα στο κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό και
πολιτισμικό πλαίσιο κάθε εποχής, προσαρμοζόμενη στις
υφιστάμενες συνθήκες.. Βεν είναι άγνωστη η κριτική ότι με την
κυριαρχία της πολιτισμικής βιομηχανίας έχει επέλθει
αλλοίωση και συνάμα μετάλλαξη του περιεχομένου, αλλά και
της αισθητικής του έργου τέχνης. Ρα έργα τέχνης,
συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής παραγωγής, γίνονται
προϊόντα υποκουλτούρας, που μέσα από κανόνες αγοραλογίας
(marketing) εκκολάπτουν τη φαντασμαγορία και την
αισθητοποίηση του οπτικοακουστικού κόσμου. Ώκόμα και
έργα επαναστατικού χαρακτήρα υποβαθμίζονται κατά κόρον
σε ζώνη καταναλωτικού προϊόντος που, ως τέτοια πλέον,
αφενός επεκτείνουν την αποϊδεολογικοποίηση του
περιεχομένου, αφετέρου εντατικοποιούν πολλαπλές μορφές
αλλοτρίωσης. Έτσι, ο σημερινός κόσμος βιώνει, όσο ποτέ
άλλοτε
στο
παρελθόν,
συνθήκες
‗μετανεωτερικής
χειραγώγησης‘1218. Ώκόμη, η παραγωγή και η κατανάλωση της
μυθοπλαστικής αφήγησης συνδέονται άμεσα με την ανάδυση
και την εξέλιξη των παραδειγμάτων στο μικρόκοσμο της
αγοράς του βιβλίου.

Γκδότες και συγγραφείς παραλογοτεχνικών, μεταΆρλεκιν έργων ισχυρίζονται ότι α) ιδιαίτερα στη νεοελληνική
συνθήκη δεν ήταν ποτέ πολυπληθείς οι απαιτητικοί
αναγνώστες, παρά οι αναγνώστες της ‗ναΎφ‘ γραφής, β) είναι
προτιμότερο ένα μέτριο έργο παρά ένα κακό, το οποίο
επιπλέον μπορεί να οδηγήσει τον αναγνώστη σε υψηλότερα
μονοπάτια προτιμήσεων μέσω της καλλιέργειας της
βιβλιοφιλίας και γ) απλά υπηρετούν τις αισθητικές
προτιμήσεις του ίδιου του κοινού, που αρέσκεται στη
‗μαγγανεί‘α της χάρτινης οθόνης, της πρωτοβάθμιας
αφήγησης1217.
Ε λογική της οικονομίας της αγοράς που βασίζεται
στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βιβλιοπαραγωγή και στην
όσο το δυνατόν συντομότερη διάθεση σε όσο το δυνατόν πιο
διευρυμένο καταναλωτικό κοινό. Κε αυτή λειτουργεί η
εκδοτική επιλογή στο νέο δυτικό παράδειγμα, προκρίνοντας
κάποια έργα και καταδικάζοντας άλλα. Έτσι,επηρεάζει
καταλυτικά τους δύο πόλους της αλυσίδας του βιβλίου: την
πνευματική δημιουργία και την πολιτιστική πρακτική της
ανάγνωσης. Ώκόμη, ο νέος υβριδικός κόσμος της λιανικής
πώλησης του βιβλίου, κυρίως το νέο μοντέλο βιβλιοπωλείου,
διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην πολιτιστική βιομηχανία του
βιβλίου.

Κελετητές του φαινομένου, όπως ο Θ. Καυρουδής,
επισημαίνουν πως, πέρα από την ευκολία της μονοεπίπεδης
αφήγησης να αγγίξει πολυπληθείς μάζες κοινού, δεν είναι
τυχαία στην απόπειρα ερμηνείας της επιτυχίας της σημερινής
παραλογοτεχνίας η συνάντηση του λαϊκού «ευπώλητου»
αναγνώσματος με τον ιλιγγιώδη αριθμό αγοραστών. Ν
συγγραφέας ευπώλητης μυθοπλασίας φαίνεται να συνομιλεί
μαζί τους αδιατάρακτα, με κοινούς μύθους και διαθέσεις, με
το συρμό των σύγχρονων ιδεών 1219. Ν συγγραφέας Αιώργος
Μενάριος προσθέτει τη διαπίστωση ότι αν στην καρδιά της
αναγνωστικής εμπειρίας της λόγιας λογοτεχνίας βρίσκεται η
διανοητική συγκίνηση, στο αντίστοιχο κέντρο της ανάγνωσης
της παραλογοτεχνίας βρίσκεται η σνυναισθηματική διέγερση,
που προϋποθέτει «τον έως πνιγμού εμβαπτισμό του αναγνώστη στο
πραγματικό», στοχεύοντας στο οικείο και το αναγνωρίσιμο1220.
Ε εκδότρια του «ΐιβλιοπωλείου της Γστίας» Γύα Θαραϊτίδη
υποστηρίζει επίσης ότι – αν και σε κάποιες περιπτώσεις τα

Πημειώνεται πως το μυθοπλαστικό περιεχόμενο, σε
σύγκριση με
όλα τα άλλα είδη περιεχομένου που
κυκλοφορούν σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή, αποτελεί τον πιο
ευαίσθητο δέκτη και καθρέφτη των κοινωνικών, πολιτικών,
οικονομικών και πολιτιστικών συνθηκών, μέσα στις οποίες
γεννιέται και ανθεί. Ρο μυθιστόρημα αναδεικνύεται στο πιο
δημοφιλές είδος έντυπης ψυχαγωγίας ως πολιτιστικής
ενασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο. Νι παρατηρητές
επισημαίνουν πως οι μορφές τέχνης που επηρεάζουν
περισσότερο τις πολιτικές διεργασίες είναι η μουσική, ο
κινηματογράφος, η φωτογραφία και ως ένα βαθμό η
λογοτεχνία. πως κάθε μορφή τέχνης, έτσι και η πνευματική

1218

Ο θαζεγεηήο επηθνηλσληνινγίαο θαη αληηπξχηαλεο Δξεπλψλ θαη Γηεζλψλ
ρέζεσλ ηνπ Δπξσπατθνχ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ Κψζηαο Γνπιηάκνο
κηιάεη γηα ηελ ηέρλε θαη ηελ επίδξαζή ηεο ζην ζεκεξηλφ θφζκν. Βι. Κψζηαο
σηεξφπνπινο, «Γηα ηελ ηέρλε ηεο απειεπζέξσζεο: Ο θαζεγεηήο Κψζηαο
Γνπιηάκνο κηιάεη ζηελ ‗Κ‘ γηα ηε ζηνραζηηθή ηνπ εμέιημε θαη ηε ζέζε ηεο
ηέρλεο ζην πνιηηηζηηθφ καο παξφλ», Ζ Καζεκεξηλή (Κύπξνπ), (Σέρλεο θαη
Γξάκκαηα), 4.7.2010, ζ. 25.
1219
Κψζηαο Μαπξνπδήο, «‘αο θέξλσ, θχξηε, απηφ πνπ δεηήζαηε‘» ζην
αθηέξσκα «Γηαηί αξέζεη ε παξαινγνηερλία;», φ.π., ζ. 76.
1220
Γηψξγνο Ξελάξηνο, «‘Σν νηθείν θαη ην αλνίθεην» ζην αθηέξσκα «Γηαηί
αξέζεη ε παξαινγνηερλία;», Γηαβάδσ, ηεχρνο 514, Ηαλνπάξηνο 2011, 74-83,
ζ. 80.

1216

Κψζηαο Μαπξνπδήο, «‘αο θέξλσ, θχξηε, απηφ πνπ δεηήζαηε‘» ζην
αθηέξσκα «Γηαηί αξέζεη ε παξαινγνηερλία;», Γηαβάδσ, ηεχρνο 514,
Ηαλνπάξηνο 2011, 74-83, ζ. 74.
1217
.π., ζ. 75.
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όρια μεταξύ λογοτεχνίας και παραλογοτεχνίας συγχέονται –
υφίσταται μία σαφής διάκριση. Πυγκεκριμένα, επισημαίνει:
«Θα ονόμαζα λογοτεχνικό το έργο που προϋποθέτει αναγνωστική
(δηλαδή πνευματική και νοητική) προσπάθεια, συνεχή εκπαίδευση και
επιθυμία για νέους ορίζοντες, και παραλογοτεχνικό το έργο που
στηρίζεται στην έξυπνη επανάληψη των κοινών τόπων της ζωής μας,
το έργο που δρα μάλλον ως παθητικό αγχολυτικό, όπως η κακή
τηλεόραση, παρά ως διεγερτικό αυτογνωσίας. Έχει σίγουρα τη
χρησιμότητά του και αυτό, απλώς δεν την έχω μελετήσει…»1221.

6.000.000 αντίτυπα. Πήμερα, ακόμη και η απονομή μεγάλων
λογοτεχνικών βραβείων δεν είναι ικανή να προωθήσει τις
πωλήσεις των βιβλίων ενός συγγραφέα ώστε να μπουν και να
διατηρηθούν στις λίστες των ευπώλητων τίτλων, οι οποίες
άλλωστε είναι κατά κανόνα ευμετάβλητες. Ών δε, ένα τίτλος
αναδειχθεί σε ευπώλητο στη χώρα του, είναι μάλλον
αμφίβολο ότι την ίδια πορεία θα ακολουθήσει και στην
αγγλοαμερικανική αγορά. Ε προσπάθεια συγγραφέων από
μικρές χώρες να μεταφράσουν έργα τους στα αγγλικά ή
γερμανικά εκφράζει την επιθυμία να διευρύνουν τον
αναγνωστικό περίγυρο, παρά την αυταπάτη για κοινωνική
επίδραση του έργου στη νυν και τις επόμενες γενιές.

πως είχε εξάλλου παρατηρήσει ο αμερικανός
συγγραφέας και δημοσιογράφος Norman Mailer για το
‗φαύλο κύκλο‘ των ευπώλητων-‗εύκολων‘ βιβλίων, υπάρχουν
αναγνώστες με υψηλές απαιτήσεις, απλώς κανείς δεν
ασχολείται μαζί τους. Νι εκδότες απευθύνονται στις μάζες.
Γίναι η εποχή του ‗quick read‘. Πτο μεταξύ, «από τα
ευκολοδιάβαστα βιβλία ελάχιστα είναι της προκοπής» 1222 . Ν
λογοτέχνης από τη νεότερη γενιά, Βημήτρης Πτεφανάκης,
έχει χαρακτηρίσει «έκτρωμα» και «καρκίνωμα» την
πλειονότητα των ευπώλητων βιβλίων 1223 . Ν κατακλυσμός
τίτλων που χαρακτηρίζει την ελληνική αγορά – παρά το μικρό
αριθμητικά ‗σκληρό πυρήνα‘ αναγνωστών – φαίνεται να
υπακούει στην αρχή «δημιουργώ ένα βιβλίο, άρα υπάρχω»
μέσα στο σημερινό πολιτισμό του «fast everything»1224, του
ύστερου καπιταλισμού και υπερκαταναλωτισμού.

Γπίσης, σύμφωνα πάντα με το ΐιστωνίτη, οι αριθμοί
αντιτύπων που σημείωναν ευπώλητοι τίτλοι στα τέλη του 19ου
και τις αρχές του 20ού αιώνα – που έφθαναν το μισό ή ένα
εκατομμύριο – φαίνονται ασήμαντοι για τους σύγχρονους
αμερικανούς ‗πρωταθλητές του είδους. Ώς σημειωθεί ότι από
τότε ως σήμερα ο πληθυσμός των ΕΞΏ ούτε καν
διπλασιάστηκε και ότι τότε δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός της
τηλεθέασης. Ρο συμπέρασμα είναι πως με την απόλυτη
σχεδόν κυριαρχία σήμερα του ευπώλητου βιβλίου δεν
διευρύνεται σε πραγματικούς αριθμούς η αναγνωστική
κοινότητα, «απλώς η αγορά τρώει τις σάρκες της». Ε διαφορά
του σημερινού ευπώλητου από αυτό του παρελθόντος είναι ότι
τώρα ένα βιβλίο του είδους γίνεται επιτυχία βασισμένο στο
μεγάλο βαθμό τυποποίησης του προϊόντος, που προϋποθέτει
μία επίσης τυποποιημένη αναγνωστική συμπεριφορά.
Βιαφορετική ως προς την ‗επιτυχία‘ με την πώληση
εκατομμυρίων αντιτύπων στάση είχαν οι ίδιοι οι πνευματικοί
δημιουργοί. Κέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του ΄80,
θυμίζει ο ΐιστωνίτης, οι ίδιοι οι συγγραφείς αντιμετώπιζαν
αρνητικά τις λίστες των ευπώλητων, τις θεωρούσαν γνώρισμα
χαμηλής ποιότητας. Ώντίθετη είναι σήμερα η στάση
συγγραφέων, εκδοτών, βιβλιοπωλών και αναγνωστικού κοινού,
τουλάχιστον στη συντριπτική πλειονότητα. Ε εξήγηση του
φαύλου κύκλου της ευπώλητης λογοτεχνίας από τη δεκαετία
του ‘80 ως σήμερα είναι πως η πτώση της ποιότητας των
εκδιδόμενων βιβλίων οδήγησε στην πτώση του τζίρου, τη
συρρίκνωση του αναγνωστικού κοινού, την πειρατεία και εν
τέλει την καταστροφή του βιβλίου καλής ποιότητας με
σταθερές πωλήσεις και σταθερό αναγνωστικό κοινό, που για
δεκαετίες αποτελούσε τον «κύριο κορμό» και γνώρισμα του
κάθε εκδότη1225. Ώυτό το χαρακτηριστικό της εθνικής και της
παγκόσμιας αγοράς του βιβλίου διαλύθηκε από τις αρχές της
δεκαετίας του ΄80 και μετά.

Ε παρατήρηση της σύγχρονης εικόνας της
παγκόσμιας αγοράς του βιβλίου οδηγεί ακόμη στη
διαπίστωση ότι είναι έντονη η κυριαρχία της αγγλοσαξωνικής
λογοτεχνίας και το φαινόμενο της κλειστής πύλης της
αγγλοαμερικανικής αγοράς για συγγραφείς που προέρχονται
από μικρές χώρες. Κάλιστα, ο παρατηρητής του βιβλίου Ών.
ΐιστωνίτης χαρακτηρίζει δραματικές τις αλλαγές που επήλθαν
σε λιγότερο από μισό αιώνα. ταν τη δεκαετία του ΄50
εκδόθηκε ο Βρ Διβάγκο του Ξαστερνάκ στα αγγλικά πούλησε
5.000 αντίτυπα -επιτυχία για τα δεδομένα της εποχής και την
ξένη εθνικότητα του συγγραφέα- ενώ η απονομή του βραβείου
Λόμπελ στο συγγραφέα εκτίναξε τις πωλήσεις του βιβλίου στα
1221

Κψζηαο Αγνξαζηφο, «Οη εθδφηεο απαληνχλ: Δχα Καξατηίδε», Bookpress,
9.11.2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.bookpress.gr/
sinenteuxeis/ ellines/eva-karaitidi (11.11.2011).
1222
Λψξε Κέδα, «Νφξκαλ Μέτιεξ - Ξεζήθσλε ηα πιήζε ελαληίνλ ηνπ: Ζ
δσή θαη ν ζάλαηνο ελφο ‗θαθνχ παηδηνχ‘ ηεο ακεξηθαληθήο ινγνηερλίαο», Σν
Βήκα, 13.11.2007, ζ. 2.
1223
Οκηιία Γεκήηξε ηεθαλάθε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ κπζηζηνξήκαηφο ηνπ
κε ηίηιν Μέξεο Αιεμάλδξεηαο (2007, εθδ. Παηάθε), απφ θνηλνχ κε ην
δεκνζηνγξάθν Γηάλλε Κεζζφπνπιν ηνπ πεξηνδηθνχ Highlights, ζηηο
31.5.2008, ζην πιαίζην ησλ εθδειψζεσλ ηεο 5εο Γηεζλνχο Έθζεζεο Βηβιίνπ
ηεο Θεζζαινλίθεο.
1224
Ο εθδφηεο Μίκεο νθνθιένπο αλέθεξε ηε ξήζε ζηελ παξνπζίαζε
ινγνηερληθνχ βηβιίνπ (Μφλα Θενδνχινπ, Ο θαθέο ηεο Φηιαξέηεο) ζηηο
9.3.2010 (Λεκεζφο, Κχπξνο).

1225

Αλαζηάζεο Βηζησλίηεο, «Πνχ νδεγείηαη ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ», Βηβιία
(Σν άιιν Βήκα), 7.5.2006, ζ. 6/50.
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Ν Λίκος Κπακουνάκης, μέσα από τις στήλες του
ψηφιακού πλέον ΐήματος, με αφορμή το κριτήριο του
«ευανάγνωστου» (readability) που κυριάρχησε ακόμη και στη
διαδικασία για την ανάδειξη της λίστας των βιβλίων που θα
διεκδικήσουν το βρετανικό βραβείο Booker για το 2011 και
τον αποκλεισμό σημαντικών βιβλίων, υποστηρίζει πως το
βιβλίο γίνεται έτσι ένα στιγμιαίο αγαθό ή μάλλον ένα προϊόν της
στιγµής, που το διαβάζεις εύκολα και το πετάς εύκολα, µόλις
το τελειώσεις, και δεν επιστρέφεις ποτέ πια σε αυτό. Ε
επικράτηση του εμπορικού κριτηρίου ακόμη και σε
παγκόσμιου κύρους λογοτεχνικά βραβεία αποδεικνύει με τον
πιο εμφανή τρόπο πως το βιβλίο «είναι προϊόν της µαζικής
κουλτούρας που πρέπει να παραχθεί, να καταναλωθεί και να δώσει
κέρδη σε σύντοµο χρονικό διάστηµα» και πως το κριτήριο του
εύπεπτου «υπερισχύει της λογοτεχνικότητας, της πρωτοτυπίας, της
γραφής και της µμορφής». Ώνοίγοντας οποιαδήποτε λίστα µπεστ
σέλερ στην Ώµερική ή στη ΐρετανία διαπιστώνεται ότι τα
περισσότερα βιβλία, ακόµη και το 100% των τίτλων καµιά
φορά, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία του στιγµιαίου. Γίναι
γεγονός πως μεγάλο μέρος της διεθνούς βιβλιοπαραγωγής
ανήκει στην επονομαζόμενη µαζική κουλτούρα. Γυτυχώς,
υπάρχει πάντα περιθώριο για τη ‗βιοποικιλότητα‘ στον
εκδοτικό και βιβλιοπωλικό κόσμο, με την παραγωγή και
διακίνηση δύσκολων, περιορισµένου κοινού, τίτλων που δεν
αποκλείεται να συναντούν ενίοτε το ευρύ κοινό1226. Θι αυτή η
ποικιλία τόσο εκ μέρους των ‗φυλάκων των πυλών‘ στην
παραγωγή των βιβλίων όσο και εκ μέρους των διακινητών
είναι ζωτικής σημασίας στις μέρες μας.

κατανάλωσης μέσα από τη διαφήμιση, τα ΚΚΓ, τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Ε «μάχη»
διεξάγεται και στον τομέα του βιβλίου – επισημαίνει -, που
γίνεται σταδιακά ένα απλό προσάρτημα της αυτοκρατορίας
των ΚΚΓ 1228 , προσφέροντας εύπεπτη ψυχαγωγία και
ανακυκλώνοντας τετριμμένα θεματικά μοτίβα και ιδέες, για
την προσέλκυση της προσοχής του κοινού. πως και η
διαφήμιση στο πνεύμα του σημερινού υπερκαταναλωτισμού,
έτσι και η ευπώλητη βιβλιοπαραγωγή απευθύνεται στο θυμικό
και όχι στην κριτική σκέψη του κοινού, ενός κοινού εθισμένου
στον πολιτισμό του θεάματος και της εύκολης διασκέδασης
για την πλήρωση του ελεύθερου χρόνου του. «Για το Θεό, για
ποιον λόγο οι κάτοχοι τέτοιων προσοδοφόρων μηχανών στον τομέα
του κινηματογράφου και της τηλεόρασης να δεχτούν να εκδώσουν, με
χαμηλότερα κέρδη, βιβλία που έχουν τη δύναμη να κάνουν τον κόσμο
να σκέφτεται διαφορετικά, βιβλία που επιτρέπουν στις δυσκολίες να
αναδυθούν; Για ποιον λόγο να επιτρέψουν ακόμα και την ύπαρξη
τέτοιων βιβλίων;», αναρωτιέται εύγλωττα ο Schiffrin.
Πτις δεκαετίες του 1980 και 1990 εδραιώθηκαν στις
μεγάλες δυτικές αγορές, με πρωτοπόρα αυτή των ΕΞΏ, οι
τάσεις συγκεντρωτισμού και γιγαντισμού με αποτέλεσμα
εκδοτικοί οίκοι να απορροφηθούν σε μεγάλους, διεθνούς
εμβέλειας μιντιακούς ομίλους και μικρομεσαία ανεξάρτητα
βιβλιοπωλεία να αφανίζονται λόγω του αθέμιτου – συχνά στον
ίδιο ή τον απέναντι δρόμο – ανταγωνισμού αλυσίδων,
πολυκαταστημάτων και άλλων σημείων διανομής του βιβλίου.
Ώυτοί οι νέοι ισχυροί ‗παίκτες‘ στο νέο επιχειρηματικό
μοντέλο εφάρμοσαν πανομοιότυπα σχέδια εσωτερικής
αναδιάρ-θρωσης και εμπέδωσαν ως φιλοσοφία τη
μεγιστοποίηση του κέρδους, παραγκωνίζοντας αρχές και αξίες
της παλαιάς εκδοτικής και βιβλιοπωλικής παράδοσης (σχέση
στενής επαφής και εμπιστοσύνης εκδότη-συγγραφέα, εκδότηβιβλιοπώλη, βιβλιοπώλη-αναγνώστη, συγγραφέα-αναγνώστη).
Ρην απαίτηση των νέων εκδοτών και βιβλιοπωλών για κέρδη
της τάξης του 12-15%, όπως σε άλλα πολιτιστικά προϊόντα
και υπηρεσίες (λ.χ. τηλεόραση, κινηματογράφο) μόνο τα
ευπώλητα βιβλία των μεγάλων τιράζ μπορούν να
ικανοποιήσουν. Ξάντως, στην ευρωπαϊκή κυρίως αγορά,
συμπεριλαμβανομένης της ελληνικής, παρατηρείται ακόμη
μεγάλη και ενδιαφέρουσα ποικιλία ως προς την
επιχειρηματική
‗φιλοσοφία‘
και
τον
εκδοτικό
προγραμματισμό στον εκδοτικό κόσμο και όχι πλήρη
επικράτηση του κριτηρίου του εμπορικού κέρδους, την οποία
επικρίνει ο Schiffrin. Ε διαφορετική αυτή αντίληψη ισχύει
άλλωστε και για τον πνευματικό, το βιβλιοπωλικό και τον
αναγνωστικό κόσμο. Ε εκδότρια Ξόπη Ακανά (εκδ.
«Κελάνι») επικρίνει την πλήρη εμπορευματοποίηση στην

Ών χαθούν τα βιβλία που εκδίδονται σε μικρό αριθμό
αντιτύπων, το μέλλον διακυβεύεται, καταθέτει και ο γνώστης
εκ των έσω της λειτουργίας της δυτικής βιομηχανίας του
βιβλίου André Schiffrin. Γνδεικτικά, θυμίζει πως «το πρώτο
βιβλίο του Kafka εκδόθηκε σε 800 αντίτυπα και το πρώτο του Brecht
σε 600. Σι θα είχε συμβεί αν κάποιος είχε αποφασίσει ότι δεν άξιζε
τον κόπο να εκδοθούν;» 1227 . Ν ίδιος υποστηρίζει καινοτόμες
εκδοτικές και βιβλιοπωλικές δράσεις -με αναγκαία την
κρατική υποστήριξη-, εκ μέρους ανεξάρτητων εκδοτών,
βιβλιοπωλών, συγγραφέων, ιδρυμάτων, πανεπιστημίων κοκ. ως
τρόπο αντίδρασης στην παραγωγή, το μάρκετινγκ και τη
διακίνηση ενός συγκεκριμένου είδους βιβλίου, της σύγχρονης
παραλογοτεχνίας, ώστε να διασφαλιστεί η πνευματική
ποικιλομορφία. Ξιστεύει ότι ο μαζικός πολιτισμός
επιβάλλεται από μία ισχυρή ‗διεθνή μηχανή εμπορικής
πειθούς‘ που φροντίζει για τη διάχυση της ιδεολογίας της
1226

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Δπαλάγλσζηα», Σν Βήκα (Βηβιία & Ηδέεο),
18.9.2011.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:http://www.tovima.gr/
opinions/article/?aid=420265&h1=true (25.9.2011).
1227
Αληξέ ίθξηλ, Δθδόζεηο ρσξίο εθδόηεο, Αζήλα, Πφιηο, 1999, ζ. 125.
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πολιτική και τις επιλογές του εκδότη, εξηγώντας πως οι λίστες
των ευπώλητων βιβλίων που υπάρχουν στον Ρύπο
‗μπλοκάρουν‘ τις πωλήσεις αξιόλογων βιβλίων και ωθούν
πολλούς εκδότες «να ψάχνουν το best seller σε θολά νερά»,
δηλαδή οι επιλογές τους να γίνονται αποκλειστικά με κριτήριο
τι έχει πέραση τη συγκεκριμένη στιγμή: «Ας είναι ό,τι να είναι,
φτάνει να πουλήσει»1229.

προς την Νρθοδοξία και το ΐυζάνιο, ο δυτικοευρωπαϊκός
κόσμος αναδεικνύεται στον κύριο ιδεολογικό αντίπαλο.
ΐέβαια, η δυτική καθημερινότητα και ζωή προκαλούν μεν
συχνά την ελληνική δυσπιστία και εχθρότητα, αναμεμειγμένες
όμως με τη λάμψη και την υπεροχή ενός μαγικού κόσμου.
Ώυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα καθρεφτίζονται ακριβώς
στο λαϊκό ανάγνωσμα της εποχής1233.

Γιδικά για την ελληνική περίπτωση, χρειάζεται μία
προσεκτικότερη ματιά. Ν φιλόλογος και κριτικός της
λογοτεχνίας Ξαναγιώτης Κουλλάς (1935-2010) 1230
χαρακτήριζε με τον όρο παραλογοτεχνία τη λαϊκή
λογοτεχνική παραγωγή των δύο τελευταίων αιώνων, που
συνδέεται με σημαντικά κοινωνικά, πολιτικά και πολιτιστικά
γεγονότα: τη ΐιομηχανική Γπανάσταση, την κυριαρχία της
αστικής τάξης, τη διόγκωση των λαϊκών εργατικών
στρωμάτων, την υποχώρηση του αναλφαβητισμού, την
ανάδειξη των αστικών κέντρων, την εξάπλωση της γραφής, την
εντυπωσιακή ανάπτυξη του Ρύπου, τις τεχνολογικές εξελίξεις
και την απουσία του ρομαντισμού 1231 . Ν Κουλλάς εντόπιζε
συγκεκριμένα ως κύριες πηγές της παραλογοτεχνίας κατά το
19ο αιώνα τον εκβιομηχανισμό της παραγωγής και
κατανάλωσης, την οικονομία της αγοράς και την πληθυσμιακή
ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Ραυτόχρονα, την ίδια
περίοδο, εισέβαλε το μεταφρασμένο – γαλλικό κυρίωςμυθιστόρημα στα αστικά ελληνικά κέντρα του εσωτερικού και
του εξωτερικού, αποτελώντας έτσι βασικό μοντέλο για το
ελληνικό παραλογοτεχνικό αφήγημα, όπως και η υποχώρηση
του αναλφαβητισμού λόγω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και
του μεγάλου αριθμού φοιτητικού πληθυσμού, που ασκούνταν
στη συγγραφή της παραλογοτεχνικής παραγωγής 1232 . Πε
ιδεολογικό επίπεδο, το ελληνικό λαϊκό μυθιστόρημα
λειτούργησε με τον απλούστερο τρόπο, ενώνοντας και
αντιθέτοντας, δηλαδή συμβάλλοντας στη συνειδητοποίησηισχυροποίηση ενός δραστικού εμείς και στην αντιπαράθεσή
του με ένα ή περισσότερα εσείς, επισημαίνει ο ίδιος
μελετητής. Πυγκεκριμένα, στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα,
όπου η νεοσύστατη «ελληνοχριστιανική» συμμαχία στρέφεται

Γνδιαφέρουσες είναι οι απόψεις παρατηρητών για την

παράλληλη μεταμόρφωση του εκδοτικού τοπίου και της
ποσότητας και ποιότητας της λογοτεχνικής παραγωγής

μιας χώρας. Αια το σημερινό ελληνικό τοπίο, ο συγγραφέας
και παρατηρητής της βιβλιαγοράς Θώστας Θατσουλάρης, σε
μελέτη του για λογαριασμό της ετήσιας πολιτιστικής έκδοσης
Επίλογος 2008, παρατηρούσε σχετικά με τη βιβλιοπαραγωγή
του 2007 πως η υπερπληθώρα τίτλων από εκδοτικούς οίκους
που αρνούνται, ή δεν θέλουν, να περάσουν ακόμη κι από ένα
στοιχειώδες ποιοτικό φίλτρο τις προτάσεις τους, καθιστά
αδύνατο ακόμη και για τον πιο φιλότιμο κι εντατικό
αναγνώστη να παρακολουθήσει το σύνολο της πεζογραφικής
παραγωγής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ένα νέος τίτλοςαριστούργημα θα περάσει απαρατήρητο μέσα στο πλήθος1234.
Ν ίδιος, επιχειρώντας ένα συνοπτικό αξιολογικό απολογισμό
της βιβλιοπαραγωγής του 2007, ανέφερε ότι γίνεται όλο και
πιο έντονη η παρουσία στον αναγνωστικό ορίζοντα μιας
σειράς πεζογραφημάτων, που γνωρίζουν ασυνήθιστα μεγάλη
εμπορική επιτυχία χωρίς να διαθέτουν ιδιαίτερες λογοτεχνικές
αξιώσεις. Κία κατηγορία που εμφανίζει μεγάλη ρευστότητα
με συγγραφείς-αστέρες που εμφανίζονται κάθε τόσο. Ώυτά τα
ευπώλητα-‗εύπεπτα‘ βιβλία στη συντριπτική τους πλειονότητα
αντλούν από τη μεγάλη δεξαμενή των κοινωνικών
στερεοτύπων, με καταγωγικό σημείο αναφοράς τον παλιό
ελληνικό
κινηματογράφο,
ενώ
τα
θέματα
που
διαπραγματεύονται, συχνά με έκδηλο συντηρητισμό, άπτονται
της γυναικείας χειραφέτησης. Ν Θατσουλάρης εντοπίζει στο
σημείο αυτό το εξής ζήτημα: Γίτε οι αναγνώστες – κυρίως
αναγνώστριες – που επιλέγουν αυτά τα έργα, ταυτιζόμενοι
μάλλον με ήρωες και καταστάσεις – θα ‗περάσει‘ σε πιο
απαιτητικά αναγνώσματα είτε το χάσμα μεταξύ των εντατικών,
επιλεκτικών αναγνωστών –που κυμαίνεται στο 8% στην
Γλλάδα, όπως δείχνουν και οι σχετικές έρευνες του ΓΘΓΐΗ
(1999, 2004, 2010)– και των καταναλωτών της ‗εύπεπτης‘
βιβλιοπαραγωγής θα βαθαίνει συνεχώς στο μέλλον1235.

1229

Μαξία Λατλά, «Ζ καγεία ηνπ έληππνπ βηβιίνπ», Book Voice (Athens
Voice), ηεχρνο 254, 23-29.4.2009, 23-71, ζ. 42.
1230
Ο Π. Μνπιιάο απηνπξνζδηνξηδφηαλ σο «ζεσξεηηθφο θαη θξηηηθφο θαη
ηζηνξηθφο ηεο ινγνηερλίαο», ελψ αξθεηνί κειεηεηέο ηνλ ζεσξνχλ
«αλεμάξηεην θξηηηθφ ινγνηερλίαο πνπ παξέκεηλε έμσ απφ ηα εκπνξηθά
θπθιψκαηα ηνπ βηβιίνπ» θαη έλαλ αιεζηλφ ζχγρξνλν έιιελα δηαλννχκελν.
Βι. ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ησλ Δξαηνζζέλε Καςσκέλνπ, Φξαγθίζθεο
Ακπαηδν-πνχινπ θαη Ησάλλαο Νανχκ ζηελ ηηκεηηθή εκεξίδα γηα ηνλ
Παλαγηψηε Μνπιιά πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Βπδαληηλψλ θαη
Νενειιεληθψλ πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, Λεπθσζία, 3.12.2011.
1231
Παλαγηψηεο Μνπιιάο, Ο ρώξνο ηνπ εθήκεξνπ: ηνηρεία γηα ηελ
παξαινγνηερλία ηνπ 19νπ αηώλα, Αζήλα, Δθδφζεηο νθφιε, 2007, ζ. 37.
1232
.π., ζ. 15.

1233

.π.,ζ. 188.
Κψζηαο Καηζνπιάξεο, «Σνπίν αληηθαηηθφ πιελ αλζεξφ: Διιεληθή
πεδνγξαθία», Δπίινγνο 2008, 159-176, ζ. 159.
1235
.π., ζ. 176.
1234
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Ν συγγραφέας Αιάννης Θιουρτσάκης υποστηρίζει,
από την πλευρά του, για τη διαμόρφωση της ελληνικής
λογοτεχνίας μέσα στη θύελλα του ευπώλητου και της
αποκλειστικής επιδίωξης του μέγιστου εμπορικού κέρδους,
πως ο μεγάλος κίνδυνος δεν βρίσκεται σήμερα στη μαζική
λογοτεχνία και στην παραλογοτεχνία. Ώυτές υπήρχαν – σε
πολύ μικρότερη κλίμακα – και στο παρελθόν. Ν μεγαλύτερος
κίνδυνος εντοπίζεται στη νοσηρή διόγκωση του «μάρκετινγκ»,
όπου οδηγεί «η πλημμυρίδα του τυπωμένου λόγου και η ανάγκη της
συνεχούς ανακύκλωσης των βιβλίων-προϊόντων». Γντοπίζεται – σε
συνάρτηση με την τυραννία του εφήμερου που επιβάλλει η
αγορά – στο καινοφανές φαινόμενο που ονομάζει ο
Θιουρτσάκης «μεταλλαγμένη λογοτεχνία», δηλαδή την τεχνητή
‗ενίσχυση‘ του μοναδικού και ανεπανάληπτου ζωντανού
οργανισμού που είναι κάθε καλλιτεχνικό έργο – και το
πνευματικό δημιούργημα – με στοιχεία από άλλους
οργανισμούς ή είδη, με στόχο να κατασκευαστεί ένα προϊόν
που να ταιριάζει στις εκάστοτε κυρίαρχες μόδες μιας
βουλιμικής ‗κατανάλωσης κουλτούρας‘: να φτιαχτεί, ας πούμε,
καλά και σώνει, ένα ‗ευρωπαϊκό‘, ‗κοσμοπολίτικο‘, ‗μοντέρνο‘,
‗μεταμοντέρνο‘ ή ‗ελληνικό‘. Ξρόκειται για μία μετάλλαξη
στην ουσία της λογοτεχνικής κυρίως γραφής που γεμίζει τον
κόσμο του βιβλίου με νέα είδη αναγνωσμάτων, είτε με τοπικές
ιδιομορφίες που γίνονται γραφικό φολκλόρ είτε με βαθύρριζες
παραδόσεις που γίνεται νεοπαραδοσιακό ΄ντεκόρ ή με
μεταμοντέρνα
‗αμπελοφιλοσοφία‘
είτε
με
μία
‗οικουμενικότητα‘ που μετατρέπεται σε έναν ‗άνοστο
παγκοσμιοποιημένο πολτό, αλατισμένο με μιαν ιδέα couleur
locale‘1236…

παγκοσμιοποιημένη, στενά δικτυωμένη και πολιτιστικά με
ισχυρές τάσεις ομογενοποίησης και με κοινή αισθητική και
καταναλωτική συμπεριφορά αγορά δημιουργεί τις
ευνοϊκότερες συνθήκες που υπήρξαν ποτέ στην ιστορία του
βιβλίου για την ανάδειξη εμπορικά επιτυχημένων τίτλων. Γίναι
παγκόσμιο φαινόμενο ο εκδοτικός πληθωρισμός ενός
συγκεκριμένου είδους βιβλίου σε βάρος της βιοποικιλότητας
θεμάτων και στυλ γραφής, και εν τέλει σε βάρος της
δημοκρατικής και ελεύθερης διακίνησης ιδεών.
Ε ‗οπτικοποίηση‘ της λογοτεχνίας και η δημιουργία
ενός επιφανειακά ‗λαμπερού‘ -παράλληλου με τον κόσμο του
κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης – κόσμου
του βιβλίου, όπου οι συγγραφείς, οι μεταφραστές, οι εκδότες,
οι βιβλιοπώλες συμμετέχουν και τον συντηρούν, τυγχάνουν
αντικείμενο προβληματισμού, όπως ήδη αναφέρθηκε στη
σκιαγράφηση της σύγχρονης εικόνας στην αγορά του βιβλίου.
Ν φιλόσοφος Θορνήλιος Θαστοριάδης τονίζει πως όλα τα
έργα τέχνης και λόγου προϋποθέτουν το σύνολο της κοινωνίας
μέσα στην οποία εμφανίζονται. Γπισημαίνει, σχετικά με την
επιρροή της τηλεοπτικής λογικής και γενικά της ψυχαγωγίας
του σύγχρονου ανθρώπου, τα ακόλουθα: «Ας πάρουμε ως
παράδειγμα το μυθιστόρημα: Ποιά είναι η σημερινή κατάστασή του;
Από την εσωτερική φθορά της γλώσσας μέχρι την κρίση του γραπτού
λόγου, από τη διασκέδαση, την ψυχαγωγία, τον τρόπο με τον οποίο
το σύγχρονο άτομο ζει ή, μάλλον, δεν ζει, στον χρόνο μέχρι τις ώρες
οι οποίες δαπανώνται μπροστά στην τηλεόραση, τα πάντα φαίνεται να
συνωμοτούν για το ίδιο αποτέλεσμα. Κάποιος ο οποίος πέρασε την
παιδική και εφηβική ηλικία του κοιτάζοντας τηλεόραση σαράντα ώρες
την εβδομάδα θα μπορούσε να διαβάσει τον ‗Ηλίθιο‘ ή έναν
σύγχρονο ‗Ηλίθιο‘; Θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στη
μυθιστορηματική ζωή, στον μυθιστορηματικό χρόνο, να πάρει την
αναγκαία στάση δεκτικότητας/ελευθερίας ώστε να απορροφηθεί από
ένα μεγάλο μυθιστόρημα, καρπούμενος ο ίδιος κάτι απ΄αυτό;»1237. Ν
Θαστοριάδης συνεχίζει το συλλογισμό του, υποστηρίζοντας
ότι, με αυτό τον τρόπο, ίσως να πεθαίνει αυτό ακριβώς που
οριζόταν ως τώρα ως «έργο πολιτισμού», δηλαδή ένα
δημιούργημα που αντέχει στο χρόνο. Ξλέον, παράγονται όλο
και λιγότερα «έργα» και όλο και περισσότερα «προϊόντα» που
μοιράζονται μαζί με όλα τα άλλα εμπορικά προϊόντα της
εποχής την ίδια μεταβολή στον προσδιορισμό της
χρονιότητας τους, δηλαδή είναι προορισμένα «όχι για να
διαρκέσουν, αλλά για να μη διαρκέσουν»1238.

Πτο ίδιο πνεύμα αρθρογραφούν και παρατηρητές των
διεθνών ευπώλητων τίτλων, επισημαίνοντας ότι παρά την
ύπαρξη μερικών διαφορετικών παραδειγμάτων, γεγονός
παραμένει ότι η εμπορική επιτυχία ενός τίτλου – έντυπης
μορφής, μέχρι σήμερα – αποτελεί συνισταμένη των
πρακτικών προβολής και προώθησης του εκδοτικού οίκου,
του βιβλιοπωλείου και του ίδιου του συγγραφέα. Πτην αγορά
του βιβλίου οι στρατηγικές προώθησης (μάρκετινγκ), όπως
για άλλα πολιτιστικά προϊόντα, δείχνουν να γνωρίζουν μεγάλη
επιτυχία, από τη δεκαετία του ΄60 στις ΕΞΏ και από τη
δεκαετία του ‘80 στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Ε σύγχρονη
1236

Γηάλλεο Κηνπξηζάθεο, «Σν πλεχκα ηεο Αληίζηαζεο» ζην Νηλέηηα
Μαθξπληθφια (επηκ.), Σν ρξνληθό ηνπ Κέδξνπ: 1954-2004, Αζήλα, Κέδξνο,
2004, 92-97, ζζ. 93-94.

Ώς έρθουμε σε σύγχρονα παγκόσμια ευπώλητα
μυθοπλαστικά έργα. πως εξηγεί ο συγγραφέας παιδικής
1237

Κνξλήιηνο Καζηνξηάδεο, Παξάζπξν ζην Υάνο, Αζήλα, Όςηινλ/βηβιία,
2007, ζ. 30.
1238
.π., ζ. 31.

364

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

λογοτεχνίας ΐαγγέλης Ελιόπουλος, αναλύοντας την
παγκόσμια επιτυχία των περιπετειών του Τάρι Ξότερ, εδώ και
πάνω από δέκα χρόνια παρακολουθούμε έναν ήρωαφαινόμενο που άλλαξε τα δεδομένα στο χώρο του βιβλίου. Ν
συμπαθητικός μάγος, που έχει ήδη κατακτήσει μία θέση δίπλα
στους κλασικούς ήρωες της λογοτεχνίας, είναι ο ήρωας της
εποχής της παγκοσμιοποίησης. Ν τρόπος έκδοσης,
διακίνησης και προώθησης της σειράς περιπετειών του
αποδεικνύει πως ότι οι «συνταγές μάρκετινγκ» των άλλων
πολιτιστικών –και όχι μόνο- βιομηχανιών μπορούν να
εφαρμοστούν και στο βιβλίο. Ε κυκλοφορία στην αγορά του
κάθε τίτλου της σειράς συνδυάζεται με την κυκλοφορία
προϊόντων από αυτοκόλλητα και παιχνίδια μέχρι τσάντες και
παντόφλες που στηρίζουν το μύθο του, όπως και επιτραπέζια
παιχνίδια, ταινίες, πάρτυ, ‗χάπενιγκς‘, εμφανίσεις και
υπογραφές αντιτύπων από τη δημιουργό Joanne Kathleen
Rowling στα βιβλιοπωλεία. Πυχνά, όταν ένα παιδί λέει ότι
ξέρει τον Τάρι Ξότερ μάλλον έχει δει κάποιο από τα DVDs
και δεν έχει διαβάσει τα βιβλία της σειράς. Ώυτό δεν σημαίνει
βέβαια ότι όλα οι τίτλοι των διαδοχικών περιπετειών του
μικρού μάγου δεν έχουν φθάσει σε πρωτόγνωρου αριθμούς
πωλήσεων. Θαι μάλιστα παρά το γεγονός ότι η Rowling δεν
χαίρει μεγάλης εκτίμησης στους λογοτεχνικούς κύκλους και
ουδέποτε προτάθηκε ως υποψήφια για κάποιο βιβλίο
Ξαιδικής Ιογοτεχνίας. Ν Ελιόπουλος καταλήγει πως όλες οι
προωθητικές μέθοδοι που στήριξαν και συντηρούν το μύθο
του Τάρι Ξότερ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι τίτλοι της
σειράς είναι επιτυχημένοι και διαχρονικά επιβιώσιμοι, παρά
«όταν περάσει πολύς χρόνος, όταν σβήσουν τα φώτα του μάρκετινγκ,
όταν όλα τα τριγύρω προϊόντα θα πάνε στα ράφια με τις ευκαιρίες –
ό,τι πάρεις ένα ευρώ – όταν οι ταινίες θα είναι τόσο παλιές που θα
μοιάζουν τεχνολογικά ξεπερασμένες, τότε το κείμενο μόνο τους θα
χρειαστεί να υπερασπιστεί την αξία του και να διεκδικήσει μια θέση
για τον Φάρι Πότερ ανάμεσα στους ήρωες του παγκόσμιου
λογοτεχνικού κανόνα. Ο χρόνος λοιπόν θα δείξει»1239.

Θαυστικές είναι οι παρατηρήσεις του εκδότη και
στοχαστή Ιουκά Ώξελού για την παραλογοτεχνία στα μέσα
της δεκαετίας του 1980: «Ζούμε τον καθημερινό φασισμό του
θεάματος,
της
καταναλωτικότητας,
της
ιδεολογικής
μονοκαλλιέργειας, της μόδας. Η κουλτούρα, (όχι χωρίς κάποιες
αντιστάσεις) τείνει σταθερά σε μια βιομηχανοποιημένη μορφή. Σα
‗προϊόντα‘ της μαζικοποιημένα τυποποιούνται και ΄συσκευάζονται΄
αποκτώντας το αρμόζον καταναλωτικό περίβλημα. Βαθμιαία η
ιδιαιτερότητα εξαφανίζεται και στη θέση της έρχεται η νέα
ιλλουστρασιόν εκδοχή που σκεπάζει με τα πλαστικά της κουρέλια
τους όγκους των σκουπιδιών που η ατάλαντη μάζα της σύγχρονης
πλαστικοποιημένης διανόησης βαριεστημένα παρασκευάζει. Αυτή η
μαζική ΄άνθιση΄, αυτή η βασιλεία του μέσου όρου είναι –κατά τη
γνώμη μου- μια από τις χαρακτηριστικές εκφράσεις του
ολοκληρωτισμού της εποχής μας»1240.
Πτο ίδιο πνεύμα, ο εκδότης Αιώργος Βαρδανός, στα
τέλη της δεκαετίας του 1990, κάνει λόγο για «λαμέ
εκσυγχρονισμό» στην ελληνική κοινωνία που εκφράζεται με
την έκπτωση ποιότητας στην εγχώρια μυθοπλαστική
παραγωγή, που συχνά δεν είναι τίποτε άλλο παρά «σκουπίδια σε
μορφή βιβλίου». Νμολογεί ότι ευθύνη για το φαύλο κύκλο του
ελληνικού βιβλίου έχουν οι συγγραφείς και οι εκδότες με
αποκλειστικό μέλημα το εμπορικό κέρδος, όπως και «το νέο
αναγνωστικό κοινό» που οι εκδότες δημιούργησαν και
συντηρούν 1241 . Ν γνωστός επαγγελματίας και συνδικαλιστής
στο χώρο του βιβλίου επικρίνει σταθερά την ετήσια
υπερπαραγωγή νέων τίτλων που παρατηρήθηκε όλη τη
δεκαετία του 1990, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει διεύρυνση
των βιβλιόφιλων που να δικαιολογεί αυτή την αύξηση
εκδόσεων και επιβεβαιώνεται ότι δεν πρόκειται για μία θετική
«εκδοτική άνθιση»1242.
Ν εκδότης του περιοδικού Ιχνευτής Θώστας
ΐουκελάτος είχε επισημάνει μία άλλη διάσταση αναφορικά με
την ελληνική βιβλιαγορά και τη λειτουργία των ευπώλητων
τίτλων. Πτα μέσα της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα , κατά
τη διαδικασία εξέλιξης του νέου δυτικού παραδείγματος στον
εκδοτικό και το βιβλιοπωλικό κόσμο της χώρας, ισχυριζόταν
πως, ενώ στη διεθνή αγορά για να χαρακτηριστεί ένα βιβλίο
best seller πρέπει να ‗πουλήσει‘ τουλάχιστον 50.000 αντίτυπα,
στην Γλλάδα πολλές φορές «βαφτίζονται best sellers ακόμη και
βιβλία που έχουν πουλήσει 1.500 αντίτυπα, μόνο και μόνο επειδή
στην ελληνική αγορά τυχαίνει να είναι πρώτα σε πωλήσεις στην

Λουκάς Αξελός (τοχαστής)
1240

Λνπθάο Αμειφο, Δθδνηηθή δξαζηεξηόηεηα θαη θίλεζε ησλ ηδεώλ ζηελ
Διιάδα, Αζήλα, ηνραζηήο, 1984, ζ. 104-105.
1241
Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο, (επηκ.), ηαλ ε γάηα γιείθεη ηε ιίκα, Αζήλα,
Σππσζήησ-Γηψξγνο Γαξδαλφο, 1999, ζ. 36.
1242
.π., ζ. 33.

1239

Βαγγέιεο Ζιηφπνπινο, «Ο κηθξφο κάγνο, ε Μαληφλα θαη ην
κάξθεηηλγθ», Διεύζεξνο Σύπνο, 22.7.2007, ζ. 4.
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κατηγορίας τους». Ν ίδιος επιρρίπτει την ευθύνη στους εκδότες,
«οι οποίοι με σκοπό να κάνουν δημόσιες σχέσεις κατασκευάζουν best
sellers, φτάνοντας στο σημείο να διαφημίζουν πλασματικές
πωλήσεις». πάρχουν δε και περιπτώσεις που εκδοτικοί οίκοι
εμφανίζουν μειωμένες πωλήσεις σε κάποιους τίτλους, ώστε να
καταβάλουν μικρότερο χρηματικό ποσό για συγγραφικά
πνευματικά δικαιώματα 1243 , υποστήριζε ο ίδιος.
Γπαγγελματίες της ελληνικής βιβλιαγοράς – ιδιαίτερα εκδότες
– διαφωνούσαν βέβαια με αυτό τον ισχυρισμό της κατασκευής
ή μη κατασκευής ευπώλητων τίτλων, υποστηρίζοντας πως ό,τι
και να κάνει ή να πει ένας εκδότης, το ‗best seller‘ φαίνεται.

της ραγδαίας αύξησης μεγάλων βιβλιοπωλείων τύπου σούπερ
μάρκετ, της πλημμύρας των ευπώλητων, λογοτεχνικών στην
πλειονότητα, τίτλων και της κυριαρχίας της οπτικοποίησης στην ελληνική σκηνή περιγράφει ως εξής την εικόνα που
αντικρίζει ένας παρατηρητής σήμερα: «Γύρω του φάνταζε ένας
κόσμος κατοικημένος από στελέχη εταιρειών δημοσκοπήσεων,
συνεργάτες των γραφείων που εμπορεύονταν διαφημιστικό χρόνο στα
τηλεοπτικά δίκτυα και υπαλλήλους αχανών βιβλιοπωλείων όπου το
μυθιστόρημα πουλιόταν με το κιλό» 1245. Ώπό αυτή την κυρίαρχη
τάση της επιδίωξης του μέγιστου εμπορικού κέρδους μέσω
των ευπώλητων/εύκολων τίτλων – ιδιαίτερα στο λογοτεχνικό
βιβλίο –, που συνοδεύεται από το συγκεντρωτισμό και το
γιγαντισμό στον εκδοτικό και το βιβλιοπωλικό κόσμο
διεθνώς, δεν μπορούν να ξεφύγουν οι μικροί/μεσαίοι
επιχειρηματίες. πως σημειώνει ο Ι. Οινόπουλος, αναφορικά
με τα μπεστ σέλερ ή τα λεγόμενα μπεστ σέλερ, «έχουν
ελάχιστες δυνατότητες». Φστόσο, υπάρχει τρόπος αντίστασης
στις τάσεις συγκεντρωτισμού, γιγαντισμού και κυνηγητού του
ευπώλητου, εκ μέρους των επαγγελματιών του βιβλίου, μέσω
της εξειδίκευσης και της ποιότητας

Πτο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως από τη
λεκτική αντιπαράθεση φορέων, δημοσιογράφων και άλλων
εμπλεκόμενων διαφαίνεται ότι α) η έλλειψη συλλογής
αντικειμενικών οικονομικών δεδομένων για τη λειτουργία της
ελληνικής βιβλιαγοράς και β) η έλλειψη επαγγελματισμού και
ο αθέμιτος ανταγωνισμός από μερίδα επαγγελματιών του
βιβλίου αναδεικνύονται σε σταθερές αρνητικές παραμέτρους
του εγχώριου συστήματος.
Ν εκδότης Ιουκάς Οινόπουλος (Ξλέθρον), πρόεδρος
του Πυλλόγου Γκδοτών ΐιβλίου Ώθηνών (ΠΓΐΏ) το 2008,
εκτιμά πως μέσα στο πλαίσιο του διαφορετικού εκδοτικού
χάρτη στη χώρα, όπως διαμορφώθηκε τη δεκαετία 19982008, αναμφισβήτητα έχει αυξηθεί η βιβλιοπαραγωγή, αλά
αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν αυξηθεί οι πωλήσεις βιβλίων και ο
δείκτης αναγνωσιμότητας. Ώκόμη, παρόλο που υπάρχουν
εξαίσια βιβλία τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς
τα αισθητικά και τυποτεχνικά χαρακτηριστικά – ίσως μάλιστα
οι έλληνες εκδότες παράγουν τα πιο ποιοτικά βιβλία στην
Γ.Γ. –, ταυτόχρονα έχει αυξηθεί και ο αριθμός τίτλων
αμφίβολης ποιότητας. Γρωτηθείς αν υπάρχει κάποια
μυθοπλαστική ‗συνταγή‘ επιτυχίας, διαπιστώνει ότι στην εποχή
μας «οι μεγάλοι συγγραφείς δεν επιδιώκουν να καθορίσουν, αλλά
καθορίζονται από την αγορά του βιβλίου. Σο βιβλίο, κάθε χρόνο που
περνάει, στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές και σε παγκόσμιο όμως
επίπεδο, αρχίζει να χάνει το κυρίαρχο χαρακτηριστικό των
προηγούμενων ετών, ότι δηλαδή ήταν ένα πολιτιστικό προϊόν. Σι έχει
συμβεί; Αρχίζει σιγά-σιγά να γίνεται ένα προϊόν όπως όλα τ΄ άλλα,
ένα εμπόρευμα» 1244 . Ξαρόμοια εικόνα περιγράφει και ο
Γυγένιος Ώρανίτσης, μέσα από την αρθρογραφία του στις
σελίδες της Ελευθεροτυπίας, που περιστρέφεται γύρω από το
τέλος του βιβλίου και τις επιπτώσεις διεθνών τάσεων – όπως

Ώκόμη, οι παρατηρητές της ελληνικής βιβλιαγοράς
επισημαίνουν μία άλλη διάσταση στην παραγωγή, προώθηση
και διακίνηση ευπώλητων τίτλων στην Γλλάδα. Πτις λίστες της
λογοτεχνίας με τα ευπώλητα που δημοσιεύονται στον Ρύπο –
κυρίως στα κυριακάτικα φύλλα – κυριαρχούν σχεδόν απόλυτα
βιβλία της λεγόμενης ελαφριάς (‗light‘) λογοτεχνίας ή
παραλογοτεχνίας. μως και στο μη μυθοπλαστικό βιβλίο
(δοκίμιο, ιστορία, πολιτική, οικονομία κλπ.) παρατηρείται σύμφωνα με μαρτυρία του επίκουρου καθηγητή στο
Ξανεπιστήμιο Ηωαννίνων Αιάννη Ξαπαθεοδώρου – μία
‗προσαρμογή‘/εκλαΎκευση του περιεχομένου του για να
καλύψει τις ανάγκες ενός ευρύτερου κοινού, καθώς το κοινό
σήμερα είναι περισσότερο εγγράμματο και «η διείσδυση των
βιβλίων είναι πλέον διαταξική» 1246 . Ρο αποτέλεσμα είναι ότι
στους πάγκους των ελληνικών βιβλιοπωλείων προβάλλονται
‗ανακατεμένα‘ βιβλία σοβαρού επιστημονικού περιεχομένου,
πιο εκλαϊκευμένου περιεχομένου, κλασική και μεγάλη
λογοτεχνία, αλλά και ‗light‘ λογοτεχνία, εμφανίζοντας έτσι
«ένα κομμάτι πολιτισμού που συγκεντρώνει όλες τις τάσεις, όλα τα
γούστα, όλες τις απόψεις, όλα τα επίπεδα»1247.

1243

1245

Πτο σημείο αυτό αξίζει η σταχυολόγηση ενδεικτικών
θέσεων από το δείγμα της περιπτωσιολογικής έρευνας. Ε

Α. Μάξθνπ, «Υάνο επηθξαηεί ζηελ αγνξά ηνπ βηβιίνπ», Σν Βήκα,
24.4.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.tovima.gr/default.asp?
pid=2&ct=3&artid=165749 (1.2.2008).
1244
Βαζίιεο Κ., Καιακαξάο, «Λνπθάο Ρηλφπνπινο: Αιιαγή ηνπ εθδνηηθνχ
ράξηε», Βηβιηνζήθε (Διεπζεξνηππία), ηεχρνο 502, 9.5.2008, ζ. 6.

Δπγέληνο Αξαλίηζεο, «ρεηηθά κε ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ (4)», Δπηά
(Διεπζεξνηππία), 14.8.2011, ζ. 11.
1246
ιγα ειιά, «Γηαβάδνπκε πεξηζζφηεξα ή πην εχθνια βηβιία;», Ζ
Καζεκεξηλή (Βηβιίν), 6.9.2009, ζ. 7.
1247
.π.
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στάση των επαγγελματιών του βιβλίου απέναντι στην
ευπώλητη λογοτεχνία συνδέεται τόσο με την αυτοεικόνα τους
ως μεσολαβητών μεταξύ βιβλίου και κοινού όσο και και με
την ερμηνεία της μεταπολιτευτικής ανάπτυξης της ελληνικής
βιβλιαγοράς, κυρίως της έκρηξης της βιβλιοπαραγωγής από
τη δεκαετία του 1990 κι εξής. Ε εντυπωσιακή άνοδος της
ετήσιας βιβλιοπαραγωγής και η αλλαγή παραδείγματος στον
εκδοτικό και βιβλιοπωλικό κόσμο είναι άλλωστε τα κύρια
γνωρίσματα της μεταπολιτευτικής βιβλιαγοράς ως σήμερα,
σύμφωνα με την πλειονότητα των συμμετεχόντων στην
έρευνα. Γπίσης, ως πρώτο και κύριο παράγοντα διαμόρφωσης
της ευπώλητης λογοτεχνίας η πλειονότητα των ερωτηθέντων
κατονομάζει τον εκδότη και τις επιλογές του, χωρίς να
απαλλάσσονται οι ίδιοι οι συγγραφείς, οι βιβλιοπώλες, τα
ΚΚΓ και η διαφήμιση, μα και το ίδιο το κοινό – σε
μικρότερο βαθμό γιατί θεωρείται θύμα «χειραγώγησης» - από
τις ευθύνες τους. Ν εκδότης αναδεικνύεται και μέσα από τη
μικρή περιπτωσιολογική έρευνα, στον ισχυρό «φύλακα των
πυλών» για το βιβλίο. Γπίσης, από όλους επισημάνθηκε η
συμπόρευση ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας ως
προς τον κύκλο παραγωγής και διακίνησης των ευπώλητων
τίτλων, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού της έρευνας
τοποθετεί την εμφάνιση της ευπώλητης λογοτεχνίας στη χώρα
στα μέσα της δεκαετίας του 1980 και στη δεκαετία του 1990.
Γπίσης, η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων, ακόμη
και εκδότες ή συγγραφείς ευπώλητων, δηλώνει ότι δεν
συμφωνεί με τις αναγνωστικές προτιμήσεις του ελληνικού
κοινού και ότι δεν διαβάζει συχνά εύπεπτα/ευπώλητα βιβλία.

αυτογνωσίας. Έχει σίγουρα τη χρησιμότητά του και αυτό, απλώς δεν
την έχω μελετήσει. Καλώς ή κακώς, στην Εστία προτιμούμε να
κατακτούμε τον χρόνο, αντί να τον περνάμε και να τον προσπερνάμε.
Είναι δύσκολο, (συχνά) άχαρο και (συνήθως) αντιοικονομικό, με την
εξωλογοτεχνική, τώρα, σημασία της λέξης. Αλλά πάρα, πάρα πολύ
ωραίο… Ευτυχώς για μας, αυτό διδαχθήκαμε, αυτό αγαπήσαμε και
αυτό εξακολουθούμε να κάνουμε» 1248 . Ώκόμη, η ίδια
επαγγελματίας εξηγεί πως στην Γλλάδα «μαζική, ευπώλητη
λογοτεχνία υπήρχε ανέκαθεν, απλά δεν υπήρχαν αυτές οι ταμπέλες
και δεν κυκλοφορούσε όπως σήμερα η φήμη. Λ.χ. υπήρχαν βιβλία
που διακινούνταν από πλασιέ ή υπαίθριους και γίνονταν ευπώλητα
(όπως εγκυκλοπαίδειες)». Ξροσθέτει ως προς την οικονομική
διάσταση ενός παράλληλου κυκλώματος ευπώλητων, πως
«στην Ελλάδα, ακόμη ανθεί η παραοικονομία: Τπαίθριοι πάγκοι και
πλασιέ, αν και σήμερα αυτό το ‗παρακύκλωμα‘ ευδοκιμεί λιγότερο
από πριν»1249.
Γιδικά για τον κύκλο δημιουργίας και προβολής των
ευπώλητων και τη χρονική περίοδο έναρξής του στη
μεταπολιτευτική περίοδο στην Γλλάδα, ο γνωστός εκδότης
(«Πτοχαστής») και συγγραφέας Ιουκάς Ώξελός παρατηρούσε
το 2009 πως η αρχή των ‗best-sellers‘ τοποθετείται στα μέσα
της δεκαετίας του 1980, ως «μία διακριτή τάση με αύξουσα ροπή»
και επισημαίνει ότι «η εκρηκτική χρονιά ανάπτυξης δεν συνδέθηκε
με ποιοτικά χαρακτηριστικά, παρά ήταν μία ποσοτική διεύρυνση
εφ΄όλης της ύλης».
Ν Ι. Ώξελός επικρίνει τη διαμόρφωση ενός «άγριου»
μεταπολεμικού «κυκλώματος» στην παραγωγή και διακίνηση
του βιβλίου, καθώς «στην αγορά του βιβλίου αποτυπώθηκε η
απληστία, η αδηφαγία και το εμπορικό κέρδος, όπως παντού, ενώ η
πολυσπερμία και ο πλουραλισμός στον εκδοτικό χώρος είναι
τεχνητός, χωρίς κοινωνικό, αισθητικό ή άλλο αντίκρισμα». Πτο
κύκλωμα εμπλέκονται οι ίδιοι οι συγγραφείς, οι εκδότες, οι
βιβλιοπώλες και οι αναγνώστες. Νι ‗νεόκοποι‘ εκδότες με νέα
ήθη και συμπεριφορά είναι το κύριο γνώρισμα της
μεταπολιτευτικής αγοράς του βιβλίου. Ν ίδιος σχολιάζει,
χαρακτηριστικά, ότι πριν 30 έτη, ήταν αδιανόητο να βγάλει
εκδότης τίτλο άλλου εκδότη που είχε ήδη εκδοθεί, ήταν
θέσφατο! Έκτοτε, παρατηρείται εξαγορά-σφαγή συγγραφέων
(contra omne αγώνας) στη λογική: «όποιος δώσει περισσότερα!».
Ν Ι. Ώξελός δηλώνει πως δεν κλίνει «το γόνυ σε αυτή την
τυπωμένη σαχλαμάρα που κυκλοφορεί ευρέως. Η συντριπτική
πλειοψηφία των βιβλίων που πωλούνται, ελληνική και ξένη σύγχρονη

Εύα Καραϊτίδη (Εκδόσεις Εστία)

Πτο ίδιο πνεύμα με τον Α. Βαρδανό, η εκδότρια Γύα
Θαραϊτίδη του ομώνυμου ιστορικού οίκου πιστεύει στη
διάκριση λογοτεχνίας και παραλογοτεχνίας σήμερα, αν και, σε
κάποιες περιπτώσεις, τα όρια συγχέονται. πως υποστηρίζει
για τις προσωπικές της επιλογές και τον εκδοτικό
προγραμματισμό που επιλέγει, «θα ονόμαζα λογοτεχνικό το έργο
που προϋποθέτει αναγνωστική (δηλαδή πνευματική και νοητική)
προσπάθεια, συνεχή εκπαίδευση και επιθυμία για νέους ορίζοντες, και
παραλογοτεχνικό το έργο που στηρίζεται στην έξυπνη επανάληψη των
κοινών τόπων της ζωής μας, το έργο που δρα μάλλον ως παθητικό
αγχολυτικό, όπως η κακή τηλεόραση, παρά ως διεγερτικό

1248

Κψζηαο Αγνξαζηφο, «Οη εθδφηεο απαληνχλ: Δχα Καξατηίδε», Bookpress,
9.11.2011.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.bookpress.gr/sinenteuxeis/ ellines/eva-karaitidi (11.11.2011).
1249
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηελ Δχα Καξατηίδε (εθδνηηθφο νίθνο
«Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο»). Υψξνο: Δθδνηηθφο νίθνο ‗Βηβιηνπσιείνλ ηεο
Δζηίαο‘, Οδφο Δπξηπίδνπ 84, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 6.5.2009.
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λογοτεχνία, είναι σύγχρονα ‗Άρλεκιν‘, μεταμφιεσμένα με τη
σοβαροφάνεια της λογοτεχνίας. Για μένα είναι ένας ιστός της
αράχνης, είναι παραλογοτεχνία» 1250..

Ώπό την πλευρά των ίδιων των πνευματικών
δημιουργών εκφράζονται ποικίλες απόψεις. Ν συγγραφέας
Ζανάσης ΐαλτινός παρατηρεί ότι «έγιναν θεσμός τα ευπώλητα.
Σα ‗σκουπίδια‘ βαφτίζονται λογοτεχνία από τους εκδότες και τις
εφημερίδες»1254.

Υώντας Λάδης
Θανάσης Βαλτινός

Καζί του συμφωνεί ο συγγραφέας και εκδότης
Σώντας Ιάδης («Ξύλη» και «Κνήμες»), που σημειώνει ότι σε
Γλλάδα και εξωτερικό προωθείται η ―light‖ λογοτεχνία, με
αποτέλεσμα «ακόμη και οι γνωστοί και καλοί συγγραφείς να
υποχρεώνονται από αυτό το σύστημα να γράφουν με τέτοια
ταχύτητα και σε μια ποσότητα, που αλλοιώνεται το
αποτέλεσμα». Θατονομάζει δε, ως υπεύθυνους για το ‗φαύλο‘
κύκλο της εύπεπτης λογοτεχνίας το κράτος και τους εκδότες,
ενώ «το κοινό θέλει ‗καθοδήγηση‘, δηλαδή καταναλώνει ό,τι του
δίνουν»1251.

Ρονίζει μάλιστα πως πιστεύει στην αντίθεση
εμπορικότητας και ποιότητας, γιατί το απαιτητικό βιβλίο
χρειάζεται κάποιους «κώδικες» για να διαβαστεί και να
κατανοηθεί, οπότε αναγκαστικά περιορίζεται σε μία μικρή
ομάδα κοινού.

Ν εκδότης Ώθανάσιος Υυχογιός υπογραμμίζει από
την πλευρά του πως οι σημαντικότεροι παράγοντες
διαμόρφωσης της ευπώλητης λογοτεχνίας είναι «ο πνευματικός
δημιουργός και ο εκδότης, που συνιστούν ένα ενιαίο σύνολο, ένα
‗πακέτο‘, καθώς προϋποθέτει ο ένας τον άλλην, λ.χ. Οι Λένα
Μαντά, η Φρύσα Δημουλίδου και η Πασχαλία Σραυλού με τις
εκδόσεις Χυχογιός»1252. Ν ίδιος πιστεύει ότι η ποιότητα και η
εμπορικότητα στο βιβλίο δεν είναι αντίθετοι όροι, μπορούν
συχνά να συνυπάρξουν.
Ν Ώργύρης Θαστανιώτης
υποστηρίζει ότι η συνταγή της ευπώλητης λογοτεχνίας
εντοπίζεται στην υπόθεση (―story‖) και «μετά μετράει και ο
εκδότης»1253.

Γιάννης Μακριδάκης

Ν Αιάννης Κακριδάκης, εκπρόσωπος της νέας γενιάς
συγγραφέων, προσθέτει ότι «η ‗σαβούρα‘ προκαλεί την πτώση της
ποιότητας της βιβλιοπαραγωγής και αντίστροφα», υποστηρίζοντας
ότι «τα ΜΜΕ και οι εκδότες παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο. Αν
υπάρχει ποιότητα στη βιβλιοπαραγωγή, θα ακολουθήσει και το
κοινό»1255. Πε αυτό το σημείο για το ρόλο του αναγνωστικού
κοινού ταυτίζεται με το Σώντα Ιάδη.

1250

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Λνπθά Αμειφ (εθδνηηθφο νίθνο θαη
βηβιηνπσιείν «ηνραζηήο»). Υψξνο: Βηβιηνπσιείν «ηνραζηήο»,
Μαπξνκηράιε 39, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 3.6.2009.
1251
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Φψληα Λάδε (εθδνηηθφο νίθνο «Μλήκεο»
θαη «Πχιε»). Υψξνο: Γξαθεία κε θεξδνζθνπηθνχ ηδξχκαηνο «Μλήκεο»,
Οδφο Γξαληθνχ 10, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 21.6.2009.
1252
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ Αζαλάζην Φπρνγηφ (εθδνηηθφο νίθνο
«Φπρνγηφο»). Υψξνο: Γξαθεία εθδφζεσλ Φπρνγηφο, Λεσθφξνο Σαηνΐνπ 121
θαη πχξνπ Μεξθνχξε 1, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 20.5.2009.
1253
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ Αξγχξε Καζηαληψηε (εθδνηηθφο νίθνο
«Καζηαληψηεο»). Υψξνο: 6ε Γηεζλήο Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεοπεξίπηεξν Καζηαληψηε, Θεζζαινλίθε. Ζκεξνκελία: 30.5.2009.

Ε συγγραφέας Ξασχαλία Ρραυλού εξηγεί, από την
πλευρά της, με ειλικρίνεια πώς λειτουργεί ο κύκλος της
ευπώλητης λογοτεχνίας: α) το ‗μάνατζμεντ‘ παίζει καταλυτικό
1254

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Θαλάζε Βαιηηλφ (Λνγνηέρλεο, πξψελ
Πξφεδξνο Δηαηξείαο πγγξαθέσλ). Υψξνο: Café Goethe Institut, Οδφο
Οκήξνπ 14-16, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 27.5.2009.
1255
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ Ησάλλε Μαθξηδάθε (Λνγνηέρλεο).
Υψξνο: Πάππξνο, Οδφο Απισηαξηάο 42-44, Υίνο. Ζκεξνκελία: 13.4.2009.
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ρόλο. Ρο ‗δίκτυο‘ του εκδότη είναι σημαντικό, είτε για
νεοεμφανιζόμενο είτε για ‗κλασικό‘ συγγραφέα, β) το κοινό,
«με τα μέσα υποβολής από το μάνατζμεντ» χειραγωγείται,
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιρροή που ασκούν στον
αναγνώστη οι «πειραγμένες λίστες ευπώλητων» στον Ρύπο και
γ) το βιβλίο έχει σήμερα διάρκεια ζωής ένα εξάμηνο.
Πυμπληρώνει στο σημείο αυτό την προσωπική της μαρτυρία:
«Σο πρώτο εξάμηνο τα δικά μου βιβλία πωλούν γύρω στις 3040.000 αντίτυπα και μετά ακολουθούν μία σταθερή πορεία με 34.000 αντίτυπα το έτος, με εξαίρεση το ‗Θα ήθελα μόνο ένα αντίο‘
που πούλησε 80.000 αντίτυπα κι έγινε ‗longseller‘, όπως και οι
‗Μάγισσες της μύρνης‘ της Μ. Μεϊμαρίδη».

Κλαίρη Παπαμιχαήλ

Ε μεταφράστρια Θλαίρη Ξαπαμιχαήλ – που
απασχολείται για χρόνια στις εκδόσεις Bell/Harlenic
Γλλάδας, ενώ πρόσφατα μετέφρασε τον ογκώδη Ζοφερό Οίκο
του Charles Dickens για τον οίκο Gutenberg (2008) –
επισημαίνει πως ένα από τα κύρια γνωρίσματα της
μεταπολιτευτικής βιβλιαγοράς είναι η ευπώλητη λογοτεχνία
που ήρθε στην Γλλάδα το 1994. Ξιστεύει ότι οι αλλαγές
αφορούν σε μεγάλο βαθμό τον εκδοτικό προγραμματισμό
των ελληνικών εκδοτικών οίκων, που «βγάζουν πέντε 'σκουπίδια‘
για να χρηματοδοτήσουν δύο καλά, ποιοτικά βιβλία»1257.

Ξασχαλία Ρραυλού

Ε ίδια ισχυρίζεται ότι παρατηρείται αυξημένη
βιβλιοπαραγωγή, τα τελευταία 15 χρόνια στην εγχώρια
αγορά, η οποία «οφείλεται στη φλέβα του Έλληνα» (sic), δηλαδή
την επιθυμία να είναι συγγραφέας. Ραυτόχρονα, αυτός «ο
χείμαρρος ελληνικών βιβλίων», που έχουν μία συγκεκριμένη
θεματική, «ανταποκρίθηκε στην ανάγκη του μέσου αναγνώστη με
σύγχρονα προβλήματα και αυτή την τάση ακολούθησαν οι εκδότες.
Έκτοτε, ‗πάνε καλά‘ τα βιβλία για την προσωπική ζωή, οι
ψυχογραφίες και οι βιογραφίες». Ε Ξ. Ρραυλού, συγγραφέας η
ίδια ευπώλητων τίτλων, σημειώνει ότι παρατηρείται μία
άνοδος των πωλήσεων βιβλίων λόγω των καταχωρίσεων και
αφιερωμάτων στα ΚΚΓ. Ξαραδέχεται, ωστόσο, ότι η άνοδος
πωλήσεων αφορά «όσα βιβλία είναι στις λίστες των ευπώλητων,
στις καταχωρίσεις και τα αφιερώματα. Αλλιώς, τα βιβλία είναι
καταδικασμένα στην αφάνεια». Θαι συμπληρώνει πως έχει μία
θετική εντύπωση για τη σύγχρονη εικόνα της διεθνούς αγοράς
του βιβλίου, που είναι ένα προϊόν που αντέχει. Ξαραθέτει
χαρακτηριστικά τη ρήση του εκδότη της, Ώθανάσιου
Υυχογιού, πως «η πανάκεια της παρακμής είναι το βιβλίο
ανέκαθεν!»1256.

Μικέλα Φαρτουλάρη

Γπίσης, η δημοσιογράφος Κικέλα Ταρτουλάρη
δηλώνει πως δεν συμφωνεί με τον ορισμό του «ευπώλητου» ως
«εύπεπτου», τονίζοντας ότι δεν πιστεύει στην αντίθεση
εμπορικότητας-ποιότητας στην πνευματική δημιουργία.
Πημειώνει πως «ένα ποιοτικό βιβλίο μπορεί να ‗πουλήσει‘, να γίνει
‗best seller‘. Θεωρώ κακιά λέξη το ‗μαζικό‘ για το κοινό ή τη
λογοτεχνία, είναι ισοπεδωτικό και εκφράζει στερεότυπα για το
κοινό». Ε ίδια εντοπίζει και ένα άλλο στοιχείο, τη
διαφοροποίηση της εγχώριας με την ξένη παραγωγή ‗best
sellers‘. «Η ψαλίδα, πάντως, είναι πολύ μεγάλη μεταξύ Λένας
Μαντά και ξένων ‗best sellers‘» 1258 , αναφέρει χαρακτηριστικά.
Νύτε η λγα Πελλά πιστεύει στην αντίθεση εμπορικότητας1257

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηελ Κιαίξε Παπακηραήι (Μεηαθξάζηξηα,
εθδφζεηο «Bell/Υαξιέληθ Διιάο» θαη «Gutenberg»). Υψξνο: Οηθία,
Γιπθάδα, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 20.6.2009.
1258
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε Μηθέια Υαξηνπιάξε (Αξρηζπληάθηξηα
«Βηβιηνδξνκίνπ» ηεο ε/θ «Σα Νέα» θαη παξνπζηάζηξηα ζηελ ηειενπηηθή
εθπνκπή «Οη Κεξαίεο ηεο Δπνρήο καο»-ΔΣ1). Υψξνο: Café ε/θ «Σα Νέα»,
Μηραιαθνπνχινπ 80, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 2.6.2009.

1256

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηελ Παζραιία Σξαπινχ (πγγξαθέαο,
εθδφζεηο «Φπρνγηφο»). Υψξνο: Γξαθείν, Μάξλεο 22, Αζήλα. Ζκεξνκελία:
27.5.2009.
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ποιότητας στη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή, επισημαίνοντας
ωστόσο ότι τα 7/10 της παραγωγής των εκδοτικών οίκων
είναι ‗ελαφρά‘ βιβλία. Ώυτό είναι λογικό, αναφέρει η ίδια, αν
λάβει κανείς υπόψη του τον τρόπο λειτουργίας των εκδοτικών
οίκων. Ε ίδια εκτιμά πως τα ‗best sellers‘ αποτελούν διεθνές
φαινόμενο, που ήρθαν στην Γλλάδα στα τέλη της δεκαετίας
του 1990. Ώναφέρει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα το έργο
Ο Ιούδας φιλούσε υπέροχα της Μ. Παπαθανασοπούλου, όπως και
πολλοί άλλοι συμμετέχοντες στην περιπτωσιολογική έρευνα.
Βυσκολεύεται να εξηγήσει πώς λειτουργεί ο κύκλος
παραγωγής και διακίνησης των ευπώλητων, επισημαίνοντας
ότι «πατάει στις ανάγκες του κόσμου σε μία συγκεκριμένη
χρονική στιγμή, μετά τα ΚΚΓ είναι αυτά που το κάνουν
θέμα, επειδή έγινε ένα βιβλίο ευπώλητο. Ν εκδότης επίσης
έχει ρόλο, αλλά κι αυτός ακολουθεί. Πυγγραφείς όπως η
Καντά ή ο Κπουραντάς γράφουν συνέχεια στο ίδιο μοτίβο,
απλά γιατί έτσι μπορούν να γράφουν». Θαι η Πελλά, όπως η
Ταρτουλάρη, επισημαίνει μία ελληνική διαφοροποίησης από
το διεθνές σύστημα ευπώλητων: «την Ελλάδα δεν λειτουργεί
ακόμη το σύστημα παραγγελιών από τον εκδότη στους
συγγραφείς»1259.

διεθνώς, το βιβλίο δεν έχει ζωή πέραν των τριών μηνών, εκτός
κι αν γίνει ευπώλητο στο διάστημα αυτό. Ξροσθέτει: «Εμείς
τότε, στην προβιομηχανική εποχή, είχαμε την τύχη τα βιβλία μας να
υπάρχουν τουλάχιστον για μια δεκαετία. ήμερα δεν υπάρχουν
αρκετά ράφια και αρκετές προθήκες για να στεγάσουν και να
προβάλουν ένα καλό βιβλίο για περισσότερο από 90 μέρες. Κι αυτό
είναι κακό, γιατί τα καλά βιβλία αξίζουν μεγαλύτερης διάρκειας.
ήμερα πολτοποιούνται τα βιβλία διεθνώς το πρώτο εξάμηνο, γιατί οι
αποθήκες είναι και αυτές ακριβές.[...]»1261.
Ξράγματι, ακόμη και ένα ελπιδοφόρο εμπορικά
βιβλίο που τοποθετείται στο χώρο προβολής, αλλά δεν
αρχίσει να πουλάει από τις πρώτες μέρες, μετακινείται στα
πίσω ράφια, πριν επιστραφεί στον εκδότη. Γίναι το ίδιο
σύστημα που λειτουργεί στις βιβλιοπωλικές αλυσίδες, στα
πολυκαταστήματα και στις υπεραγορές τροφίμων.
Ν
Schiffrin δηλώνει το 2010 εντυπωσιασμένος από την τεράστια
διαφορά ανάμεσα στα βιβλία που εκτίθενται σε ένα
βιβλιοπωλείο μεγάλης αλυσίδας, όπως της Mondadori, και
τους τίτλους που βρίσκουν θέση σε κάποιο από τα λίγα
εναπομείναντα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία στη Οώμη. Νι
λάτρες των πρόσφατων best sellers δεν θα έχουν καμία
δυσκολία να τα βρουν στις μπροστινές προθήκες, πάγκους και
ράφια των μεγάλων αλυσίδων – και μάλιστα με έκπτωση, αλλά
όσοι αναζητούν λιγότερο γνωστούς, πιο απαιτητικούς τίτλους,
θα μείνουν ικανοποιημένοι μόνο στα ανεξάρτητα
βιβλιοπωλεία και όχι στις αλυσίδες κ.α.. Θάτι παρόμοιο
συμβαίνει και στη Λέα όρκη. ταν ένα μεγάλο κατάστημα
της αλυσίδας Barnes & Noble άνοιξε ακριβώς δίπλα σε ένα
από τα λίγα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία που έχουν απομείνει
στην πόλη, το St Mark‘s, οι ιδιοκτήτες του ανησύχησαν στην
αρχή. ταν όμως παρατήρησαν πιο προσεκτικά τον
ανταγωνιστή τους, ανακάλυψαν ότι μόλις το 4% του δικού
τους στοκ προσφερόταν στα ράφια του καταστήματος της
αλυσίδας1262…

Ρέλος, ο λογοτέχνης και τότε πρόεδρος του ΓΘΓΐΗ
Ξέτρος Κάρκαρης εκφράζει την αδυναμία του να απαντήσει
στο ερώτημα που περιλαμβανόταν στο ερωτηματολόγιο της
περιπτωσιολογικής έρευνας σχετικά με τους σημαντικότερους
παράγοντες στη διαμόρφωση της διεθνούς και ελληνικής
ευπώλητης λογοτεχνίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι
περίπλοκο! Είναι αδύνατο να βρει κανείς το μηχανισμό δημιουργίας
ευπώλητων»1260.
Γνδιαφέρουσα είναι ειδικά η σχέση βιβλιοπωλείων
με τη σημερινή παραλογοτεχνία, σύμφωνα με παρατηρητές
και τους ίδιους τους εμπλεκόμενους στη βιβλιαγορά.
Ώκόμη και όσοι ‗δύσκολοι‘, ‗πιο απαιτητικοί‘ τίτλοι διαβούν
το κατώφλι των πυλών από μικρούς/μεσαίους εκδότες
αντιμετωπίζουν δυσκολία να προωθηθούν στο αναγνωστικό
κοινό τόσο σε επίπεδο δικτύου χονδρικής διανομής όσο και
σε επίπεδο λιανικής διακίνησης. Βυσκολεύονται να βρουν
θέση στις προθήκες και στα ράφια αλυσίδων και άλλων
σημείων διανομής.

Πτην ελληνική πραγματικότητα, οι απόψεις του
πληθυσμού της έρευνας διίστανται για το ρόλο του
βιβλιοπωλείου στον κύκλο των ευπώλητων. Ν Ζ. ΐαλτινός
πιστεύει ότι ο βιβλιοπώλης έχει ευθύνη, σημειώνοντας ότι «το
βιβλιοπωλείο σήμερα ακολουθεί το συρμό του πολυμάγαζου με τα
πολυκαταστήματα: μαζί με το βιβλίο προσφέρονται ηλεκτρονικά είδη,
όργανα γυμναστικής κλπ.» και ομολογεί πως τα ευπώλητα

Ν λογοτέχνης ΐασίλης ΐασιλικός καταθέτει την
προσωπική του εμπειρία, υπογραμμίζοντας το 2005 πως,
1259

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηελ ιγα ειιά (Γεκνζηνγξάθνο ζε
«Καζεκεξηλή», «Πνληίθη» θαη «Γηαβάδσ»). Υψξνο: Café Brazilian,
πεδφδξνκνο Βαιασξίηνπ, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 26.4.2009.
1260
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ Πέηξν Μάξθαξε (Πξφεδξνο Δζληθνχ
Κέληξνπ Βηβιίνπ/ΔΚΔΒΗ). Υψξνο: Café Brasserie, Αζήλα. Ζκεξνκελία:
22.6.2009.

1261

Βαζίιεο Βαζηιηθφο, «Σν λέν ηνπίν» ζην Γηψξγνο Δ. Γαξδαλφο, (επηκ.),
Οη παπαγάινη δελ δηαβάδνπλ βηβιία: Κείκελα πνιηηηθήο βηβιίνπ, Αζήλα,
Gutenberg, 2005, 95-97, ζζ. 96-97.
1262
André Schiffrin, Οη ιέμεηο θαη ην ρξήκα, Αζήλα, Αηψξα, 2011, ζ. 33.
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«πωλούνται κυρίως στα ‗super markets‘ βιβλίων. Δεν μου αρέσουν
τα πολυκαταστήματα. Σο βιβλίο έχει μία ιερότητα»1263.

παροχή συμβουλή για τίτλους είναι κυρίαρχα συστατικά
στοιχεία της βιβλιοπωλικής ιδιότητας1265.
Ν Ξέτρος Κάρκαρης, από την πλευρά του, εντοπίζει
μία διαφορά του εύπεπτου βιβλίου στις μεγάλες δυτικές
αγορές από το ελληνικό, σημειώνοντας ότι «οι μεγάλοι εκδότες
έχουν άμεση σύνδεση με τις αλυσίδες βιβλιοπωλείων, ενώ οι μικροί
δεν έχουν καμία τύχη. την Ελλάδα έχει αργήσει να έρθει αυτό το
φαινόμενο λόγω μικρού μεγέθους της αγοράς».
Νι δημοσιογράφοι που συμμετείχαν στην έρευνα
επίσης αποδίδουν μεγάλο ρόλο στο βιβλιοπώλη 1266 . Ν Α.
Κπασκόζος επισημαίνει ότι «εκδότης και βιβλιοπώλης συνιστούν
το δίκτυο διακίνησης, είναι ένας ενιαίος και ο σημαντικότερος
παράγοντας για τα ευπώλητα», ο Ώνταίος Τρυσοστομίδης
συνδέει την αλλαγή παραδείγματος στα βιβλιοπωλεία με την
είσοδο των ευπώλητων, στα τέλη της δεκαετίας του 1990 με
αρχές του 2000, όπως ακριβώς και ο ΐαγγέλης
Τατζηβασιλείου, που τονίζει ότι η αλλαγή παραδείγματος
μετά το 1992/1993 συμβαδίζει με την εμφάνιση νέων ομάδων
κοινού εύπεπτης λογοτεχνίας και τη συνεχή αυξητική τάση της
βιβλιοπαραγωγής, που δεν δικαιολογείται από τη μικρή
ομάδα του 8-8,5% των σταθερών βιβλιαναγνωστών.

Άρης Πετρόπουλος

Ν γενικός διευθυντής του ΝΠΒΓΙ Άρης
Ξετρόπουλος επικρίνει το γεγονός ότι το βιβλίο έχει
μετατραπεί σε «αναλώσιμο προϊόν» και τονίζει ότι «είναι
ενδεικτικό ότι μένει στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι 15
μέρες»1264.

Γνδιαφέρον παρουσιάζουν οι θέσεις των ίδιων
βιβλιοπωλών από το δείγμα της έρευνας που
πραγματοποιήθηκε για τις ανάγκες της διατριβής1267. Πχεδόν
όλοι κατονόμασαν τη σύγχρονη καταναλωτική κουλτούρα με
τη σύντομη διάρκεια ζωής των προϊόντων ως το βαθύτερο
αίτιο που δημιούργησε και συντηρεί την εύπεπτη-ευπώλητη
λογοτεχνία. Ώρκετοί τοποθέτησαν στην πρώτη και
σημαντικότερη θέση το αναγνωστικό κοινό με τις προτιμήσεις
του για την παραγωγή και διακίνηση των ευπώλητων, ενώ
κανείς δεν ανήγαγε το βιβλιοπώλη στην πρώτη ή δεύτερη
θέση από τους παράγοντες διαμόρφωσης της εύπεπτης
βιβλιοπαραγωγής.

Άννα Κώτση

Ε πρώην διευθύντρια της βιβλιοθήκης του Γθνικού
και Θοινωνικού Θέντρου Γρευνών (ΓΘΘΓ) και σύμβουλος
εκδηλώσεων σε δύο βιβλιοπωλεία στο Ταλάνδρι, Άννα
Θώτση, υποστηρίζει πως το ίδιο το αναγνωστικό κοινό με τις
προτιμήσεις του, η προβολή συγκεκριμένων τίτλων στα ΚΚΓ
και ο εκδότης είναι οι κύριοι παράγοντες παραγωγής και
διατήρησης της ευπώλητης λογοτεχνίας. Φστόσο, επισημαίνει
η έμπειρη γνώστρια της βιβλιαγοράς, «και τα βιβλιοπωλεία
παίζουν ρόλο, επειδή προβάλλουν μόνο τα ευπώλητα και όχι άλλα
έργα. υνεχώς, εμφανίζονται καινούργια βιβλία και ‗ανανεώνονται‘
προθήκες και ράφια. μως, καλό θα ήταν να προωθούνται και άλλα
βιβλία, όχι μόνο τα ευπώλητα». Ξροσθέτει για το ρόλο του
βιβλιοπωλείου ότι η εξειδικευμένη αντιμετώπιση κάθε πελάτη,
ανάλογα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά του, και η

Γνδεικτικά, ο Λίκος Θαρατζάς (Ηανός) πιστεύει ότι
είναι «αμφίδρομη η σχέση αναγνωστικού κοινού και συγγραφέα»,
ανάγοντάς αυτούς τους δύο στους πρωταγωνιστές του ‗κύκλου‘
εύπεπτης λογοτεχνίας. Πυμφωνεί δε, με την λγα Πελλά πως
1265

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηελ Άλλα Κψηζε (Βηβιηνζεθνλφκνο, πξψελ
δηεπζχληξηα βηβιηνζήθεο ΔΚΚΔ). Υψξνο: Οηθία, Υαιάλδξη, Αζήλα.
Ζκεξνκελία: 3.5.2009.
1266
Γηα ηηο ζέζεηο πνπ παξαηίζεληαη εδψ, βι. πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κε
φζνπο αλαθέξνληαη, φπσο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ Δηζαγσγή.
1267
Γηα ηηο ζέζεηο ησλ βηβιηνπσιψλ πνπ παξαηίζεληαη εδψ, βι. πξνζσπηθέο
ζπλεληεχμεηο κε φζνπο αλαθέξνληαη, φπσο θαηαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ
Δηζαγσγή.

1263

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Θαλάζε Βαιηηλφ (Λνγνηέρλεο, πξψελ
Πξφεδξνο Δηαηξείαο πγγξαθέσλ), φ.π..
1264
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ Άξε Πεηξφπνπιν (Γεληθφο δηεπζπληήο
Οξγαληζκνχ πιινγηθήο Γηαρείξηζεο Έξγσλ ηνπ Λφγνπ/ΟΓΔΛ). Υψξνο:
Γξαθεία ΟΓΔΛ, Γεξβελίσλ 6, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 29.4.2009.
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στην Γλλάδα δεν γίνονται ακόμη παραγγελίες από τους
εκδότες προς τους συγγραφείς για την παραγωγή ευπώλητων
τίτλων, όπως συμβαίνει στις ΕΞΏ και λιγότερο στον
ευρωπαϊκό χώρο. Ε Π. Γλευθερουδάκη κατονομάζει το
αναγνωστικό κοινό και το βιβλιοπώλη ως κύριους παράγοντες
διαμόρφωσης της σύγχρονης ευπώλητης βιβλιοπαραγωγής,
ενώ η Κάνια Θαραϊτίδη (Γστία) αναδεικνύει το ρόλο του
αναγνωστικού κοινού – τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά
του – και του εκδότη. Ν Λ. Ιιβέριος επισημαίνει τη σύνδεση
των μαζικών ευπώλητων με τον αδικαιολόγητα αυξημένο όγκο
βιβλιοπαραγωγής. Ν Α. ΐαβουράκης (Metropolis) τονίζει το
‗τρίγωνο‘ συγγραφέα-εκδότη-βιβλιοπώλη ως κυριάρχων
παικτών στον κύκλο της εύπεπτης λογοτεχνίας, ενώ ο ΐ.
ΐασιλείου (Public) πιστεύει με σειρά προτεραιότητας στο
ρόλο του αναγνωστικού κοινού, του συγγραφέα, του εκδότη
και τέλος του βιβλιοπώλη. Ώκόμη, ο Ξ. Θακουλίδης (FNAC)
κατονομάζει κι αυτός πρώτα το κοινό με τις προτιμήσεις του
και μετά τα ΚΚΓ, τον εκδότη και το βιβλιοπώλη.

εύπεπτης-ευπώλητης λογοτεχνίας, ώστε να υπάρχει
΄βιοποικιλία‘ είδους και τίτλων βιβλίου. Έρευνες αναγνωστικής
συμπεριφοράς – όπως αυτή του ΓΘΓΐΗ στην Γλλάδα το
2004 – και η πορεία έργων είτε στην πρωτότυπη γλώσσα στη
χώρα που πρωτοκυκλοφορούν είτε στις μεταφράσεις στις
διάφορες χώρες, δείχνουν πως παρά τις εξελιγμένες
στρατηγικές προώθησης από την εκδοτική και βιβλιοπωλική
βιομηχανία - σε συνεργασία με άλλες πολιτιστικές
βιομηχανίες, όπως τον Ρύπο, την τηλεόραση, τον
κινηματογράφο, το θέατρο - ισχύει παράλληλα η διάδοση
«από στόμα σε στόμα». Πτις έρευνες φαίνεται να έρχεται
σταθερά στις πρώτες θέσεις η γνώμη φίλων και γνωστών για την
επιλογή ενός τίτλου. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα στην
Γλλάδα αποτέλεσε το Διαβάζοντας στη Φάννα του Bernhard
Schlink (εκδ. Θριτική) που κυκλοφόρησε το 1998 και πολύ
πριν την πρόσφατη επιτυχημένη διεθνώς ταινία που βασίστηκε
στο γερμανικό πρωτότυπο, αναδείχθηκε σε ευπώλητο τίτλο
στη χώρα μας, χωρίς διαφημιστικές καταχωρίσεις,
εκδηλώσεις, πάρτυ, συνεντεύξεις, υποστήριξη από τα
βιβλιοπωλεία κοκ.1268 Ρην περίπτωση της ανάδειξης αυτού του
τίτλου σε ευπώλητο στην Γλλάδα, χωρίς την υποστήριξη από
το
γνωστό
μηχανισμό
στήριξης
της
εύπεπτης
βιβλιοπαραγωγής (εκδότης-δίκτυο διανομής-βιβλιοπώληςΚΚΓ), ανέφεραν αρκετοί από τους συμμετέχοντες στην
περιπτωσιολογική έρευνα τόσο ως παράδειγμα της
δυνατότητας συνύπαρξης της εμπορικότητας με την ποιότητα
όσο και ως σημείο διαφοροποίησης της Γλλάδας από μεγάλες
δυτικές αγορές, κυρίως των ΕΞΏ. Άλλη χαρακτηριστική
περίπτωση διάδοσης τίτλου «από στόμα σε στόμα», αποτελεί
το γαλλικό Η κομψότητα του σκατζόχοιρου της Muriel Barbery,
το οποίο κατάφερε μέσα σε ένα χείμαρρο 683 νέων
μυθιστορημάτων το Πεπτέμβριο του 2006 όχι μόνο να
επιβιώσει, αλλά να επανατυπώνεται συνέχεια και το Βεκέμβριο
του ίδιου έτους να φθάσει τα 75.000 αντίτυπα. Ώκόμη και ο
εκδοτικός οίκος Gallimard που δέχθηκε να κυκλοφορήσει
στην αγορά – σε αντίθεση με τις εκδόσεις Minuit ή Seuil που
το είχαν απορρίψει αμέσως – «πέταξε τον ακανθόχοιρο
απροστάτευτο στην αρένα του επτέμβρη», όπως σχολιάζει η
Ιώρη Θέζα. Ν οίκος είχε επενδύσει σε άλλο, μεγάλο
εμπορικό φαβορί εκείνης της εποχής, και δεν εφάρμοσε καμία
ιδιαίτερη στρατηγική προώθησης του ακανθόχοιρου της
Barbery, χωρίς τηλεπαρουσιάσεις και συνεντεύξεις, χωρίς
συμφωνίες με βιβλιοπωλεία, χωρίς διαφημίσεις ή κριτικές
λογοκρισίας στον Ρύπο. Γίναι αξιοσημείωτο πάντως ότι το
βιβλίο «έκανε κλικ στους βιβλιοπώλες» και συμπεριλήφθηκε
στις επιλογές της Fnac και της Virgin. Ών και υποστηρικτική

Πτο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι ιδιοκτήτες
συνοικιακών και επαρχιακών βιβλιοπωλείων. Γνδεικτικά, ο
Πτέργιος Βραμουντάνης (Σωτόδεντρο, Εράκλειο) τονίζει ότι
η μεταβολή του βιβλίου σε εμπορικό προϊόν με σύντομη
διάρκεια ζωής, όπως όλα τα άλλα εμπορικά προϊόντα, είναι το
σημαντικότερο αίτιο παραγωγής ευπώλητων. Βεν αρνείται
όμως πως και ο βιβλιοπώλης έχει ρόλο σε αυτό το σύστημα,
γιατί «το ευπώλητο πωλείται εύκολα, βγάζει κέρδος και δεν μένει
στοκ στο μαγαζί». Ν Θ. Θαπέλλας (Ξολύεδρο, Ξάτρα) πιστεύει
πως η διαφημιστική προώθηση μέσω των ΚΚΓ είναι ο
κυριότερος λόγος ανάδειξης των ευπώλητων, ενώ ο Α.
Κερούσης (Ξάπυρος, Τίος) κατονομάζει το αναγνωστικό
κοινό με τις προτιμήσεις του. Ν Α. Θούτρας (Νιωνός, Ιαμία)
τοποθετεί τον πνευματικό δημιουργό και το κοινό στις πρώτες
θέσεις γέννησης και ανακύκλωσης των ευπώλητων, ενώ
σημειώνει ότι «ο βιβλιοπώλης παίζει ρόλο μόνο με την έννοια του
αποκλεισμού βιβλίων» από τα ράφια και τις προθήκες του
καταστήματός του. Ε ΐασιλική Κανουσαρίδου (Ξρομηθέας,
Ταλάνδρι και πρόεδρος ΠΐΏΞ) κάνει λόγο για ‗τρίγωνο
ΚΚΓ-εκδότη-βιβλιοπώλη‘, ενώ ο Α. Ώσημακόπουλος
(Θοραής, Ταλάνδρι) κάνει λόγο για ‗τρίγωνο‘ εκδότη- ΚΚΓβιβλιοπώλη. Ρέλος, ο Ππύρος Ρσιτσές (Ιεμόνι, Ζησείο)
υπογραμμίζει για τη λειτουργία του συστήματος ότι «τα
πρότυπα ζωής που έχουν γίνει πιο εύπεπτα – χρήμα, δόξα, λάμψη –
είναι τα αίτια της ευπώλητης βιβλιοπαραγωγής. Οπότε, η προβολή
των ΜΜΕ πέφτει πιο εύκολα σε αυτά».
Ώπό την άλλη, πάντως, δεν φαίνεται να είναι αδύνατο
να σπάσει ο ‗φαύλος‘, κατά πολλούς, κύκλος πνευματικής
δημιουργίας, παραγωγής και λιανικής διακίνησης της

1268

Ο θξηηηθφο ινγνηερλίαο Βαγγέιεο Υαηδεβαζηιείνπ είρε επηζεκάλεη ην
παξάδεηγκα ζην πιαίζην ζεκηλαξίνπ γηα ηε λενειιεληθή ινγνηερλία (2008)
ζην ΔΚΔΒΗ.
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προς το βιβλίο προβολή στα ράφια τους, δεν δικαιολογείται η
επιτυχία, καθώς κάθε χρόνο δεκάδες τίτλοι επιλέγονται από
αλυσίδες βιβλιοπωλείων, χωρίς όμως αυτό να εξασφαλίζει την
επιτυχία τους. Ε σύσταση του τίτλου από το φιλικό-κοινωνικό
κύκλο ήταν η κύρια αιτία που ο γαλλικός ακανθόχοιρος
σκαρφάλωσε στη λίστα των ευπώλητων της χώρας, και
παρέμεινε μάλιστα εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα1269.

Πτο πλαίσιο της προώθησης προϊόντων σύμφωνα με το
―made in USA‖ στυλ, δεν υπάρχει σεβασμός στην ποιότητα
και το περιεχόμενο του βιβλίου, καθώς έχουν ως στόχο την
αύξηση των πωλήσεων και των κερδών μέσα από τη
διαφήμιση και το ‗marketing‘. Κε αυτή τη θεώρηση του
βιβλίου, οι πνευματικοί δημιουργοί μεταμορφώνονται σε
περιθωριακούς οικονομικούς παράγοντες, μέχρι ξαφνικά
μερικοί να γίνουν εγγυητές της επιτυχίας για τους εκδότες και
τους βιβλιοπώλες, κι έτσι να θεωρηθούν απαραίτητοι. Ν
Bleuel επικρίνει τον παραμερισμό της μη μετρήσιμης σε
κέρδος πολιτιστικής αξίας του βιβλίου, με έμφαση στην
κυριαρχία του bestseller και στην πολιτική των εκδοτών ως
προς την επιλογή τίτλων και των βιβλιοπωλών ως προς την
προβολή του στοκ του καταστήματος. Γπισημαίνει
χαρακτηριστικά: «Σο βιβλίο κατάντησε ένα βιομηχανικό προϊόν
ταχείας κατανάλωσης. Η ξεχωριστή του ημερομηνία λήξης δεν
απέχει πού από την ημερομηνία λήξης μιας ευαίσθητης κατεψυγμένης
τροφής. Έξι μήνες, αν συμβεί να έχει μεγάλη επιτυχία.
Περιλαμβανομένης μιας δεύτερης πιθανής χρήσης, ενδεχομένως η
διάρκεια ζωής του να φτάσει τον ένα χρόνο, ίσως λίγο περισσότερο
στα βιβλιοπωλεία. Μετά από αυτό μπορείτε να το βρείτε αν εσείς –
και το βιβλίο – είστε τυχεροί (εάν ο προϋπολογισμός της βιβλιοθήκης
το επιτρέπει)»1272.

Κάλιστα, από το 2009 κι εξής στο ‗παιχνίδι‘
εμπλέκεται και η ψηφιακή μορφή. Ώίσθηση προκάλεσε η
ταυτόχρονη για πρώτη φορά κυκλοφορία έντυπης και
ηλεκτρονικής έκδοσης ενός νέου τίτλου, του έργου Φαμένο
σύμβουλο, τη συνέχεια στον Κώδικα ντα Βίντσι (που πούλησε
περισσότερα από 81 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον
κόσμο) του Dan Brown στις 15 Πεπτεμβρίου 2009, όταν ο
εκδοτικό οίκος Knopf Double Day αποφάσισε να τυπώσει
6,5 εκατομμύρια αντίτυπα και ταυτόχρονα να δίνει τη
δυνατότητα στον ενδιαφερόμενο να ‗κατεβάσει‘ τη
περιεχόμενο και να το διαβάζει στην οθόνη του Ε/ ή στο
Kindle της Amazon, στο eReader της Sony, στο Tablet της
Apple και στο Plastic Logic της Barnes & Noble 1270 . Ε
κίνηση τακτικής του οίκου πυροδότησε εκ νέου πληθώρα
συζητήσεων για το μέλλον του βιβλίου και την ψηφιακή
επέλαση στο γουτεμβέργιο γαλαξία.

Ώκόμη, σε βαθύτερο επίπεδο, η Ριτίκα Βημητρούλια
ενημερώνοντας το ελληνικό κοινό για τις τάσεις στον
αγγλόφωνο λογοτεχνικό κόσμο, εξηγεί ότι έχει δημιουργηθεί
μία δημόσια συζήτηση όχι για το τέλος της λογοτεχνίας ή του
βιβλίου αυτή τη φορά, αλλά για το τέλος της μυθοπλασίας και
ειδικότερα του μυθιστορήματος ως πολιτισμικά άκυρης
γραφής. Πτις λίστες ευπώλητων στα ένθετα βιβλίου μεγάλων
δυτικών εντύπων, το 2010-2011, κυριαρχεί η ανάδειξη της μη
μυθοπλαστικής γραφής, των ‗αληθινών ιστοριών‘ που αγγίζουν
και συγκινούν το μετανεωτερικό αναγνώστη. Ν συνεργάτης
του Observer, Robert McCrum 1273 υποστήριξε σε
αρθρογραφία στη Guardian ότι ο εκδοτικός χώρος σήμερα
βρίσκεται σε μεταβατική φάση λόγω της πίεσης που
υφίστανται από την ηλεκτρονική έκδοση, οι λογοτεχνικοί
ατζέντηδες πρέπει να αποδεχθούν ότι η μυθοπλασία δεν
βρίσκεται πια στην πρώτη γραμμή, οι σελίδες που
αφιερώνονται στο βιβλίο μειώνονται διαρκώς στον Ρύπο, το
προφίλ των νεότερων συγγραφέων είναι εντελώς διαφορετικό
από αυτό τον παλαιότερων ενώ η τηλεόραση και ο
κινηματογράφος φαίνεται να καλύπτουν την ανάγκη του
κοινού για αφηγήσεις, επιβαρύνοντας την κρίση στη

Ν αντιπρόεδρος του Γυρωπαϊκού Πυμβουλίου
Πυγγραφέων, Hans Peter Bleuel, σε ομιλία του το 2003 για το
μέλλον του ευρωπαϊκού βιβλίου, τόνιζε τη διαφορά ως προς
την παράδοση και την κατεύθυνση του βιβλίου που παράγεται
στην ευρωπαϊκή ήπειρο από την παραγωγή βιβλίου κατά το
‗αμερικανικό στυλ‘, το οποίο προσανατολίζεται σε
διασκεδαστικά θρίλερ και σε bestsellers τυπωμένα κατά
εκατομμύρια.
Ώυτό το είδος βιβλίου κυριαρχεί στην
παγκόσμια αγορά, σημείωνε ο ίδιος, «εκβιάζοντας και
παραγκωνίζοντας την ευρωπαϊκή αγορά με προπληρωμές ή αυξημένο
αριθμό εξουσιοδοτημένων πωλητών, γεγονότα που οδηγούν σε
δυσκολίες ακόμη και ‗παγκόσμιους παίκτες‘ όπως τους Bertelsmann,
Hachette ή Bonnier» 1271 . Ώκόμα και μεγάλοι και μεσαίοι
εκδότες «δύσκολα καταφέρνουν να εισπράξουν πολύ μεγάλα
ποσά», ενώ οι μικροί οίκοι αγωνίζονται να κρατήσουν νέους
συγγραφείς από ανταγωνιστές με μεγάλο κεφάλαιο και ισχύ.
1269

Λψξε Κέδα, «Ο αθαλζφρνηξνο θαη ε ρειψλα: Ζ επηηπρία ηεο γαιιίδαο
ζπγγξαθέσο Μηξηέι Μπαξκπεξί. Πψο δεκηνπξγείηαη έλα κπεζη ζέιεξ πνπ
δελ έρεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθδνηηθνχ κάξθεηηλγθ», Σν Βήκα, 26.10.2008,
ζ. Β2/67/21.
1270
Ζιίαο Μαγθιίλεο, «Ο Νηαλ Μπξάνπλ ζα θέξεη ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ
φπσο ην μέξακε;», Ζ Καζεκεξηλή, 18.8.2009. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/w_articles_civ_1_18/08/2009_325921
(23.8.2009).
1271
«Πνην ην κέιινλ γηα ηα επξσπατθά βηβιία;», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό
Βήκα, ηεχρνο 43, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2004, 10 & 14., ζ. 14.

1272

.π..
O McCrum έρεη αλαιχζεη ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο αγγιηθήο γιψζζαο
ζηε ινγνηερλία ζε παγθφζκηα ‗lingua franca‘, θάλνληαο αλαθνξά ζηε
γισζζηθή παγθνζκηνπνίεζε ζην έξγν ηνπ Globish (2010).
1273
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λογοτεχνία. Φστόσο, καταλήγει ο ίδιος, τελικά η μυθοπλασία
επιζεί και θριαμβεύει σε πείσμα κάθε πρόβλεψης. Ξράγματι,
παρόλο που η πρωτοκαθεδρία του μυθιστορήματος έχει
αμφισβητηθεί συχνά από τη δεκαετία του 1960 και μετά στον
αγγλόφωνο χώρο – και σε εθνικές αγορές, όπως η Γλλάδα –
διατηρεί τα πρωτεία. Κάλιστα, στην Γυρώπη, παρατηρεί η
Βημητρούλια, παρατηρείται πρόσφατα μία αναγέννηση της
μυθοπλασίας και ειδικά του πολυσέλιδου μυθιστορήματος,
όπως στη Ααλλία, φαινόμενο που μοιάζει να αναβιώνει
αναγνωστικές και
εκδοτικές τάσεις στο γύρισμα του
προηγούμενου αιώνα 1274 . Ώς μην ξεχνάμε άλλωστε την
εξάπλωση του μυθιστορήματος στις αρχές του 19 ου αιώνα
στην Ώγγλία, που συμβάδισε με την ανάδειξη της νέας,
εύπορης μεσαίας τάξης στην κοινωνική πραγματικότητα και
γρήγορα κατέκτησε το αναγνωστικό κοινό σε όλη την
ελεύθερη Γυρώπη. Ε ανάδειξη της μεσαίας τάξης, η αύξηση
του αλφαβητισμού, η γυναίκα-αναγνώστρια, η ανάγνωση
βιβλίων ως ενασχόληση κατά τον ελεύθερο χρόνο και η
προτίμηση της μυθοπλασίας – που πήρε τη σκυτάλη από
δημοφιλή είδη γραφής, όπως λαϊκή φιλοσοφία, ιστορία,
θρησκευτικό κήρυγμα, δοκίμιο και κωμωδία που
ικανοποιούσαν τον άντρα-αναγνώστη το 18ο αιώνα συνδέθηκαν αναμφισβήτητα σε ένα γόνιμο κύκλο που
τονίζεται από όλους τους μελετητές της λογοτεχνίας και της
αγοράς του βιβλίου1275.

στερεότυπα, απευθυνόμενα στο "συναίσθημα" του
αναγνωστικού τους κοινού, το οποίο είναι κατεξοχήν γένους
θηλυκού. Ε θεαματική αύξηση πωλήσεων αυτών των βιβλίων
αναδεικνύει την ανάγκη ανάλυσης της ροζ λογοτεχνίας.
Ε Πτάμου, ανατέμνοντας χαρακτηριστικά της
παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης αυτής της ροζ
μυθοπλασίας, εξηγεί ότι αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με τη
γυναικεία γραφή και λογοτεχνία, που αφορά ζητήματα
έμφυλων σχέσεων, σεξουαλικότητας και γυναικείας
ταυτότητας, με την ιδιαιτερότητα της γυναικείας εμπειρίας,
την ιστορία του γυναικείου κινήματος χειραφέτησης κλπ. Ε
σύγχυση της γυναικείας πεζογραφίας με τη ροζ λογοτεχνία
διαστρεβλώνει την εικόνα της πρόσφατης εκδοτικής
παραγωγής στη χώρα μας, απαλείφει σημαντικές διαφορές
ανάμεσα σε γυναίκες συγγραφείς, και ενισχύει τις αντιλήψεις
περί θηλυκότητας που προάγει η ροζ λογοτεχνία. Ε ίδια,
παρά την ερμηνεία κάποιων κριτικών βιβλίου για τη μεγάλη
εμπορική επιτυχία των ροζ τίτλων, μέσω της σύνδεσής με
συγκεκριμένες κοινωνικές τάξεις και ομάδες, πιστεύει ότι
πρόκειται για μία τάση που υπερβαίνει τις κοινωνικές
κατηγοριοποιήσεις και τις επαγγελματικές κάστες. Ε αντίληψη
ότι τα βιβλία αυτά στοχεύουν μόνο σε κοινό χαμηλής
κοινωνικοοικονομικής κλίμακας δεν επαληθεύεται από τα
δεδομένα της αγοράς, ούτε εξηγεί την σταδιακή αλλά
σταθερή επικράτηση αυτών των βιβλίων στις προθήκες πολύ
διαφορετικών καταστημάτων, από τα παραδοσιακά κεντρικά
βιβλιοπωλεία ως τα πολυκαταστήματα καλλυντικών. Ρο
ζήτημα θα πρέπει να προσεγγιστεί από μία διαφορετική
οπτική. Ίσως οι ρίζες του προβλήματος θα πρέπει να
αναζητηθούν στον τρόπο με τον οποίο ορίζουμε την
θηλυκότητα και τις ποιότητες που έχουμε αποδεχτεί ότι
συνδέονται με αυτήν.
Ζα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η σχέση της ροζ
λογοτεχνίας με τα γυναικεία περιοδικά, τα βιβλία
αυτοβοήθειας για γυναίκες, τις ρομαντικές κωμωδίες, τις
καθημερινές τηλεοπτικές σειρές και εκπομπές που
απευθύνονται στο γυναικείο κοινό, και να αναγνωρίσουμε ότι
τα ροζ βιβλία αποτελούν τμήμα μιας ευρύτερης
κουλτούρας που θεωρεί ότι η χρήση τέτοιου είδους
πολιτισμικών προϊόντων είναι μέρος της θηλυκότητας,
όπως αυτή ορίζεται στις δυτικές κοινωνίες. Ώκούγεται συχνά
ότι είναι απαράδεκτο τα βιβλία αυτά να διατίθενται σε
καταστήματα καλλυντικών ή υπεραγορές προϊόντων, αν όμως
συνειδητοποιήσουμε ότι η αναγνωστική εμπειρία ενός
κειμένου ροζ λογοτεχνίας δεν είναι κάτι ξεκομμένο από τον
υπόλοιπο βίο των αναγνωστριών τους αλλά αποτελεί άρρηκτο
κομμάτι ενός τρόπου ζωής, θα δεχτούμε πιστεύω ότι ο

Ε συγγραφέας και ψυχολόγος Γύα Πτάμου επιχειρεί
μία εξειδικευμένη ανάλυση ενός συγκεκριμένου είδους
παγκόσμιων ευπώλητων βιβλίων, της επονομαζόμενης «ροζ
λογοτεχνίας» (pink lit), όρος που επικράτησε στις αγγλόφωνες
χώρες για να χαρακτηρίσει μυθιστορήματα που εστιάζουν σε
θέματα ερωτικών σχέσεων αναπαράγοντας ρομαντικά
1274

Σηηίθα Γεκεηξνχιηα, «Μπζηζηφξεκα, κπζνπιαζία, πεδνγξαθία θαη άιια
δεηλά: Σξεηο ‗ζρνιέο‘ μηθνπιθνχλ γηα ηελ πνηφηεηα ζηνλ αγγιφθσλν
ινγνηερληθφ θφζκν», Ζ Καζεκεξηλή (Σέρλεο θαη Γξάκκαηα), 6.2.2011, ζ. 4.
1275
John Michael Cohen, A history of western literature, Harmondsworth,
Middlesex, Penguin Books, 1956, ζ. 264.
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"φυσικός χώρος" των τίτλων αυτών είναι πρωτίστως τα
πολυκαταστήματα και δευτερευόντως τα παραδοσιακά
βιβλιοπωλεία.

γυναίκες διαβάζουν περισσότερο από τους άντρες – όπως
αποδεικνύουν όλες οι έρευνες αναγνωστικής συμπεριφοράς, σε
παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο – δεν είναι καινούρια
φαινόμενα. Πύμφωνα με ιστορικούς της λογοτεχνίας, οι
γυναίκες, από το 18ο αιώνα κι εξής – όπως επισημάνθηκε και
στην ιστορική αναδρομή του πρώτου Θεφαλαίου – ξεκίνησαν
να διαβάζουν μετά μανίας μυθιστορήματα. Ρο 19ο αιώνα,
χάρη στην αστική οικογένεια, την τεχνολογία και τα
αφηγήματα σε συνέχειες, καθιερώνονται ως οι πιο επιμελείς
αναγνώστριες μυθιστορημάτων. Ρο αισθηματικό μυθιστόρημα
θριαμβεύει. Ρον 20ό αιώνα αυτό το είδος θα μεταλλαχθεί
αρκετές φορές, προσαρμοζόμενο στις τοπικές συνθήκες και
ιδιαιτερότητες. Κετά το Κάη του ΄68, το ροζ μυθιστόρημα
δεν πέθανε, παρά επέστρεψε δριμύτερο μέσω Ώμερικής με την
κυριαρχία των βίπερ Λόρα, Άρλεκιν, που διακρίνονται για τα
στερεοτυπικά σενάρια, χωρίς υψηλές λογοτεχνικές φιλοδοξίες.
Έτσι, υπογραμμίζει η Βημητρούλια, επέστρεψε το ροζ «ως
οργανικό συστατικό της μαζικής, ποπ κουλτούρας, με τελευταία
εκδοχή του τη chick lit, τη λογοτεχνία για κοριτσόπουλα, που
σαρώνει την τελευταία δεκαετία ολόκληρο τον κόσμο, φτιάχνοντας
και κατά τόπους εθνικές σχολές – της Ελλάδας μη
εξαιρουμένης»1278.

Πτον προβληματισμό σχετικά με την ποιοτική αξία
και τη συμβολή στον πολιτισμό και τον πνευματικό πλούτο
αυτής της ευπώλητης και εύπεπτης ροζ μυθοπλασίας, η
Πτάμου παραδέχεται ότι βλάπτει η ανάγνωση ροζ βιβλίων την
λογοτεχνία, επειδή μεταμφιέζεται σε κάτι που δεν είναι,
επιδιώκοντας όχι μόνο την αγοραστική επιτυχία αλλά και την
κριτική καταξίωση, μέσω εκτενών παρουσιάσεων από
λογοτεχνικά ένθετα, ή την συμμετοχή σε λίστες έγκριτων
βραβείων λογοτεχνίας. Ώς μην ξεχνάμε ότι η θεματική των
ροζ βιβλίων αναπαράγει τον στερεότυπο ρόλο της γυναίκαςσταχτοπούτας που αναμένει για σωτηρία τον πρίγκιπα, εχθρός
είναι οι άλλες γυναίκες, το ‗happy end‘ εξασφαλίζεται με την
κατάκτηση του πρίγκιπα κοκ.1276
Γξάλλου, η Ριτίκα Βημητρούλια, επισημαίνοντας ότι
οι γυναίκες διαβάζουν πιο συστηματικά εδώ και περίπου δύο
αιώνες, και πραγματικά μαζικά από το 1950 – όταν ο
αναλφαβητισμός μειώθηκε αισθητά ακόμη και στα πιο
αδύναμα στρώματα του πληθυσμού, ανήλθε το βιοτικό
επίπεδο και εξαπλώθηκε χάρη στο φεμινιστικό κίνημα η
γυναικεία χειραφέτηση - και μετά, επικρίνει το σημερινό
χαρακτηρισμό «γυναικείο κοινό». ποτίθεται ότι αυτό
προτιμά τη «γυναικεία λογοτεχνία» - η οποία, όπως
επισημαίνει και η Βημητρούλια, σε καμιά περίπτωση δεν
ταυτίζεται με τη «γυναικεία γραφή» (écriture féminine) που
αναφέρεται στην έμφυλη διάσταση της συγγραφής και του
λογοτεχνικού έργου. Θαι ο όρος «γυναικεία λογοτεχνία» με τη
σειρά του συχνά ταυτίζεται με το μυθιστόρημα και κυρίως το
ροζ μυθιστόρημα σε όλες τις εκφάνσεις του. Κε αυτό τον
τρόπο, στη μεταφεμινιστική εποχή που διανύουμε,
απαξιώνονται έμμεσα ή ανοιχτά οι αναγνωστικές προτιμήσεις
συλλήβδην του γυναικείου κοινού. Ξροσθέτει η Βημητρούλια:
«Και οι γυναίκες που διαβάζουν φιλοσοφία, επιστήμη, δοκίμιο, ποίηση
και θέατρο, αλλά και μυθιστόρημα εκτός του αισθηματικού, δεν
ξέρουμε τελικά αν προσμετρώνται ή όχι στο γυναικείο κοινό»1277.

Πτην Γλλάδα η γυναικεία λογοτεχνία καλύπτει όλες
τις προτιμήσεις: Ρα Άρλεκιν, τα «αισθηματικά
μυθιστορήματα-ανεπτυγμένα άρλεκιν, τα οποία εκδίδουν
μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι, ειδικευμένοι τρόπον τινά στη
λογοτεχνία αυτή, όπως Γμπειρία Γκδοτική, Λέα Πύνορα,
Modern Times, Υυχογιός κλπ.», τα αισθηματικά
μυθιστορήματα «τύπου chick lit»-αντεστραμένα ρομάντζα, τα
ψυχολογικά γυναικεία μυθιστορήματα και τα «ιστορικούαισθηματικού
μυθιστορήματος
έργα,
«καρικατούρα
αμφοτέρων» 1279. Ρα περισσότερα από αυτά χαρακτηρίζονται
περισσότερο από μια τηλεοπτική αντίληψη, μοιάζουν
εκπληκτικά με τηλεοπτικά σήριαλ. Θαι βέβαια,
σκαρφαλώνουν στις λίστες των ‗best sellers‘, όπως φαίνεται
από όσα δημοσιεύονται στις σελίδες των πολιτιστικών ενθέτων
εφημερίδων και περιοδικών, ενώ οι συγγραφείς τους –
γυναίκες- επιδίδονται σε παρουσιάσεις, υπογραφές,
τηλεοπτικές εμφανίσεις κλπ. ως τηλεοπτικές ‗περσόνες‘-μέρος
του χολυγουντιανού συστήματος της δεκαετίας του ΄60 στις
ΕΞΏ1280.

Ε ίδια επιχειρεί μία σύντομη ιστορική αναδρομή στις
αναγνωστικές προτιμήσεις των γυναικών και στην
στερεοτυπική αντιμετώπισή τους από κοινωνιολογική πλευρά.
Ρο γυναικείο αναγνωστικό κοινό και η διαπίστωση ότι οι

1278

.π..
.π..
1280
πρλά δε, ζηνλ ειιεληθφ Σχπν πεξηγξάθεηαη ζθσπηηθά ε πξνζθπγή
πνιιψλ ειιήλσλ αλαγλσζηψλ ζηε ξνδ ινγνηερλία, σο ‗δηέμνδν‘ απφ ηα
πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, αθνινπζψληαο ην γλσζηφ δηαθεκηζηηθφ
ζχλζεκα «Με έλα ‗Άξιεθηλ‘ μερληέζαη». Δλδεηθηηθά, ν Κ. Βίδνο παξαηεξεί:
«Πνηέ άιινηε δελ ππήξρε ηέηνηα ππεξπξνζθνξά ηίηισλ „Άξιεθηλ‟ ζηα
βηβιηνπσιεία. Μόλν πνπ ηώξα δελ ηα ιέλε „Άξιεθηλ‟, „ύγρξνλε ινγνηερλία‟
1279

1276

Δχα ηάκνπ, «Σα βηβιία ηεο ξνδ θνπιηνχξαο», Book Press, 8.9.2010.
Γηαζέζηκν ζην δηαδηθηπαθφ ηφπν: http://www.bookpress.gr/stiles/ideolipsies/
vivlia-roz-koultouras (12.9.2010).
1277
Σηηίθα Γεκεηξνχιηα, «Σν βηβιίν ζήκεξα είλαη γέλνπο… ζειπθνχ», Ζ
Καζεκεξηλή (Σέρλεο θαη Γξάκκαηα), 23.7.2006, ζ. 1.
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Νι Πτάμου και Βημητρούλια παραδέχονται ότι ένα
μεγάλο ποσοστό γυναικών διαβάζει σήμερα το παραδοσιακό
ροζ και την πιο εκλεπτυσμένη, ‗ψυχολογικού τύπου‘ γυναικεία
λογοτεχνία, αμφότερα συνήθως χαμηλής ποιότητας, αλλά
εύκολα περνάει και στην άλλη όχθη, διαβάζοντας ένα καλό
ιστορικό μυθιστόρημα ή ποίηση. Γπίσης, υπάρχουν οι
αναγνώστριες που δεν διαβάζουν ποτέ ροζ λογοτεχνία και τα
παρεμφερή της. Νπότε, τον 21ο αιώνα δεν υπάρχει ένα
συμπαγές γυναικείο κοινό – γνώρισμα που αφορά γενικά το
αναγνωστικό κοινό – και οι κατηγοριοποιήσεις δεν
ενδείκνυνται για να περιγράψουν την αναγνωστική
συμπεριφορά σε μία εθνική ή διεθνή αγορά βιβλίου.

διατηρείται μέχρι σήμερα. Γπισημαίνει ότι οι λίστες των
ευπώλητων τίτλων μπορούν να λειτουργήσουν ως ένας ακόμη
δείκτης για τα αιτήματα και τις ανησυχίες της κοινωνίας, σε
συνθήκες κρίσης όπως οι σημερινές, καθώς οι πολιτιστικοί
δείκτες πάντα τεκμηρίωναν φαινόμενα της κοινωνίας, της
πολιτικής και της οικονομίας. πογραμμίζει ότι μέσα στο
πλαίσιο της διεθνούς ύφεσης που βιώνεται και στην Γυρώπη
και την Γλλάδα, παρατηρείται μέσα από την καταγραφή των
τίτλων στις λίστες ευπώλητων των μεγάλων βιβλιοπωλικών
αλυσίδων μία μετατόπιση από τη συνήθως ευπώλητη
ρομαντική/‘ροζ‘ λογοτεχνία με κύριο αποδέκτη τη γυναίκααναγνώστρια, και γενικά από το μυθοπλαστικό περιεχόμενο,
προς όφελος βιβλίων που επιχειρούν να προσφέρουν
απαντήσεις ή δημιουργούν ερωτήματα για ό,τι συμβαίνει.
Έτσι εξηγείται η άνοδος στη λίστα ευπώλητων τίτλων
δοκιμίων και αναλύσεων πολιτικού-οικονομικού, ηθικού και
πολιτισμικού περιεχομένου. Νι εκδότες-φύλακες των πυλών
για τα κείμενα που θα ευτυχήσουν να δουν το φως της
δημοσιότητας κατανοούν τη μεταστροφή του ενδιαφέροντος
του κοινού και επαναπρογραμματίζουν την εκδοτική τους
πολιτική. Ν ίδιος, ωστόσο, επικρίνει την αδυναμία πολιτικής
ηγεσίας, του πνευματικού κόσμου και του Ρύπου στην
Γλλάδα, μέσα στο βάλτο της γενικής κρίσης πολιτικής, αξιών,
οικονομίας και κοινωνικού ιστού της χώρας, μετά την
τριακονταετία της πλαστής ευδαιμονίας των ετών 1980-2008,
να ασκήσει (αυτο)κριτική και να αρθρώσει ώριμο λόγο για την
ερμηνεία του παρόντος και την προοπτική του μέλλοντος. Ε
συντριπτική πλειοψηφία των δοκιμίων για τις διαστάσεις της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που εκδίδονται, πωλούνται
και συχνά σκαρφαλώνουν στις λίστες ευπώλητων τίτλων στην
Γλλάδα αφορούν ξένα έργα (βλ. Λαόμι Θλάιν και Καρκ
Οος)1282.

Ν καθηγητής θεωρίας και κριτικής λογοτεχνίας
Λάσος ΐαγενάς προχωρεί παραπέρα την κοινωνιολογική
ανάλυση, συνδέοντας τη συγγραφή και την εμπορική επιτυχία
των εύπεπτων βιβλίων με την ευρύτερες πολιτικές-κοινωνικέςπολιτιστικές συνθήκες και κυρίως με το φαινόμενο του
λαϊκισμού. Βίπλα στον πολιτικό και εκκλησιαστικό λαϊκισμό,
υπάρχει και ο «λογοτεχνικός λαϊκισμός». Ξαλαιότερα, ήταν η
λογοτεχνία της παραλογοτεχνίας, κυρίως του λαϊκού
μυθιστορήματος, κατά τη γνώμη του. Πτις μέρες μας είναι «η
μεταποίηση της παραλογοτεχνίας στη μορφή του ευπώλητου lifestyle
μυθιστορήματος», η οποία πραγματοποιείται και με τη μίμηση
των
υψηλής
τηλεθέασης τηλεοπτικών
αφηγήσεων.
«Ιογοτεχνικός λαϊκισμός» είναι, εξηγεί,
ακριβώς η
πριμοδότηση το λαοφίλητου μυθιστορήματος σε βάρος των
δυσπώλητων λογοτεχνικών ειδών, η συρρίκνωση ή ο
αποκλεισμός της κριτικής και της παρουσίασης της ποίησης
από τα ένθετα βιβλίου των εφημερίδων με το επιχείρημα ότι η
ποίηση είναι λογοτεχνία για λίγους, η προβολή από τους
βιβλιοπαρουσιαστές ενός μέτριου ή/και κακού βιβλίου,
επειδή ο συγγραφέας του είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, ο
περιορισμός
της
κριτικής
προς
αύξηση
της
βιβλιοπαρουσίασης και η ανάπτυξη του παρακριτικού
επαίνου1281.

Αενικότερα ως προς τα κριτήρια αξιολόγησης της
ποιότητας των νεοεμφανιζόμενων τίτλων και της εμπορικής
προώθησής τους στην αναγνωστική αγορά, ο Λ.
Κπακουνάκης με αφορμή το βιβλίο Ennemis publics στη
Ααλλία τον Νκτώβριο του 2008, σχολιάζει ότι ένας τίτλος που
ανάγεται σε λογοτεχνικό γεγονός της χρονιάς σε μία εθνική
αγορά δεν σημαίνει ότι διαθέτει και το απαραίτητο
λογοτεχνικό βάθος. Πημειώνει σχετικά: «την πραγματικότητα
πρόκειται για πολύ καλά προετοιμασμένο επικοινωνιακό γεγονός, απ‘
αυτά που υιοθετεί το εκδοτικό μάρκετινγκ για να προκαλέσει τη
χιονοστιβάδα που οδηγείς το μπεστ σέλερ. Και είναι τέτοια πλέον η
διαστροφή μας, εννοώ η διαστροφή των ανθρώπων των ΜΜΕ, που
υιοθετούμε αμέσως ως γεγονός κάτι που μπορεί να αποδειχθεί μια

Ν Λ. Κπακουνάκης καταθέτει, σχετικά με τους
ευπώλητους τίτλους, μία ενδιαφέρουσα διάσταση της διεθνούς
οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το καλοκαίρι του 2007 και
ηα ιέλε, ειιεληθή θαη μέλε. Σίηινη, δεθάδεο, εθαηνληάδεο ρηιηάδεο. Γελ μέξεηο
πνηνλ λα πξσηνδηαιέμεηο. Γελ πξνθηαίλεηο λα παξαθνινπζείο ηελ εθδνηηθή
δξαζηεξηόηεηα. ήκεξα πην εύθνια (θαη πην γξήγνξα) εθδίδνληαη ηα βηβιία
παξά γξάθνληαη! Σώξα, αλ ην 95% ησλ λέσλ εθδόζεσλ είλαη ε εμήο κία, κε
ηελ ίδηα ππόζεζε, αιιά κε δηαθνξεηηθά ηα νλόκαηα ησλ εξώσλ… Θέκα: Έλαο
αθόξεηα βαξεηόο έξσηαο, όπνπ ν έλαο παηδεύεη ηνλ άιινλ. Γελ ηα βξίζθνπλ
θαη ρσξίδνπλ. Ή ηα βξίζθνπλ θαη κέλνπλ καδί. Απηά». Βι. Κνζκάο Βίδνο, «Σν
βαηεξιφ ηεο αμηνπξέπεηαο», ΒΖΜagazino, 13.5.2007, ζ. 10.
1281
Νάζνο Βαγελάο, «Οη κεηακθηέζεηο ηνπ ιατθηζκνχ», Σν Βήκα,
22.10.2006, ζ. Α 51/83.

1282

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Ζ θξίζε θαη ην βηβιίν», Σν Βήκα, 27.2.2001, ζ.
2/12.
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τεράστια φούσκα» 1283 . Πτην ανάλυση δε, που επιχειρεί της
προωθητικής στρατηγικής που ακολούθησε ο γαλλικός
εκδοτικός οίκος Flammarion για το νέο τίτλο φαίνεται η
‗διαπλοκή‘ βημάτων εντυπωσιασμού του βιβλιόφιλου κοινού
(απόκρυψη ονόματος συγγραφέων) με «αποκαλύψεις» για την
προσωπική ζωή των ίδιων των συγγραφέων, κοκ. Ρο
επιτυχημένο από τη δεκαετία του 1960 κι εξής στις ΕΞΏ
μοντέλου της δημιουργίας του star system στο χώρο του
βιβλίου ζει ακόμη και ακολουθείται από εκδότες,
βιβλιοπωλεία και συγγραφείς.

Ένα ακόμη στοιχείο που επισημαίνουν οι μελετητές
είναι η σχέση ενός τίτλου με την κινηματογραφική κυρίως ή
και τηλεοπτική μεταφορά του, καθώς η σύνδεση της
βιομηχανίας του βιβλίου με αυτή του συστήματος του
Hollywood, όπως και σε μικρότερα εθνικά μεγέθη, είναι
αμοιβαία επωφελής για τους εμπλεκόμενους εκδότες,
συγγραφείς, σεναριογράφους, ηθοποιούς, βιβλιοπώλες κ.ά..
Ρα
τελευταία
μάλιστα
χρόνια,
δρουν
ανιχνευτές/κυνηγοί ταλέντων (scouts) για τον εντοπισμό
δυνητικά επιτυχημένων τίτλων, ακόμη και στο στάδιο του υπό
έκδοση χειρογράφου, για να ‗πωλήσουν‘ την ιδέα τους σε
εταιρείες παραγωγής ταινιών, πρόθυμες να καταβάλουν
υπέρογκα ποσά για την αγορά πνευματικών δικαιωμάτων1285.

Ν ίδιος αναλυτής παρατηρεί πάντως ότι «το μάρκετινγκ
του βιβλίου, όσο σοφιστικέ και να είναι, δεν οδηγεί πάντοτε στο
επιθυμητό αποτέλεσμα, δηλαδή σε πωλήσεις, αν το προϊόν είναι…
μαϊμού. Σο κοινό μπορεί να εξαπατηθεί τελικά μια φορά, αλλά δεν
είναι τόσο αφελές ώστε να την ξαναπατήσει», παραθέτοντας το
παράδειγμα της μεγάλης εμπορικής τελικά αποτυχίας του
πολυδιαφημιζόμενου Ennemis publics, όπως και άλλων
προαναγγελθέντων ‗block busters‘ στη γαλλική βιβλιαγορά,
καθώς η αποτελεσματικότερη μέθοδος πωλήσεων, δηλαδή το
«από στόμα σε στόμα», λειτούργησε αρνητικά.

Κία καταληκτικη διαπίστωση είναι ο ιδιαίτερα
σύνθετος και περίπλοκος χαρακτήρας της λειτουργίας του
«φαύλου» κύκλου της σύγχρονης ευπώλητης λογοτεχνίας,
ιδιαίτερα στις μεγάλες δυτικές αγορές βιβλίου, όπου φαίνεται
πως μία ‗στρατιά‘ επαγγελματιών συγγραφέων, λογοτεχνικών
πρακτόρων, εκδοτών, βιβλιοπωλών και ‗κυνηγών‘ δυνητικών
σεναρίων για τη μεγάλη και τη μικρή οθόνη - πλέον και για τις
ηλεκτρονικές ταμπλέτες, όπως περιγράφηκε στο Θεφάλαιο για
την εικόνα του σύγχρονου δυτικού βιβλιοπωλείο απασχολείται στοχευμένα για τη συντήρηση και τη μετεξέλιξη
αυτού του κύκλου στη βιομηχανία του βιβλίου.

Ν Λ. Κπακουνάκης καταλήγει πως «τελικά το
αναγνωστικό κοινό δεν παγιδεύτηκε από το εκδοτικό promo. Προς
γνώσιν και συμμόρφωσιν»1284. Κε άλλα λόγια, το μάρκετινγκ δεν
αρκεί για να εξασφαλίσει την εμπορική επιτυχία ενός τίτλου
χωρίς πραγματικό περιεχόμενο, μπορεί να προκαλεί την
περιέργεια, τη δημόσια συζήτηση και πιθανότατα ένα
ποσοστό πωλήσεων της πρώτης έκδοσης, αλλά δεν
διασφαλίζει τη συνέχεια των υπόλοιπων εκδόσεων ούτε και
μελλοντικών τίτλων του ίδιου συγγραφέα, ακόμη και στο ίδιο
θεματικό μοτίβο και με το ίδιο στυλ γραφής. Ρο αναγνωστικό
κοινό, ακόμη και της εύπεπτης λογοτεχνίας, έχει άποψη και
εμπιστεύεται τη γνώμη φίλων κλπ.

Θαθόλου ευκαταφρόνητος δεν είναι ο ρόλος των
βιβλιοπωλών, ιδιαίτερα των μεγάλων αλυσίδων καταστημάτων,
καθώς, μέσω προνομιακών συμφωνιών με μεγάλους
εκδοτικούς οίκους, συμμετέχουν και αυτοί στο «κυνήγι» για το
μέγιστο δυνατό εμπορικό κέρδος σε τάχιστο δυνατό
διάστημα, προσελκύοντας μεγάλες ομάδες επισκεπτών/
πελατών.
`

Ένα άλλο γνωστό παράδειγμα που συχνά
επικαλούνται οι παρατηρητές της διεθνούς βιβλιαγοράς είναι
η μεγάλη εμπορική επιτυχία της σειράς των βιβλίων παιδικής
μυθοπλασίας με κεντρικό ήρωα τον Harry Potter της
Rowling, είναι πολύ πιο σύνθετο, καθώς πέρα από την
εφαρμογή μεθόδων μάρκετινγκ εμπλέκονται κοινωνιολογικές
και φιλοσοφικές αναλύσεις για τη θεματική και το στυλ
γραφής της συγγραφέα ως κλειδί της ανάδειξης όλων των
τίτλων σε ‗block busters‘ της χρονιάς που κυκλοφορούν.

1283

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Λαγνί θαη θνπλέιηα», Σν Βήκα, 28.9.2008, ζ.
Β2/24/74.
1284
Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Κξηηηθά», Σν Βήκα, 23.112008, ζ. Β2/24/76.

1285

Robert Ito, ―Clamoring for the next ‗Harry Potter‘‖, International Herald
Tribune (Culture and more), 15.8.2007, ζ. 8.
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◘ Έβδομο Κεφάλαιο
Από την οικογενειακή στην πολυεθνική επιχείρηση:
Πέντε ενδεικτικές περιπτώσεις βιβλιοπωλείων

Αια την περιγραφή της πορείας των ακόλουθων πέντε
(5) βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων στην Γλλάδα
έχει
αξιοποιηθεί τόσο το πρωτογενές υλικό που συγκεντρώθηκε
με τη μέθοδο προσωπικών συνεντεύξεων όσο και
δευτερογενές υλικό (αρχείο εγγράφων και φωτογραφιών
επιχειρήσεων, δημοσιεύματα στον Ρύπο, μαρτυρίες σε βιβλία
και σε ραδιο-τηλεοπτικές συνεντεύξεις). Ε επιλογή δεν είναι
αντιπροσωπευτική των ομάδων βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων
που αποτελούν το δείγμα της περιπτωσιολογικής έρευνας.
Ξρόκειται για στοχευμένη επιλογή. Πκοπός είναι, με αφορμή
κύριους σταθμούς και κινήσεις των συγκεκριμένων
βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων, να φωτιστούν πλευρές του
λιανικού βιβλιεμπορίου στη χώρα, με όλες τις προκλήσεις,
επιτυχίες και αποτυχίες που εμπεριέχει αυτό το εγχείρημα του
λιανικού βιβλιεμπορίου σε μία μικρή εθνική αγορά του
δυτικού κόσμου.

ΤΝΟΧΗ
Επιχειρείται να καταδειχθεί με την παρουσίαση βασικών
σταθμών της πορείας πέντε (5) βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων
στην Ελλάδα -Ελευθερουδάκης, Βιβλιοπωλείον της Εστίας,
Kauffmann/Κάουφμαν, Μόλχο, FNAC Ελλάδας- η
ικανότητα προσαρμογής τους στο εκάστοτε νέο παράδειγμα
επιχειρηματικής
οργάνωσης
και
αντίληψης
των
επιθυμιών/αναγκών του κοινού. Η διαδρομή των πέντε
επιχειρήσεων εκφράζει το „πέρασμα‟ από την οικογενειακή
στην πολυεθνική βιβλιοπωλική επιχείρηση στην Ελλάδα.
Όσες επιχειρήσεις κατορθώνουν να ισορροπούν μεταξύ της
ιστορικής παράδοσης –αυτό ισχύει για τις παλαιές εταιρείες με
έναρξη λειτουργίας τα τέλη του 19ου αιώνα– και της
προσαρμογής στις εκάστοτε νέες οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές συνθήκες επιβιώνουν και αναπτύσσονται. Πλην
της περίπτωσης της FNAC Ελλάδας, πρόκειται για
μακρόχρονες οικογενειακού χαρακτήρα βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις. Οι ιδιοκτήτες/διευθυντές των βιβλιοπωλείων
που κατανόησαν ή/και „δημιούργησαν‟ νέες επιθυμίες και
ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνονταν και εφάρμοσαν
με επιτυχία το εκάστοτε νέο δυτικό βιβλιοπωλικό παράδειγμα
στην εγχώρια αγορά (μικρό μέγεθος πληθυσμού και γλώσσας,
αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά και οξύς ανταγωνισμός)
κατάφεραν να διατηρηθούν μεγάλοι „παίκτες‟ στο
βιβλιοπωλικό πεδίο.



ΕΛΕΤΘΕΡΟΤΔΑΚΗ



Ε ομώνυμη αλυσίδα είναι το μοναδικό ελληνικό
βιβλιοπωλείο που περιλαμβάνεται στα 222 καταστήματα που
συγκέντρωσε πρόσφατα ο γερμανός ερευνητής Richard Deiss
ως τα σημαντικότερα και ομορφότερα καταστήματα λιανικής
πώλησης βιβλίου στον κόσμο1286.
Ε ιστορία του βιβλιοπωλείου αρχίζει το 1898. Γύστοχα
επισημαίνει ο Λ. Κπακουνάκης, με την ευκαιρία της
συμπλήρωσης 108 ετών της επιχείρησης το 2007, ότι δεν είναι
μία απλή επέτειος που ανήκει στην επιχειρηματική ιστορία,
«είναι και μια επέτειος πολιτισμού που εγγράφεται στη μεγάλη
ιστορία των ιδεών και των νοοτροπιών της νεότερης Ελλάδας»1287.

Ο Ελευθερουδάκης και το Βιβλιοπωλείον της Εστίας είναι
μέχρι στιγμής ενδεικτικές περιπτώσεις επιτυχούς συνδυασμού
διατήρησης του κύρους του ονόματος (brand name) και του
επιχειρηματικού εκσυγχρονισμού. Δεν είναι τυχαίο που οι
σημερινές ιδιοκτήτριες εμμένουν στην ανάδειξη μίας
συγκεκριμένης «ταυτότητας» και «εικόνας» των επιχειρήσεών
τους.

Πτο κέντρο της Ώθήνας, στην πλατεία Πυντάγματος
λειτουργούσε το διεθνές βιβλιοπωλείο των βαυαρών Beck &
Barth, το οποίο πωλούσε ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία,
δεχόταν συνδρομές για ξενόγλωσσα περιοδικά και είχε
εκδώσει έναν πλούσιο εικονογραφημένο οδηγό της
πρωτεύουσας και των περιχώρων της με τίτλο Illustrated Guide

Όσοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, όπως το Βιβλιοπωλείο
Kauffmann/Κάουφμαν και το Βιβλιοπωλείο Μόλχο,
επαναπαύτηκαν στο ιστορικό „προφίλ‟ και την παλαιά,
σταθερή πελατειακή βάση, χωρίς να εφαρμόσουν τα νέα
δυτικά μοντέλα στα εξωτερικά και χαρακτηρολογικά
γνωρίσματα βιβλιοπωλικής δράσης – αντιμετωπίζουν
δυσκολίες επιβίωσης ή καταδικάστηκαν σε „θάνατο‟.

1286

Richard Deiss, Kaufhaus der Worte: 222 Buchläden, die man kennen
sollte, 2. Auflage, Bonn, Books on Demand, 2010, ζ. 35.
1287
Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Ζ λίθε ηεο Νίθεο», Σν Βήκα, 12.3.2006.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/booksideas/article/?aid=171971 (4.7.2007).
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to Athens and the Environs. Ρο βιβλιοπωλείο έφερε μάλιστα τον
ιδιαίτερα τιμητικό τίτλο «προμηθευτές της ΐασιλικής Ώυλής»,
που αποτελούσε ‗ζωντανή‘ διαφήμιση για τους εμπορικούς
οίκους εκείνη την εποχή. Ν Θώστας Γλευθερουδάκης (18771962), με καταγωγή από τη Κονεμβασία, μετά τις σπουδές
του στην Νδησσό και τη Ιετονία με τη βοήθεια του θείου του
Πτέφανου Θαλογερά, επέστρεψε στην Γλλάδα, στα τέλη του
19ου αιώνα και ξεκίνησε να εργάζεται στο βιβλιοπωλείο. Γίχε
ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα, αγάπη για το βιβλίο και
οράματα για το μέλλον του βιβλιοπωλείν. Ρο 1898 είχε γίνει
ήδη συνέταιρος με τους Beck & Barth στην εταιρεία
εμπορίου βιβλίων που είχαν συστήσει και όταν ο Beck
αποφάσισε να αποσυρθεί ο νεαρός τότε Γλευθερουδάκης ήταν
έτοιμος να αγοράσει το μερίδιό του στην επιχείρηση. Ε
οικογένεια Γλευθερουδάκη, όπως αναφέρεται στην επετειακή
έκδοση του 2005 για την ιστορία του βιβλιοπωλείου, που
επιμελήθηκε η Γμμανουέλα ΛικολαΎδου 1288 , έχει βρει το
προσύμφωνο 34829, ημερομηνίας 12.6.1910, που προέβλεπε
τη διάλυση της εταιρείας των Beck, Barth και Γλευθερουδάκη
και την πώληση αυθημερόν με την πράξη 34830 του μεριδίου
του πρώτου στον τελευταίο αντί του ποσού των 25.000 δρχ.
και ταυτόχρονα τη σύσταση ομόρρυθμης εμπορικής εταιρείας
των Barth- Γλευθερουδάκη. Κερικά χρόνια αργότερα, την 1η
Βεκεμβρίου 1918 με την πράξη 51396 η ομόρρυθμη εταιρεία
διαλύθηκε, εκκαθαρίστηκε και ο Θώστας Γλευθερουδάκης
έμεινε μόνος του. Πτο μεταξύ, ήδη από το 1906 το
κατάστημα είχε μεταφερθεί στην πλατεία Πυντάγματος. Ρο
1918 μπήκε η επιγραφή στην πρόσοψη του καταστήματος
«Βιεθνές ΐιβλιοπωλείο Γλευθερουδάκη».

Πτην εντυπωσιακή εξωτερική και εσωτερική εμφάνιση του
βιβλιοπωλείου στην καρδιά της Ώθήνας – με επίκεντρο της
βιβλιαγοράς την οδό Πταδίου – αναφέρονται πολλές
μαρτυρίες της εποχής, με κοινή συνισταμένη τον ‗ευρωπαϊκό
αέρα‘ που έφερε στην ελληνική αγορά. Ν ‗αρχετυπικός‘
υπάλληλος του ΐιβλιοπωλείου της Γστίας, Λίκος Ξαντελάκης
(1913-2008), στην περιγραφή της γενικής εικόνας των
εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων της πρωτεύουσας τη
δεκαετία του 1930, αναφέρει πως «το πιο ωραίο και εντυπωσιακό
ήτανε του Ελευθερουδάκη το βιβλιοπωλείο, στην πλατεία
υντάγματος, τέρμα ταδίου, γωνία, που είναι η Σράπεζα τώρα∙
ταδίου και Καραγεώργη ερβίας. Είχε βιτρίνες του
Ελευθερουδάκη το βιβλιοπωλείο, από τη ταδίου κι από την
Καραγεώργη ερβίας. Και ήτανε όλο μάρμαρα μέσα, είχε μια
αίθουσα πολύ μεγάλη με κάτι κολόνες, απ΄ ό,τι θυμάμαι, δωρικού
ρυθμού, πολύ ψηλοτάβανο σαν μορφή, του Ελευθερουδάκη ήτανε το
πιο εντυπωσιακό».1290
Ε ΐιργινία Γλευθερουδάκη-Αρέγου καταγράφει τις
αναμνήσεις της ως εξής: «Σο βιβλιοπωλείο ήταν πολύ μεγάλο και
είχε πολλές βιτρίνες, πολύ περισσότερες από αυτές που έχει σήμερα!
Η πόρτα από την πλευρά της πλατείας ήταν και αυτή τεράστια, πολύ
εντυπωσιακή για την εποχή της. Ο χώρος μέσα επιβλητικός, με
αμέτρητα βιβλία στα ειδικά έπιπλα και τα ράφια. το κέντρο υπήρχε
ένα στρογγυλό έπιπλο, γεμάτο βιβλία και αυτό, ενώ δεξιά από την
πόρτα ήταν το ταμείο, η παραλαβή και τα γραφεία των υπαλλήλων.
Θυμάμαι ακόμα τις δύο ψηλές κολόνες στο βάθος. Εκατέρωθεν,
υπήρχαν μαρμάρινα κάγκελα, ενώ, ανάμεσά τους, δύο φαρδιά σκαλιά
οδηγούσαν σε ένα υπερυψωμένο επίπεδο, επίσης γεμάτο βιβλία»1291.
Ν Λ. Κπακουνάκης με την ευκαιρία επετειακής
εκδήλωσης στον Γλευθερουδάκη το 2007, γράφει: «Μια
δωρική κολόνα, την καμπύλη της ακολουθούν τα βιβλία, εσωτερικό
σαν παλιά βιβλιοθήκη, φωτογραφία στο χρώμα της σέπιας, ο χρόνος.
Η εικόνα από το βιβλιοπωλείο ‗Ελευθερουδάκης‘, γωνία πλατεία
υντάγματος και Καραγεώργη ερβίας, εκεί όπου η μικρή ακόμη
Αθήνα, ανώριμη (ή μήπως ώριμη;) πρωτεύουσα, αναζητεί τα
στηρίγματα των ιδεών, της γνώσης, της μυθοπλασίας, της
πνευματικής περιπέτειας. Σο βιβλίο δεν είναι ακόμη (τότε) προϊόν,
το γράψιμο δεν είναι ακόμη μπίζνες, αλλά ο ‗Ελευθερουδάκης‘
δημιουργεί ήδη το βάθος των θεσμών πολιτισμού, δηλαδή μιας
περιοχής όπου η διάρκεια είναι εύθραυστη και απειλούμενη
διαρκώς»1292.

Ελευθερουδάκης-εσωτερικό (Πλατεία υντάγματος)1289

1288

Βι. Δκκαλνπέια Νηθνιαΐδνπ, Βηβιηνπσιείν Διεπζεξνπδάθε: Άλζξσπνη,
βηβιία, κία ηζηνξία, Αζήλα, Διεπζεξνπδάθεο, 2005. Σα πεξηζζφηεξα
ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία ηνπ βηβιηνπσιείνπ έρνπλ ζηαρπνινγεζεί απφ απηή
ηελ επεηεηαθή έθδνζε.
1289

1290

Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο βηβιηνπώιεο ηεο
Δζηίαο αθεγείηαη, Αζήλα, Βηβιηνπσιείνλ ηεο ‗Δζηίαο‘ - Η. Γ. Κνιιάξνπ,
2003, ζζ. 50-51.
1291
Δκκαλνπέια Νηθνιαΐδνπ, φ.π., ζ. 25.
1292
Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Ζ λίθε ηεο Νίθεο», ό.π..

Πεγή: Δκκαλνπέια Νηθνιαΐδνπ, φ.π..
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Γνδιαφέρουσες είναι επίσης οι μαρτυρίες για την
προσωπικότητα και την ευρύτερη πολιτική, κοινωνική και
πνευματική δράση του Θώστα Γλευθερουδάκη. Ήταν λόγιος,
λάτρης των γραμμάτων και αρθρογράφος και από το 1908
μέλος της «Θοινωνιολογικής Γταιρείας», η οποία με
πρωτεργάτη τον Ώλέξανδρο Ξαπαναστασίου, εξέφραζε
δημόσια τη θέση της σε όλα τα επίκαιρα ιδεολογικά και
κοινωνικά ζητήματα και εξέδιδε το περιοδικό έντυπο
Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών. Ώκόμη, ο ιδιοκτήτης του
βιβλιοπωλείου ταξίδευε πολύ και παρακολουθούσε τις
εξελίξεις στον εκδοτικό κόσμο και το λιανικό βιβλιεμπόριο
του εξωτερικού. Ρο ίδιο το βιβλιοπωλείο είχε αναδειχθεί σε
τόπο συγκέντρωσης πολιτικών, επιστημόνων, μελών της
αστικής τάξης και της ‗βασιλικής αυλής‘ και λογοτεχνών, όπως
του ΐενέζη, του Κυριβήλη, του Βροσίνη, του Ξαλαμά και
αργότερα του Ξρεβελάκη, του Θαζαντζάκη, του Οίτσου, του
ΐάρναλη κ.ά., με άλλα λόγια σε ένα ‗πολιτιστικό κύτταρο‘ της
Ώθήνας.

οδό Ξαπαδιαμαντοπούλου και το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε
στις 15 Ηουλίου του ίδιου έτους. Αια τη συγγραφή των
350.000
λημμάτων
συνέπραξαν
οι
μεγαλύτερες
προσωπικότητες της χώρας, ανάμεσά τους έξι Ξρωθυπουργοί.
Νι περισσότεροι λόγιοι, επιστήμονες και καλλιτέχνες ήταν
φίλοι του Γλευθερουδάκη και δεν δέχθηκαν αμοιβή για τη
συμμετοχή τους, θεωρώντας τιμητική τη συμβολή τους στο
καινοτόμο για την εποχή – όπως και για τα σημερινά
δεδομένα – εγχείρημα. Ε εμπορική επιτυχία του ιδιαίτερα
δαπανηρού Ιεξικού στην αρχή ήταν μεγάλη, καθώς από το
1928 έως και το 1933 πωλήθηκαν περισσότερα από 25.000
αντίτυπα.
Φστόσο, οι επιπτώσεις της Κικρασιατικής
Θαταστροφής και του οικονομικού κραχ του 1929 επηρέασαν
το εκδοτικό τόλμημα. Ρο Βεκέμβριο του 1931 κυκλοφόρησε
ο τελευταίος τόμος του Ιεξικού, αφήνοντας την οικογένεια
Γλευθερουδάκη πνιγμένη στα χρέη, που έφτασε μέχρι την
πώληση του αγαπημένου της εξοχικού στο Θεφαλάρι για να
ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις.

Κάλιστα, ο Θ. Γλευθερουδάκης από το 1910 αποφάσισε
παράλληλα με το λιανικό βιβλιεμπόριο να δραστηριοποιηθεί
στο χώρο των εκδόσεων.
Ν εκδοτικός οίκος
‗Γλευθερουδάκη‘ ιδρύθηκε σε μία εποχή που οι περισσότεροι
βιβλιοπώλες – όπως ο Θασδόνης της Γστίας, ο Σέξης, ο
Ξαπαδημητρίου, ο Οώσση, ο Βημητράκος, ο Πιδέρης, ο
Παλίβερος και ο Θολλάρος – ανέπτυσσαν παράλληλη
εκδοτική δραστηριότητα. λοι αυτοί οι επιχειρηματίες στους
τομείς παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου προσπαθούσαν
να πείσουν τους συγγραφείς να μην εκδίδουν μόνοι τα έργα
τους, μία καθιερωμένη τότε πρακτική στην ελληνική
βιβλιαγορά. Ν Θ. Γλευθερουδάκης εισήλθε δυναμικά στις
εκδόσεις και μέχρι το 1924 είχε καταφέρει να δημιουργήσει
μία τεράστια επιχείρηση, που έλαβε τη μορφή της ανώνυμης
εταιρείας, με δικές της τυπογραφικές εγκαταστάσεις – ένα
εργοστάσιο στην οδό Ξαπαδιαμαντοπούλου – και με
περισσότερους από χίλια πεντακόσιους τίτλους στο
ενεργητικό της. Ε Παιδική Βιβλιοθήκη των εκδόσεων, η
οκτάτομη
Ιστορία
του
Ελληνικού
Έθνους
του
Ξαπαρρηγόπουλου, η τρίτομη Παγκόσμιος Ιστορία, η δίτομη
Παγκόσμιος Γεωγραφία, οι εκπληκτικοί χάρτες και τα
ταξιδιωτικά, η περίφημη σειρά Επιστήμαι, Γράμματα, Σέχναι,
που συμπεριέλαβε πάνω από εκατό έργα της ελληνικής και της
παγκόσμιας γραμματείας, η σειρά με έγχρωμα επιστολικά
δελτάρια άφησαν εποχή. Ώποκορύφωμα της παραγωγής
υπήρξε η έκδοση του μνημειώδους Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού
Γλευθερουδάκη, ένα αξιομνημόνευτο εκδοτικό τόλμημα που
επισημάνθηκε στο Θεφάλαιο για την ιστορία της ελληνικής
βιβλιαγοράς. Ρο θρυλικό δωδεκάτομο λεξικό άρχισε να
τυπώνεται το Κάιο του 1927 στο εργοστάσιο του οίκου στην

Πτη συνέχεια, η ευρύτερη πολιτικο-κοινωνική κρίση
απεικονίσθηκε στη διάρκεια της δικτατορίας του Η. Κεταξά
στον κόσμο του βιβλίου, εξαιτίας της επιβολής λογοκρισίας
στον έντυπο λόγο, των διώξεων και των καταστροφών
«αντεθνικών» τίτλων, επιφέροντας το μαρασμό στην παραγωγή
και τη διακίνηση του βιβλίου. Κέσα σε αυτές τις αντίξοες
συνθήκες, οι Γλευθερουδάκης, Θολλάρος, Πιδέρης και
Ρζάκας-Βελαγραμμάτικας αποφάσισαν το 1939, λίγο πριν το
ξέσπασμα του πολέμου στη χώρα, να δημιουργήσουν μία
εκδοτική κοινοπραξία, ως λύση στην επερχόμενη
καταστροφή. Κάλιστα, ο Θ. Γλευθερουδάκης είχε προτείνει
τότε την ίδρυση Γθνικού Νργανισμού Γκδόσεων, στα
πρότυπα της Οουμανίας, και με τη στήριξη της Γθνικής
Ρράπεζας, όραμα που δεν υλοποιήθηκε λόγω του πολέμου και
της Θατοχής.
Ώξίζει να σημειωθεί ότι ο τελευταίος
προπολεμικός κατάλογος του Γλευθερουδάκη περιλάμβανε
10.000 τίτλους και αποτελούνταν από 242 σελίδες. Κετά το
τέλος του ΐ΄ Ξαγκοσμίου Ξολέμου ο Θ. Γλευθερουδάκης
πήρε κοντά του στην επιχείρηση τον πρωτότοκο γιό του,
Αιώργο. Πτις αρχές της δεκαετίας του 1960 ήταν πλέον τόσο
καταπονημένος, ώστε δεν πήγαινε ούτε στο βιβλιοπωλείο, το
«έργο της ζωής του». ‗Έφυγε‘ το Κάρτιο του 1962. Ν
Άγγελος Ρερζάκης μέσα από τις σελίδες της Καθημερινής
έγραψε τότε για τον αποβιώσαντα: «[...] Ανάμεσα στα πρόσωπα,
που έδιναν έναν τόνο στην ελληνική πρωτεύουσαν, είταν κι΄ο Κώστας
Ελευθερουδάκης. Είχε εγκαινιάσει νέα συστήματα στη δουλειά του,
είχε φέρει μαζί του, εισαγάγει στον τόπο, ένα αίσθημα ευρωπαϊκής
απλοχεριάς. Δεν είταν ο έμπορος ο στενός, του χαμηλού επιπέδου,
με τις παρωπίδες. Είταν ο νέος άνθρωπος με τους ορίζοντες, τις
φιλοδοξίες, τη μόρφωση, την άνεση και την τόλμη στην κίνηση, που
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τοποθετούσε την προσωπική του συμβολή μέσα στο πλαίσιο της ζωής
του συνόλου, του έθνους, και το εθνικό σύνολο μέσα στο διεθνές.[...]
Σο ‗Διεθνές Βιβλιοπωλείο‘ Ελευθερουδάκη έδωσε τον πρώτο ίσως
γνήσια και καλώς νοούμενο ευρωπαϊκό τόνο στην Αθήνα. Φωρίς
φραγκολεβαντινισμούς – ο ίδιος ο Ελευθερουδάκης είχε βαθύτατη
προσήλωση στην ελληνικότητα - άνοιξε διάπλατα τα παράθυρα, έκανε
να κυκλοφορήσει ο αέρας, πρόβαλε το πνευματικό εμπόρευμα μέσα
στην καρδιά της Αθήνας με τρόπο επίσημο μαζί και ζεστό,
ελκυστικό, έτσι που να γίνει αντικείμενο υψηλής φιλοδοξίας.[...]
Γιατί το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη είταν το εντευκτήριο της
πνευματικής ηγεσία του τόπου, ένα είδος τέμενος όπου έρχονταν να
κάνουν μια πράξη επιβαλλόμενης παρουσίας όλοι όσοι προβάδιζαν, ή
ονειρεύονταν να προβαδίζουν κάποτε, σ‘ αυτόν εδώ τον
τόπο.[...]» 1293 . Ν Ελίας ΐενέζης χαρακτήριζε επίσης τον
Θώστα Γλευθερουδάκη ως «τον πρώτο εκδότη της Ελλάδος, τον
πρώτο βιβλιοπώλη που έφερε την Ευρώπη στην τότε ελληνική
επαρχία της, τον πρώτο που συνέβαλε τόσο στη διάδοση της παιδείας
και της λογοτεχνίας»1294.

εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου του βιβλιοπωλείου με
πανάκριβα υλικά και τεχνίτες. Ξράγματι, δημιουργήθηκε ένα
κατάστημα σχεδιασμένο με αντίληψη πολύ σύγχρονη και
βιβλιοφιλική, όπως συμπεραίνουν οι μελετητές του ελληνικού
βιβλίου1296.
Ρο βιβλιοπωλείο της οδού Λίκης, στις «παρυφές» της
καρδιάς του εμπορικού κέντρου της Ώθήνας που
αναπτυσσόταν με θεαματικό ρυθμό στη δεκαετία του 1960,
προσέλκυσε από την αρχή πολύ κοινό, περισσότερο από το
παλιό, αλλά δύσκολα μπορούσε να αποσβέσει τη δαπάνη
κατασκευής και τα τρέχοντα λειτουργικά του έξοδα. Πωτήρια,
τελικά, για την επιχείρηση αποδείχθηκε η συνεργασία του
Αιώργου Γλευθερουδάκη με ένα γνωστό υπαίθριο πωλητή της
Ώθήνας, τον Λικόλαο Λίκα 1297 , καθώς ευδοκίμησε τόσο η
μεταπώληση παλαιού στοκ του καταστήματος σε υπαίθρια
πανέρια του τελευταίου όσο και η ιδέα επανέκδοσης του
δωδεκάτομου Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού – συμπληρωμένο από
τρίτομο παράρτημα προσθηκών - και έκδοσης ενός Επίτομου
Λεξικού, στα πρότυπα του ―Petite Larousse‖. πως
περιγράφει η ΐιργινία Γλευθερουδάκη, ο Λίκας είχε την ιδέα
της διορθωμένης επανέκδοσης της Γγκυκλοπαίδειας σε τεύχη,
με δωρεάν το δέσιμο των τόμων. Νι πελάτες, εκτός από τη
δωρεάν βιβλιοδεσία έπαιρναν δώρο και ένα βιβλίο 1298 . Ε
εμπορική επιτυχία των εκδόσεων ήταν μεγάλη.

Πυμπερασματικά, μέσα από μαρτυρίες συγχρόνων του και
των ίδιων των υπαλλήλων του Θ. Γλευθερουδάκη
σκιαγραφείται μία έντονη, «περίεργη, δημιουργική» σε
πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο - προσωπικότητα
που συμμετείχε συνεχώς στα κοινά. Φς βιβλιοπώλης και
εκδότης διακρινόταν για το ανήσυχο πνεύμα του και «είχε
όραμα για την επιχείρησή του, χαιρόταν πολύ με τις επιτυχίες της,
ήταν πολύ υπερήφανος και δούλευε σκληρά»1295.

Ν ίδιος ο Αιώργος Γλευθερουδάκης εφάρμοσε
πρωτοποριακές ιδέες για την εποχή με τη δημιουργία του
βιβλιοπωλείου στην οδό Λίκης, όπου πέρα από τις βιτρίνες,
τα υλικά και την εσωτερική διαρρύθμιση, φρόντισε και για την
εγκατάσταση του πρώτου συστήματος μηχανογράφησης στην
Γλλάδα. Πύμφωνα δε, με παρατηρητές της ελληνικής
βιβλιαγοράς, το μαγαζί της οδού Λίκης προσέλκυσε όχι μόνο
σημαντικά πρόσωπα της ελληνικής πολιτικής και πνευματικής
ζωής, αλλά και «κοινούς θνητούς». Θαθώς η ελληνική
κοινωνία ανάρρωνε σταδιακά από τα πλήγματα του Ξολέμου,
της Θατοχής και του εμφυλίου και η περιοχή γύρω από την
Γρμού αναδεικνυόταν στην καρδιά του εμπορικού κέντρου
της πρωτεύουσας, το βιβλιοπωλείο «έσφυζε από ζωή». Ε
μεταφορά λοιπόν του καταστήματος στη Λίκης αποδείχθηκε
μία επιτυχημένη κίνηση που ήρθε να προσθέσει αξία στην
‗εικόνα‘ του βιβλιοπωλείου ‗διεθνών‘ ή ‗ευρωπαϊκών‘
προδιαγραφών, όπως το περιέγραφαν ανέκαθεν, με την
προσέλκυση νέων ομάδων κοινού.

Ρο 1962 τον Θώστα διαδέχθηκε ο γιος του Αιώργος, που
μετέφερε την έδρα του βιβλιοπωλείου στην οδό Λίκης, καθώς
το κτίριο της πλατείας Πυντάγματος σχεδιαζόταν να
κατεδαφιστεί. Πτόχος του ήταν να στηθεί ένα καινούργιο
κατάστημα, σύγχρονο, πρωτο-ποριακό και «φιλόξενο για τη
γνώση και τους λάτρες της». Νι τιμές των ενοικίων είχαν γίνει
απρόσιτες στο εμπορικό κέντρο και τα οικονομικά της
επιχείρησης Γλευθερουδάκη δεν ήταν ανθηρά. Ε σύζυγος
του Αιώργου, ΐιργινία, θυμάται πως έτσι κατέληξαν στο
κατάστημα στην οδό Λίκης, που τότε ήταν κακόφημη,
γεμάτη υπόγεια καφενεία, οίκους ανοχής και φτηνά
ξενοδοχεία ‗ημιδιαμονής‘. Ε λειτουργία τότε του
Ραχυδρομείου του Πυντάγματος στην ίδια οδό και της Λίκης
ως συνδετικού ‗περάσματος‘ του κόσμου από τους εμπορικούς
άξονες ΐουκουρεστίου-Γρμού μέτρησαν θετικά στην επιλογή.
Γπενδύθηκε μεγάλο κεφάλαιο για τη διαμόρφωση του

1296

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Ζ λίθε ηεο Νίθεο», φ.π..
χζηεζαλ εηαηξεία κε πνζνζηφ 50% ν θαζέλαο, κε ηνλ Διεπζεξνπδάθε
λα παξακέλεη εηεξξφξπζκνο εηαίξνο, ψζηε λα κε ληψζεη νηθνλνκηθή απεηιή,
φπσο ηελ έδεζε ε επηρείξεζε θαη ε νηθνγέλεηα Διεπζεξνπδάθε ζηα πξφζπξα
ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
1298
Δκκαλνπέια Νηθνιαΐδνπ, φ.π., ζ. 78.

1293

1297

ιν ην θείκελν ηνπ άξζξνπ ηνπ Άγγεινπ Σεξδάθε ην Μάξηην ηνπ 1962
ζηελ Καζεκεξηλή δεκνζηεχεηαη ζην Δκκαλνπέια Νηθνιαΐδνπ, φ.π., ζ. 61.
1294
ιν ην θείκελν ηεο ζηήιεο κε ηίηιν «Απνραηξεηηζκφο ζ‘ έλαλ νξεηβάηε»
ηνπ Ζιία Βελέδε δεκνζηεχεηαη ζην Δκκαλνπέια Νηθνιαΐδνπ, φ.π., ζ. 63.
1295
Δκκαλνπέια Νηθνιαΐδνπ, φ.π., ζ. 28.
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ταν πέθανε ο Αιώργος Γλευθερουδάκης το Κάρτιο
του 1968, τα ηνία ανέλαβε, σε μία δύσκολη πολιτικά – καθώς
ο βιβλιοπώλης ήταν στιγματισμένος ως αριστερός – και
οικονομικά εποχή η σύζυγός του ΐιργινία. Γφάρμοσε αρχές
συνετής διαχείρισης, εσωτερικής αναδιοργάνωσης και
αξιοποίησης ανθρώπινου δυναμικού. Ι.χ. Πυνέχισε και
επέκτεινε το σύστημα με τις καρτέλες που είχε εισάγει ο
σύζυγός της, όπου αναγράφονταν οι προτάσεις των υπευθύνων
σε κάθε τομέα βιβλίου, ώστε πάνω σε αυτές τις πληροφορίες –
τίτλος, περιεχόμενο, τιμή πώλησης, ενδιαφέρον πελατών - να
ρυθμίζεται η ποσότητα παραγγελιών (‗standing order‘) από
τους προμηθευτές. Γπίσης, αποδείχθηκαν ορθές οι επιλογές
ατόμων υπεύθυνων σε τμήματα της επιχείρησης. Ώκόμη, δεν
δίσταζε να κάνει επιχειρηματικά ανοίγματα όταν το έκρινε
ορθό. Κετά την επέκταση στο διπλανό κατάστημα της οδού
Λίκης, η ΐιργινία Γλευθερουδάκη αγόρασε το 1973 - μέσα
στην ατμόσφαιρα της δικτατορίας - ένα κατάστημα στο
νεοανεγειρόμενο τότε Ξύργο Ώθηνών στους Ώμπελοκήπους,
με το σκεπτικό ότι ο Γλευθερουδάκης έπρεπε να
αναπτύσσεται για να παραμείνει ανταγωνιστικός και ανάμεσα
στους μεγάλους ‗παίκτες‘ του λιανικού βιβλιεμπορίου. Ε ίδια
παραδέχεται, χρόνια μετά, ότι μπορεί να μην επαληθεύτηκαν
οι υπερβολικά φιλόδοξες προβλέψεις για τις πωλήσεις αυτού
του καταστήματος, αλλά η λειτουργία του αποτέλεσε για την
επιχείρηση ‗Γλευθερουδάκης‘ ένα πρόσθετο πλεονέκτημα από
πλευράς ‗status‘1299.

Η οφίκα Ελευθερουδάκη στο γραφείο της (κεντρικό κατάστημα,
Πανεπιστημίου 17)

πως εξηγεί η Ποφίκα Γλευθερουδάκη, «ήδη, η
επιχείρηση λειτουργούσε πια με άλλον τρόπο: ανοίγαμε νέα
υποκαταστήματα, είχαμε αποκτήσεις καλύτερη οργανωτική δομή, οι
διαδικασίες είχαν αυτοματοποιηθεί και οι χειρόγραφες αποδείξεις
είχαν καταργηθεί»1300. Ξροσθέτει ότι αυτό το πρόγραμμα, είχε
ξεκινήσει από την εποχή της μητέρας της, το 1983, η οποία
όταν είδε την ενημέρωση που έκανε εταιρεία που είχε εισάγει
στην Γλλάδα ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ρώτησε αν θα ήταν
εφικτό να υπάρχουν στο βιβλιοπωλείο πολλοί υπολογιστές
που να συνδέονται μεταξύ τους, τότε τεχνικά αδύνατο ακόμη..
Κε τη νέα διεύθυνση η επιχείρηση ανοίγει το 1992 ένα
υποκατάστημα στο Υυχικό μέσα σε μεγάλο εμπορικό κέντρο
και ένα στους χώρους των πολυκαταστημάτων «Κινιόν». Ρο
1994 εγκαινιάστηκε το υποκατάστημα της Θηφισιάς.
Πημαντική χρονιά για την επιχείρηση ήταν το 1995, όταν η
έδρα και το κεντρικό βιβλιοπωλείο ‗Γλευθερουδάκης‘
μεταφέρθηκαν στην οδό Ξανεπιστημίου 17, σε ένα
οκταώροφο κτίριο, συνολικής επιφάνειας 2.300 τ.μ., με τον 6ο
όροφο διαμορφωμένο στην καφετέρια του καταστήματος.

Ε ΐιργινία Γλευθερουδάκη αποσύρθηκε το 1988
οριστικά από την επιχείρηση, παραδίδοντας τη σκυτάλη στις
κόρες της, Ποφίκα και Καρίνα. Ρο 1989 πραγματοποιήθηκε
μία ριζική ανακαίνιση στο κατάστημα της οδού Λίκης, η
πρώτη
από
μία
μεγάλη
σειρά
καινοτομιών.
Γπανασχεδιάστηκε το εσωτερικό του καταστήματος, με βάση
την αρχή ότι δεν θα υπήρχαν πια πάγκοι με τους πωλητές από
πίσω, παρά οι πελάτες θα είχαν απευθείας πρόσβαση στα
βιβλία. Ζα είχαν την άνεση να τα αναζητήσουν μόνοι τους, να
τα ξεφυλλίσουν και να κινηθούν στο χώρο. Ξαράλληλα,
τοποθετήθηκαν πολύ περισσότερα αντίτυπα ενός τίτλου,
δημιουργώντας «στοίβες», σύμφωνα με αμερικανικά και
ευρωπαϊκά πρότυπα.

Εσωτερική άποψη (ισόγειο) κεντρικού Ελευθερουδάκη (Πανεπιστημίου 17)

Γνώ το άνοιγμα νέων υποκαταστημάτων σε περιοχές
της Ώθήνας συνεχιζόταν, δημιουργήθηκε επίσης μία εταιρεία,
σε συνεργασία με το Γλληνικό Ξρακτορείο Βιανομής Μένου
Ρύπου, με την επωνυμία «Newsstand-Γλευθερουδάκης», με
αντικείμενο τη σύσταση μικρών βιβλιοπωλείων που να
1299

1300

.π., ζ. 153.
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διαθέτουν ευπώλητους, ελληνικούς και ξένους, τίτλους, και
ξένο Ρύπο. Ρο 2000 λειτούργησε πρώτα ένα τέτοιο
βιβλιοπωλείο στο χώρο transit του αεροδρομίου ‗Γλευθέριος
ΐενιζέλος‘ και μέχρι το 2003 άνοιξαν τρία ακόμη. Ρο 2001
το γνωστό μαγαζί της οδού Λίκης μεταφέρθηκε στις
καινούργιες του εγκαταστάσεις, στον αριθμό 20 στον ίδιο
δρόμο. Ξαράλληλα, άνοιξε μεγάλο υποκατάστημα στη
Ζεσσαλονίκη – στον πολυχώρο ―Gate Through‖ – σε
συνεργασία με την «Ξλαίσιο ΏΓ», ένα υποκατάστημα
απέναντι από το κολέγιο ―Deree‖ (2002) και στη συνέχεια
άλλα υποκαταστήματα στην Γλλάδα.

συνεργασία με το café Floral στην πλατεία Γξαρχείων. Ρα
εγχειρήματα αυτά θεωρούνται εξαιρετικής σημασίας και
προοπτικής, όπως τονίζει η διεύθυνση της επιχείρησης, επειδή
αποτελούν ‗πιλοτικά μοντέλα‘ για δραστηριοποίηση σε μη
παραδοσιακούς για την Γλλάδα τομείς βιβλιοπωλικής
λειτουργίας (εκπαιδευτικά ιδρύματα, νοσοκομεία).
Ε επιχείρηση διανέμει επίσης, δωρεάν ένα μηνιαίο
έντυπο με τίτλο «ΛουςNews» και ένα εξαμηνιαίο με τίτλο
«ΛουςPaper» (χριστουγεννιάτικος και καλοκαιρινός οδηγός),
που περιέχει τον κατάλογο του βιβλιοπωλείου.

Ώκόμη, η εταιρεία ‗Γλευθερουδάκης‘ το 1999 έγινε
ιδρυτικό μέλος και βασικός μέτοχος στο «Βίκτυο Γρμής ΏΓ»,
με αντικείμενο τα ‗logistics‘, τη διανομή και προώθηση σε
όλη την Γλλάδα βιβλίων και συναφών ειδών. Πτη θυγατρική
αυτή εταιρεία συνεργάτης είναι και η εταιρεία Γκδόσεις
Θαστανιώτη ΏΓ. Ξελάτες του Βικτύου είναι τα βιβλιοπωλεία
«Γλευθερουδάκης», όλα τα βιβλιοπωλεία της Γλλάδας, οι
εκδόσεις Νξύ, Γμπειρία, ΠΘΏΗ βιβλίο και η πολυεθνική
SONY MUSIC BMG Γλλάς με διακίνηση σε όλα τα
καταστήματα πώλησης CD μουσικής.

Ε διαφημιστική δαπάνη – στο ραδιόφωνο και την
κυριακάτικη Καθημερινή – άγγιξε, ενδεικτικά, το 2008 τα
€120.000, αλλά έκτοτε μειώνεται σταθερά, σύμφωνα με τη
μαρτυρία της Π. Γλευθερουδάκη.

Ρο 2005 ο «Γλευθερουδάκης» επανήλθε στο χώρο
των εκδόσεων με αποκλειστική συνεργασία, για τα ελληνικά,
τίτλων των εκδόσεων Könemann. πως προαναφέρθηκε, η
εκδοτική δραστηριότητα βάδιζε παράλληλα με τη
βιβλιοπωλική, από την εποχή του Θ. Γλευθερουδάκη, και
σταμάτησε τη δεκαετία του 1960 ως το 2004. Ρώρα,
εκδίδονται 22 τίτλοι, οι οποίοι διατίθενται αποκλειστικά στα
βιβλιοπωλεία «Γλευθερουδάκης», με πωλήσεις που ξεπερνούν
τα 45.000 αντίτυπα, σύμφωνα με στοιχεία που δίνει στη
δημοσιότητα η εταιρεία. Ρο 2007 η συνεργασία συνεχίστηκε
με τις εκδόσεις Ullmann (πρώην Könemann), με την έκδοση
13 νέων τίτλων και 2 ανατυπώσεων. Ρο 2008 και το 2009
εκδόθηκαν πάνω από 80 τίτλοι. Ε ίδια η Ποφίκα
Γλευθερουδάκη εξηγεί πως η επανέναρξη της εκδοτικής
δράσης εντάσσεται στο σχέδιο να πραγματοποιηθεί μία
«κάθετα ενοποιημένη επιχείρηση»: βιβλιοπωλεία, εκδόσεις,
πρακτορείο ξένου Ρύπου και διανομή1301.

Ρο 2005 άρχισε να λειτουργεί το ηλεκτρονικό
βιβλιοπωλείο του Γλευθερουδάκη (www.books.gr) με πάνω
από 1.500.000 τίτλους και δυνατότητα άμεσης αγοράς και
αποστολής είτε με πιστωτική κάρτα είτε με αντικαταβολή1302.
Ρο 2009 η Ποφίκα Γλευθερουδάκη δήλωνε πως το ποσοστό
ηλεκτρονικών πωλήσεων κυμαινόταν στο 1,3% του ετήσιου
τζίρου της επιχείρησης. Γνδεικτικά, το 2008 οι ηλεκτρονικές
πωλήσεις είχαν κάνει τζίρο €300.000.
πως συνόψιζαν το 2005 το επιχειρηματικό τους
όραμα οι Ποφίκα και Καρίνα Γλευθερουδάκη, κινούνται στη
δημιουργία μικρών ‗πρότυπων βιβλιοπωλείων που θα
προσφέρουν τη γνώση με τη βοήθεια της σύγχρονης
τεχνολογίας («Newsstand-Γλευθερουδάκης»), στο άνοιγμα
νέων υποκαταστημάτων σε «ανεξερεύνητες» περιοχές, στην
εφαρμογή ακόμα πιο σύγχρονων μεθόδων υποδομής, στην
«αναζήτηση πάντα των καλύτερων τίτλων», στην ανακατάταξη
κάθε τόσο στους πάγκους των βιβλίων, σε σχέδια για
επέκταση στους τομείς ηλεκτρονικής μετάδοσης της γνώσης,
σε περισσότερες εκδηλώσεις και σε ένα πρωτοποριακό café

Πτο μεταξύ, το δίκτυο των υποκαταστημάτων
επεκτεινόταν. Ρο 2003 δημιουργήθηκε το κατάστημα
«Γλευθε-ρουδάκης» εντός του Καιευτηρίου Κητέρα,
σηματοδοτώντας την έναρξη παροχής προϊόντων και
υπηρεσιών εντός νοσοκομείων.
Ρο 2009 ξεκίνησε η
1301

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε νθίθα Διεπζεξνπδάθε (Μεγάιν
βηβιηνπσιείν-αιπζίδα «Διεπζεξνπδάθεο»). Υψξνο: Κεληξηθφ βηβιηνπσιείν
Διεπζεξνπδάθεο, Οδφο Παλεπηζηεκίνπ, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 27.4.2009.

1302

Βι. ηζηφηνπν Διεπζεξνπδάθε: http://www.books.gr/ViewShopStatic
Page.aspx?ValueId=1078
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Γλλάδα, κατά την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.
ποστηρίζει πως δικαιώθηκε η πρωτοποριακή κίνηση
λειτουργίας ενός βιβλιοπωλείου-μεγαθηρίου, του οκταώροφου
Γλευθερουδάκη, στο εμπορικό κέντρο της Ώθήνας και πως
υπάρχει ακόμη χώρος για μεγάλα και μεσαία/μικρά
βιβλιοπωλεία, καθώς το καθένα έχει την ταυτότητά του ως
προς το είδος τίτλων και τη σχέση με σταθερούς πελάτες που
αναπτύσσει. Ρα μεγάλα βιβλιοπωλεία διαθέτουν οπωσδήποτε
το πλεονέκτημα του ‗βάθους‘, δηλαδή της ποικιλίας και της
ποσότητας στοκ, αλλά πιστεύει πως και «ένας καλός και μικρός
βιβλιοπώλης έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τους πελάτες του. Δεν
θα πάρει όσα βιβλία θα πάρουμε εμείς αλλά λίγα, καλά και του δικού
του γούστου. Παίζει τόσο μεγάλο ρόλο η σχέση βιβλιοπώληπελάτη.[...] Είναι και θέμα ανθρώπου. Ας μη γκρινιάζουν συνέχεια
οι μικροί πως δεν πουλάνε επειδή φταίνε οι μεγάλοι» 1306 . Αια το
ίδιο θέμα, σε άρθρο της το 2006, προσθέτει ότι μεγάλες και
μικρές επιχειρήσεις στην Γλλάδα μπορούν να συνυπάρξουν σε
ένα κλίμα ευγενούς άμιλλας και τάσσεται κατά της εξαφάνισης
των μικρών βιβλιοπωλείων, όπως έγινε ήδη σε άλλες χώρες
εξαιτίας της επίθεσης των «αλυσίδων», χωρίς όμως να
απαλλάσσονται και οι μικροί βιβλιοπώλες από την ευθύνη
συνεχούς προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της αγοράς1307.

στον έκτο όροφο του κεντρικού καταστήματος. Ρο σύνθημά
τους: «Ο πρωταθλητισμός θέλει συνεχή προπόνηση» 1303 . Πτην
προσωπική συνέντευξη εντοπίζει ως μυστικά της επιτυχίας της
επιχείρησης ‗Γλευθερουδάκη‘ την καινοτόμα διάθεση και την
ποιότητα των υπηρεσιών, όπως εξυπηρέτηση και πληρότητα
τίτλων. Γπίσης, η διευθύνουσα σύμβουλος στις κατά καιρούς
συνεντεύξεις της τονίζει τη βαρύτητα που δίνει η επιχείρηση
στην ανάπτυξη σταθερής σχέσης με τους πελάτες και στην
ενσυνείδητη- και όχι «συλλήβδην αγορά βιβλιοπαραγωγής» επιλογή τίτλων για τις ανάγκες του κοινού τους.
Ε Ποφίκα Γλευθερουδάκη, σε συνέντευξή της στα
τέλη του 2007, σε ερώτηση αν δίνεται μεγαλύτερη βαρύτητα
στις εκδόσεις ή στις πωλήσεις, απαντούσε πως «η έκδοση είναι
σαν να γεννάς ένα παιδί, αν και εμείς κυρίως κάνουμε συνεκδόσεις.
Από την άλλη πλευρά, στο βιβλιοπωλείο το πιο ωραίο είναι όταν θα
βρεις το κατάλληλο βιβλίο για τον κατάλληλο πελάτη. Αισθάνομαι
λίγο αυτό το προξενιό. Βλέπω έναν τίτλο και λέω, πω πω, αυτό θα
αρέσει στο Γιώργο, στη Μαρία, στον διαφορετικό πελάτη. Με
ιντριγκάρουν και τα δύο πάρα πολύ»1304. Ε ίδια, ως διευθύνουσα
σύμβουλος, πέρα από την ενασχόληση με τα διαχειριστικά και
οικονομικά θέματα και τις κινήσεις της επιχείρησης, δεν
κρύβει τον ενθουσιασμό της να έρχεται σε επαφή με τους
πελάτες – κάθε Τριστούγεννα- ή την επιμέλεια της βιτρίνας ομολογώντας πως «αν και δεν είμαι πολύ του ασημικού,
φαντάζομαι πως θα μπορούσα να παρομοιάσω το στήσιμο της
βιτρίνας με τη στιγμή που προσκαλούμε κόσμο στο σπίτι και τρίβουμε
τα ασημικά για να φαίνεται ωραίο το σαλόνι»1305 -, και να επιλέγει
από την πληθώρα βιβλιοπαραγωγής τους κατάλληλους τίτλους
για τους πάγκους και τις προθήκες.

Πε ένα ‗ιδανικό μοντέλο‘, υποστηρίζει η ίδια, με την
εμπειρία και τη βαθειά γνώση της ελληνικής βιβλιαγοράς που
διαθέτει, οι εκδότες θα παρήγαγαν καλούς τίτλους και τα
βιβλιοπωλεία σε όλη την επικράτεια θα ήταν ενημερωμένα,
καλά οργανωμένα και ευχάριστα για το κοινό. Πε αυτή την
περίπτωση, ο μόνος και «δυστυχώς μόνιμος αδύναμος κρίκος
στην αλυσίδα του βιβλίου» και στην ανάπτυξη της
αναγνωσιμότητας θα ήταν η πολιτεία1308.
Ρην άνοιξη του 2009, όταν πραγματοποιήθηκε η
προσωπική συνέντευξη με τη Ποφία Γλευθερουδάκη1309, στο
πλαίσιο της περιπτωσιολογικής έρευνας, λειτουργούσαν,
παράλληλα με το κεντρικό κατάστημα της Ξανεπιστημίου 17,
13 υποκαταστήματα στην Ώθήνα, 7 καταστήματα με τη
μέθοδο του franchise εκτός Ώθήνας και 5 καταστήματαnewsstand στην Ώθήνα (συνολικά 25 καταστήματα). Ρα
περισσότερα υποκαταστήματα βρίσκονταν σε πλατεία ή
εμπορικό κέντρο συνοικιών της Ώθήνας, τα περισσότερα
καταστήματα-franchise ήταν στο κέντρο των μεγάλων
αστικών κέντρων της επαρχίας και τα περισσότερα μικρά
καταστήματα-newsstand ήταν στο κέντρο της Ώθήνας,

Βιτρίνα κεντρικού καταστήματος Ελευθερουδάκη (Πανεπιστημίου 17)

Γνδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της στο θέμα του
ανταγωνισμού στο χώρο του λιανικού βιβλιεμπορίου στην

1306

.π..
νθίθα Διεπζεξνπδάθε, «Σν βηβιηνπσιείν ζηελ Διιάδα ηνπ 21νπ
αηψλα», Γηαβάδσ, ηεχρνο 460, Φεβξνπάξηνο 2006, 24-25, ζ. 25.
1308
.π..
1309
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε νθίθα Διεπζεξνπδάθε (Μεγάιν
βηβιηνπσιείν-αιπζίδα «Διεπζεξνπδάθεο»). .π..
1307

1303

Δκκαλνπέια Νηθνιαΐδνπ, φ.π., ζ. 194.
ηαχξνο Γηνζθνπξίδεο, «νθίθα Διεπζεξνπδάθε-Υαξηηάθε: Αλνηρηφ
βηβιίν», Lifo Free Press, ηεχρνο 93, 20.12.2007, ζ. 102.
1305
.π..
1304
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πλησίον σταθμών μετρό, και σε συγκοινωνιακούς κόμβους
(αεροδρόμιο Ώθήνας κλπ.). Ε επιχείρηση Γλευθερουδάκης
έχει το καθεστώς της Ώνώνυμης Γταιρείας (Ώ.Γ.) από το
1964 και διατηρεί σήμερα τον οικογενειακό χαρακτήρα, με
μετόχους τις ΐιργινία, Ποφία και Καρίνα Γλευθερουδάκη, με
τη μεσαία να κατέχει τη θέση της διευθύνουσας συμβούλου.
Ε επιχείρηση απασχολεί συνολικά ως μόνιμο προσωπικό 160
άτομα και ως εποχιακό προσωπικό 15-20 άτομα. Βιαθέτει
στοκ της τάξης των 100.000 τίτλων. Ρα βιβλία αποτελούν το
99% των πωλήσεων, σύμφωνα με τη διευθύνουσα σύμβουλο,
με το υπόλοιπο 1% των πωλήσεων να αφορούν χαρτικά είδη,
Ρύπο, είδη δώρων, μουσική και ηλεκτρονικά είδη (DVDs).

Εσωτερική όψη νέου κεντρικού καταστήματος (Πανεπιστημίου 11)

Πτους άνετους χώρους του τριώροφου κτιρίου, μικρότερης πάντως ενεργούς επιφάνειας από το παλαιότερο εκτός από βιβλία και περιοδικά το βιβλιοπωλείο προσφέρει
στους αναγνώστες την υπηρεσία BooksPlus για αναζήτηση
ποικίλων πληροφοριών και τη δυνατότητα στιγμιαίας
εκτύπωσης βιβλίου με το μηχάνημα Espresso Book Machine.

Φς προς τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της
επιχείρησης, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχωρήθηκαν,
από το 1991 έως το 2007 υπάρχει συνεχής ανοδική πορεία.
Γνδεικτικά το 2008 η επιχείρηση σημείωσε τζίρο ύψους
€24.000.000 (και €23.000.000 χωρίς τα σχολικά βιβλία) 1310.
Κέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης, την άνοιξη του 2009,
η ίδια υποστήριζε πως οι πωλήσεις παρουσιάζουν
σταθερότητα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια και δήλωνε
ότι γενικά «το βιβλίο μοιάζει να βγαίνει αλώβητο από την κρίση.
Ίσως γιατί είναι φτηνός τρόπος ψυχαγωγίας. Ίσως γιατί αυτοί που
αγαπάνε το διάβασμα δεν νοούνται να κόψουν από εκεί. Προσωπικά,
πάντως, μου έχει δημιουργηθεί η αίσθηση πως ο κόσμος με αυτήν
την κρίση στρέφεται και επιστρέφει σε σταθερές αξίες. τα απλά και
διαχρονικά πράγματα» 1311 . Πτην προσωπική συνέντευξη στο
πλαίσιο της εργασίας εκφράζει την άποψη ότι από το 1973
που ενεπλάκη μέχρι τώρα έχει δικαιωθεί απόλυτα ως προς τις
επιλογές της για τη λειτουργία και τις στρατηγικές κινήσεις
της επιχείρησης.

ΠΚΞΓΟΏΠΚΏΡΏ:
-

-

Πημειώνεται ότι το Κάιο του 2011 εγκαινιάστηκε το
νέο κεντρικό κατάστημα Γλευθερουδάκη, η «ναυαρχίδα»
όπως την αποκαλούν οι ιδιοκτήτριες στην οδό Ξανεπιστημίου
11, μόλις έξι αριθμούς πιο κάτω από το παλιό οκταώρου
κατάστημα της Ξανεπιστημίου 17.

-

1310

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε νθίθα Διεπζεξνπδάθε (Μεγάιν
βηβιηνπσιείν-αιπζίδα «Διεπζεξνπδάθεο»). .π..
1311
Μαξηιέλα Καβάδε, «Ζ θξίζε ζην ξάθη: 10 επαγγεικαηίεο θάλνπλ
ηακείν», Έςηινλ (Διεπζεξνηππία), ηεχρνο 937, 29.3.2009, 52-58, ζ. 57.
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Νικογενειακός χαρακτήρας επιχείρησης
Ξροσωπικότητα και δράση διευθυντών
Ξαρακολούθηση εξελίξεων στο εξωτερικό
Γπένδυση μεγάλου κεφαλαίου σε εξωτερική και εσωτερική
όψη καταστήματος
Ρολμηρή επιχειρηματικότητα – υψηλό ρίσκο. Ι.χ. Γγκ.
Ιεξικό=επιτυχημένη κίνηση σε πνευμ. Γπίπεδο και
στάτους επιχείρησης, αποτυχημένη οικονομικά.
Πυνεχής ανανέωση – πρωτοποριακές κινήσεις
Ώνάγκη συνετούς διαχείρισης
Ζα φανεί σήμερα: άνοιγμα με τόσα υποκαταστήματα σε
μία αγορά με μικρή αγοραστική δύναμη λόγω κρίσης και
μόνιμα χαμηλή αναγνωσιμότητα
Ξροσπάθειες καθετοποίησης
Πυνεργασίες – συνέργειες στον εκδοτικό τομέα
Ξνευματικό στέκι – σταθεροί πελάτες – και συγγραφείς για
έκδοση
Πταθερή ταυτότητα / εικόνα με κύρος
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ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΕΙΟΝ ΣΗ
ΕΣΙΑ



Ε ιστορία της Γστίας ξεκινά το 1885, όταν ο
Αεώργιος Θασδόνης, με καταγωγή από την Ρήνο και με
προηγούμενη προϋπηρεσία στην εκπαίδευση και κατόπιν στη
δημοσιογραφία
στο
ΐουκουρέστι,
ίδρυσε
το
βιβλιοπωλείο/εκδοτικό οίκο.

Σο βιβλιοπωλείο της Εστίας στην οδό ταδίου 38 (μέχρι το 1978)

Ξολύτιμη για την πορεία αυτού του ιστορικού
εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου, αλλά και για τη
μετεξέλιξη της ελληνικής βιβλιαγοράς από τη δεκαετία του
1920 ως σήμερα, μέσα στην ταραγμένη συχνά πολιτική και
κοινωνική ζωή της Γλλάδας, είναι η καταγεγραμμένη
μαρτυρία του «εστιομανούς» - όπως αυτοχαρακτηριζόταν –
υπαλλήλου από το 1923 ως το 2001 του Βιβλιοπωλείου της
Εστίας, Λίκου Ξαντελάκη 1312 . Βιασώζει, όπως επισημαίνει
εύγλωττα ο Λ. Κπακουνάκης, την προϊστορία ενός métier,
ενός επαγγέλματος, τότε που τα βιβλία τυπώνονταν σε
τυπογραφικά φύλλα, τα οποία στη συνέχεια διπλώνονταν.
Βιασώζει επίσης την τοπογραφία των βιβλιοπωλείων και των
εκδοτικών οίκων. Βιασώζει ακόμη μια εκδοτική πρακτική,
σφραγισμένη από την ατομικότητα.
Θαι, τέλος, μας
υπενθυμίζει το μέγεθος του ελληνικού κόσμου, εκεί που
έφταναν τα ελληνικά βιβλία, δηλαδή σε ελληνικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα και έδρες νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό. Ν
Λίκος Ξαντελάκης συνιστά με τον τρόπο του ένα
χρονογράφο της ελληνικής εκδοτικής ιστορίας1313.

Ρο όραμά του ήταν από την αρχή διπλό, ένα πλήρες
βιβλιοπωλείο και η έκδοση βιβλίων που να είναι «αξιόλογα,
καλαίσθητα και σε προσιτές τιμές», ώστε να διαμορφώσουν
την παιδεία των μελλοντικών γενιών του νεοσύστατου τότε
ελληνικού κράτους. Ν ίδιος δήλωνε ότι στόχος του ήταν η
έκδοση και διάδοση βιβλίων με ποιοτική λογοτεχνία και για
την καλλιέργεια της γλώσσας και των ηθών. Ήταν ένθερμος
δημοτικιστής όσον αφορά το περίφημο Αλωσσικό Δήτημα.
Ρο πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε το 1885 ήταν η
Παιδική Ανθολογία υπό Ώριστοτέλους Θουρτίδου, ενδεικτικό
του οράματος του Α. Θασδόνη. Έκτοτε η Γστία έχει εκδώσει
πάνω από 11.000 τίτλους, με έμφαση αρχικά στους μεγάλους
έλληνες πεζογράφους και ποιητές στα τέλη του 19ου αιώνα,
τους οποίους ο Θασδόνης υποστήριξε στα πρώτα τους
βήματα. Ώνάμεσά τους ήταν οι Ξαλαμάς, Θάλβος,
ΐαλαωρίτης, Ξροβελέγγιος, ΐικέλας, ΐιζυηνός, Ξαπαδιαμάντης, Θαρκαβίτσας, Κητσάκης, ΐλαχο-γιάννης,
Γφταλιώτης,
Μενόπουλος,
Λιρβάνας,
Ζεοτόκης,
Ρραυλαντώνης, Θαμπούρογλου. Ε διάσημη Πειρά
Ιογοτεχνίας που προώθησε ο Θασδόνης ήταν πρωτοποριακή
για την εποχή και ως προς άλλα χαρακτηριστικά: Ήταν μικρά,
εύχρηστα και προσιτά στον κόσμο βιβλία.

Ο „εστιομανής‟ Νίκος Παντελάκης
1312

Θα ήζεια λα θαηαζέζσ ζην ζεκείν απηφ θαη ηε δηθή κνπ καξηπξία. Χο
θνηηήηξηα ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο Παλ/κίνπ Αζελψλ (1987-1991)
επηζθεπηφκνπλ ζπρλά ην Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο θαη κνπ είρε θάλεη
εληχπσζε ε κλήκε θαη ε θαζνδήγεζε ηνπ Νίθνπ Παληειάθε, φηαλ έκπαηλα
ζην θαηάζηεκα θαη κεηά αλέβαηλα ζην παηάξη γηα ηίηινπο ζρεηηθνχο κε
θηινζνθία, ςπρνινγία θαη παηδαγσγηθή.
1313
Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Αλακλήζεηο ελφο Δζηηνκαλνχο», Σν Βήκα,
21.12.2003. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.tovima.gr/booksideas/article/?aid=155999 (27.3.2009).
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Ρο πρώτο βιβλιοπωλείο της Γστίας βρισκόταν στην
οδό Πταδίου 38. πως ο ίδιος περιγράφει, ο χώρος ήταν
μικρός, «είχε ένα υπόγειο ανθυγιεινό, ούτε αερισμό ούτε τίποτα,
ούτε βρύση, ούτε νερό για να πλυθείς∙ δεν είχανε νερό τα
καταστήματα. το υπόγειο κάτω είχαμε τμήμα βιβλιοδετείου,
κάναμε τις μπροσούρες. Σα τυπογραφικά φύλλα τα διπλώναμε με τα
χέρια σε κάτι τραπέζια μεγάλα, δεν είχαμε μηχανήματα. Είχαμε δύο
κοπέλες να διπλώνουνε τα φύλλα και δύο εργάτες να φτιάχνουνε τα
βιβλία. λα τα βιβλία. Μόνο άμα έπεφτε πολλή δουλειά και ήτανε
βιαστική τη δίνανε έξω. Αλλά ένα βιβλίο που ήτανε να βγει, ένα
λογοτεχνικό ας πούμε, το φτιάχνανε μέσα στο βιβλιοπωλείο, όχι
βέβαια δερμάτινα και τέτοια πράγματα, μπροσούρες. Σότε τυπώναμε
στο τυπογραφείο Λεώνη, ένα παλιό τυπογραφείο στην οδό
Περικλέους.[...] Είχε δύο πιεστήρια μέσα, κι ο Κολλάρος τον
εμπιστευότανε πολύ γιατί ήτανε της παλιάς σχολής. Εκεί τα
τυπώνανε τα τυπογραφικά φύλλα, και πηγαίναμε εμείς με το
καροτσάκι, ένας μπρος ένας πίσω, σπρώχναμε, τα φέρναμε εδώ στο
βιβλιοπωλείο και τα κατεβάζαμε στο υπόγειο. Εκεί οι δυο κοπέλες
δουλεύανε με το κομμάτι, δηλαδή στα χίλια φύλλα που θα διπλώνανε
έπαιρναν, ας πούμε, πέντε δραχμές. Οι άλλοι δύο μεγάλοι ήτανε
μόνιμοι εργάτες κάτω στο υπόγειο. Αυτοί δεν ξέρανε τι κάνουμε
εμείς απάνω, δεν ξέρανε τίποτα κάτω»1314.

Ν Θ. Παραντόπουλος, κατά τη δεκαετία του 1950,
δημιούργησε τη γνωστή ειρά Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με
τους μικρού σχήματος σκληρόδετους τόμους. Ε σειρά αυτή,
που αριθμεί πάνω από 300 τίτλους, περιέλαβε τους
σημαντικότερους πεζογράφους της λεγόμενης ‗Αενιάς του ΄30‘
(Ζεοτοκά, Θαραγάτση, Ξετσάλη, Ξρεβελάκη, ΐενέζη,
Κυριβήλη, Οώμα, Ρερζάκη). Ε Γστία τιμήθηκε για αυτή τη
σειρά με το βραβείο της Ώκαδημίας Ώθηνών.
Ξολύ σημαντική για την πνευματική ζωή του τόπου
και για το ‗προφίλ‘ της επιχείρησης αποδείχθηκε από την
αρχή η πρωτοβουλία του Θολλάρου να ιδρύσει το περιοδικό
Νέα Εστία το 1927, που είναι το παλαιότερο λογοτεχνικό
περιοδικό της Γλλάδας με αδιάλειπτη λειτουργία μέχρι τώρα.
Ξρώτος της διευθυντής ήταν ο Αρηγόρης Μενόπουλος.
Ννομάστηκε έτσι γιατί τον Ηανουάριο του 1876 είχε ιδρυθεί
το εβδομαδιαίο περιοδικό Εστία από τον Ξαύλο Βιομήδη,
κατά το πρότυπο του γαλλικού Le Foyer (1875-1882). Ρο
1881 τη διεύθυνση του περιοδικού ανέλαβε ο Α.Θασδόνης και
κατά τη διετία 1889-1890 οι Α. Βροσίνης και Λ. Ξολίτης. Ρο
1890 μετονομάστηκε σε Εικονογραφημένη Εστία. Ρο 1891 τη
διεύθυνση ανέλαβε ο Α. Βροσίνης και το 1894 αποφάσισε να
μετατρέψει το περιοδικό σε απογευματινή ημερήσια
εφημερίδα. Ε Εστία εκδίδεται μέχρι σήμερα. Ρο περιοδικό
εξακολούθησε να κυκλοφορεί για λίγους ακόμη μήνες, έως τον
Ηούνιο του 1895, με διευθυντή τον Αρ. Μενόπουλο. Ώυτός
έδωσε την ιδέα επανακυκλοφορίας της Εστίας στον Θολλάρο.
Πτις 15 Ώπριλίου 1927 κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της
Νέας Εστίας.

Ρο 1890 τη διεύθυνση της Γστίας
αναλαμβάνει ο ανιψιός του Α. Θασδόνη, Ηωάννης Βημητρίου
Θολλάρος. Ώυτός άρχισε να κυκλοφορεί το Ξανελλήνιον
ΐιβλιογραφικόν Βελτίον, μία πρωτοβουλία σημαντική για την
υποδομή της ελληνικής βιβλιογραφίας. Ν εκδοτικός οίκος
παρήγαγε στη διάρκεια της διεύθυνσής του εκατοντάδες
εκπαιδευτικά βιβλία, συνδέοντας την ιστορία της Γστίας με τη
δημόσια αντιπαράθεση πνευματικών ανθρώπων για το
Αλωσσικό Δήτημα των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα,
καθώς και με αξιομνημόνευτες μεταφράσεις αρχαίων Γλλήνων
και ξένων λογοτεχνών και μελετητών. Ν Λίκος Θαζαντζάκης
χαρακτήριζε τον Η.Θολλάρο «ευεργέτη των ελληνικών
γραμμάτων» και ο Ελίας ΐενέζης έγραφε πως «ο Ηωάννης
Θολλάρος έδεσε το όνομά του με την ιστορία και την
προκοπή της ελληνικής λογοτεχνίας».
Ρο 1925 ο Η. Θολλάρος απέκτησε εταίρο το γαμπρό
του, Θωνσταντίνο Παραντόπουλο.
1314

Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο βηβιηνπώιεο ηεο
Δζηίαο αθεγείηαη, φ.π., ζζ. 27-28.
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πως
θυμάται το ‗βιβλιοπωλάκι‘ 1315 Λίκος
Ξαντελάκης, «όταν άρχισε να βγαίνει η Νέα Εστία, τότε
μπήκανε οι λογοτέχνες μέσα. Μετά ήρθανε σ‘ εμάς, που ήμασταν
εκδότες. Αρχίσανε και βγάζανε βιβλία του Ουράνη, δημοσιεύματα
του Λάμψα, του πατέρα του Λάμψα τα βιβλία, και μετά λίγο-λίγο
ήρθανε και οι Καραγάτσης, Βενέζης, Μυριβήλης…» 1316.

αποτιμά θετικά την ανάληψη της επιχείρησης από τη Κάνια
Θαραϊτίδη το 1972, διακρίνοντας τον αέρα ανανέωσης στην
παραδοσιακή Γστία. Ώναφέρει χαρακτηριστικά: «Η κυρία
Μάνια ήτανε σεβασμιοτάτη γυναίκα, κυρία με τα όλα της. Ήτανε
ιστορίες μεγάλες. Πάντως έπιασε το βιβλιοπωλείο. Μπήκε μέσα και
προχωρούσαμε μετά. Ανοίξαν οι δουλειές. Η Εστία καλά
προχωρούσε, πηγαίναμε δηλαδή σαν νέος ρυθμός κανονικά. Με τους
ανθρώπους, με τους συγγραφείς μας, με τις γνωριμίες, με το κύρος.
Σο βιβλιοπωλείο ήτανε εντάξει»1320.

Ρο 1937 η Γστία μεταφέρθηκε από την Πταδίου λόγω ανακαίνισης στο κτίριο Λικολούδη που στεγαζόταν η
επιχείρηση- στην Ηπποκράτους 23. Ν Λ. Ξαντελάκης εξηγεί
πως στο νέο κατάστημα γινόταν η χοντρική πώληση και σε
δεύτερο μικρό μαγαζί στην Ξεσμαζόγλου στεγαζόταν η
λιανική πώληση, γιατί τότε η Ηπποκράτους δεν ήταν κέντρο
της βιβλιαγοράς. «Δεν υπήρχε κίνηση, τίποτε, άμα έβγαινες από
την οδό ταδίου∙ το βιβλιοπωλείο χανότανε, δεν ήταν όπως είναι
τώρα τα βιβλιοπωλεία που έχουνε μαζευτεί όλα όλωνος και γύρω
γύρω -, νοικιάσαμε ένα μικρό μαγαζάκι στην οδό Πεσμαζόγλου 3 για
να κρατήσουμε τους πελάτες της λιανικής πωλήσεως. Γιατί τότε η
Ιπποκράτους ήταν παράταιρο μέρος, όλα τα βιβλιοπωλεία, τέσσεραπέντε – αλίβερος, Δημητράκος, ιδέρης και λοιπά -, ήτανε
μαζεμένα στη ταδίου» 1317 , θυμάται ο ίδιος. Ν Ηωάννης
Θολλάρος επιτηρούσε τη χοντρική πώληση της επιχείρησης
στην Ηπποκράτους 23 και ο Θωνσταντίνος Παραντόπουλος
είχε αναλάβει τη λιανική πώληση με έδρα την Ξεσμαζόγλου
3.

Φς τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και σε όλη τη
δεκαετία του 1980, υπό τη διεύθυνσή της, το βιβλιοπωλείο
συνέχισε να θεωρείται ένα από τα πιο ενημερωμένα σε τίτλους
βιβλιοπωλεία της Ώθήνας, που εκπλήρωνε επάξια το σκοπό
και τη μακρόχρονη ιστορία του. Ε Κάνια Θαραϊτίδη έδωσε
ώθηση στο Βιβλιογραφικό Δελτίο, το οποίο με τον τίτλο Νέα
Βιβλία, κυκλοφορεί τέσσερις φορές το έτος, με περιεχόμενο
το σύνολο των εκδόσεων με τα πλήρη βιβλιογραφικά τους
στοιχεία που διατίθενται στο ΐιβλιοπωλείον της Γστίας. Ε
ίδια δημιούργησε νέες ειρές Λογοτεχνίας, ελληνικής και ξένης.

Κετά από ενάμιση έτος, μόλις ολοκληρώθηκε η
ανακαίνιση του κτιρίου Λικολούδη, η έδρα της επιχείρησης τόσο οι χοντρικές όσο και οι λιανικές πωλήσεις- επανήλθε στο
ισόγειο της οδό Πταδίου. Κέχρι το 1978, το βιβλιοπωλείο
παρέμεινε στην ίδια διεύθυνση: «Εκεί σύχναζαν για χρόνια οι
περισσότεροι αθηναίοι βιβλιόφιλοι και πνευματικοί άνθρωποι και εκεί
γινόντουσαν οι πιο θυελλώδεις συζητήσεις για πνευματικά,
καλλιτεχνικά και πολιτικά θέματα»1318.

Ρο 1978 η τότε διευθύντρια της Γστίας τόλμησε –για
λόγους αναγκαστικής εκκένωσης του κτιρίου στη Πταδίου για
να στεγαστεί η Ρράπεζα Ξειραιώς- τη μεταφορά του
καταστήματος στην οδό Πόλωνος 60, όταν η περιοχή δεν
αποτελούσε σημείο βιβλιαγοράς. Ξαρ΄ όλα αυτά δικαιώθηκε
στην επιλογή της. πως περιγράφει με απλά λόγια ο Λ.
Ξαντελάκης, ο νέος χώρος που είχε εντοπίσει η Κάνια
Θαραϊτίδη ήταν ασύγκριτα μεγαλύτερος από το κατάστημα
της Πταδίου, «ιδεώδης» για να στεγάσει το στοκ που διέθεταν,
όμως η θέση δυσμενής. Ιέει: «Μετά βγήκα στη όλωνος έξω∙
αχανές και ερημία που λέμε, σκοτάδι, νύχτα. Σότε στη όλωνος
ψυχή δεν πέρναγε απέξω. Κοιτάζω απέναντι, ήτανε η ταδίου. Σα
μαγαζιά, ο κόσμος ήτανε στη ταδίου» 1321. Ν ίδιος αναγνωρίζει
ότι «αποδείχτηκε τυχερή» και τελικά η Γστία τράβηξε όλα τα
βιβλιοπωλεία και η Πόλωνος με τους γύρω δρόμους
μετατράπηκε σε «βιβλιότοπο».

Ρο 1972 τη διεύθυνση της επιχείρησης ανέλαβε η
κόρη του Θ. Παραντόπουλου, Κάνια Θαραϊτίδη, «λόγω
αιφνίδιου θανάτου του πατέρα και με πολλές αντιδράσεις από μερίδα
προσωπικού», όπως η ίδια καταθέτει 1319 . Ν Λ. Ξαντελάκης
1315

πσο ν ίδηνο ν Ν. Παληειάθεο ζπκάηαη, «φινη ησλ βηβιηνπσιείσλ ήηαλε
ηα βηβιηνπσιάθηα». Έηζη νλφκαδαλ ηνπο βηβιηνυπαιιήινπο, θπξίσο λεαξήο
ειηθίαο. Βι. Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο
βηβιηνπώιεο ηεο Δζηίαο αθεγείηαη, φ.π., ζ. 146.
1316
Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο βηβιηνπώιεο ηεο
Δζηίαο αθεγείηαη, φ.π., ζζ. 29-30.
1317
.π., ζ. 35.
1318
«Μηα 95ρξνλε δίπια ζην Παλεπηζηήκην», Γηαβάδσ, ηεχρνο 29, Μάξηηνο
1980, 18-19, ζ. 18.
1319
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε Μαξίλα (Μάληα) Καξατηίδε (Μεγάιν
βηβιηνπσιείν «Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο»). Υψξνο: Βηβιηνπσιείνλ ηεο
Δζηίαο, Οδφο φισλνο 60, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 2.4.2009.

1320

Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο βηβιηνπώιεο ηεο
Δζηίαο αθεγείηαη, φ.π., ζζ. 186-187.
1321
.π, ζ. 188.
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Πτα περίπου 350 τ.μ. του νέου καταστήματος, που
αποτελούνταν από ισόγειο, υπόγειο και πατάρι,
συγκεντρώθηκε τότε όλο το στοκ της επιχείρησης, γύρω στους
100.000 τίτλους. Πτο ισόγειο εκτίθεντο όλες οι νέες εκδόσεις
– όχι μόνο οι δικές τους - σε επτά μεγάλους πάγκους, που
ενημερώνονταν συχνά. Νι τοίχοι του ισογείου καλύφθηκαν με
ράφια που περιλάμβαναν λεξικά, μεθόδους εκμάθησης ξένων
γλωσσών, ελληνική λογοτεχνία, αρχαία ελληνική και λατινικής
φιλοσοφία, παραψυχολογία, εκδόσεις της Γστίας και ξένη
λογοτεχνία. Πτο πατάρι του βιβλιοπωλείου τοποθετήθηκαν
τίτλοι σχετικοί με τη θρησκεία, τη φιλοσοφία, την ψυχολογία,
την παιδαγωγική, την ιατρική, την πολιτική, την οικονομία και
τις κοινωνικές επιστήμες. Πτο υπόγειο συγκεντρώθηκαν σε
επτά σειρές από βιβλιοθήκες και σε ράφια στους τοίχους όλες
οι παλαιότερες εκδόσεις – που δεν κινούνταν πολύ -, τα
αφιερώματα της Νέας Εστίας και το στοκ των εκδοθέντων
τίτλων της Γστίας.
Ώπασχολούνταν οκτώ άτομα ως
βιβλιοϋπάλληλοι για την εξυπηρέτηση του κοινού, εκείνη την
εποχή1322.

Πρόσοψη κτιρίου στην οδό Κωστάκη Παντελίδη στο ιστορικό κέντρο της
Λευκωσίας, όπου στεγαζόταν το υποκατάστημα του Βιβλιοπωλείου της Εστίας

Ένα επιχειρηματικό τόλμημα ήταν το άνοιγμα
υποκαταστήματος στη Ιευκωσία της Θύπρου κατά τη
δεκαετία του 1990, σε συνεργασία με τον ελληνοκυπριακής
καταγωγής πρώην Ώναπληρωτή πουργό Γξωτερικών της
Γλλάδας και συγγραφέα Αιάννο Θρανιδιώτη (1947-1999), το
οποίο όμως έκλεισε, μετά το θάνατό του, λόγω κληρονομικών
προβλημάτων.

Ε επιλογή της Κάνιας Θαραϊτίδη υπήρξε επιτυχής σε
εμπορικό επίπεδο και στην ‗εικόνα‘ του βιβλιοπωλείου, καθώς
όχι μόνο διατήρησε την παλιά σταθερή πελατεία που είχε το
παραδοσιακό βιβλιοπωλείο στη Πταδίου, αλλά ταυτόχρονα
απέκτησε ‗ως προστιθέμενη αξία‘ ένα καινούριο και
απαιτητικό κοινό, νεαρής ηλικίας, κυρίως τους φοιτητές που
σύχναζαν στην περιοχή γύρω από το Ξανεπιστήμιο.

Ώπό το 2007 η επιχείρηση έχει τη νομική μορφή της
Ώνώνυμης Γταιρείας1324. Ώπό το 2007 λειτουργεί παράλληλα
το ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο της Γστίας1325, με ετήσιο ύψος
πωλήσεων €60.000 ή περίπου το 3% του συνολικού όγκου
πωλήσεων της επιχείρησης.

Ρο 1992 δημιουργείται το Γενικό Βιβλιοπωλείο. Ρη
διεύθυνση αναλαμβάνει ο γιος της Κάνιας, Ηωάννης
Θαραϊτίδης. Πημαντικός σταθμός στην ιστορία της
επιχείρησης αποτελεί η μεταφορά του ομώνυμου εκδοτικού
οίκου και του περιοδικού Νέα Εστία, το Βεκέμβριο του 1998,
σε ανακαινισμένα γραφεία στο ιδιόκτητο κτίριο της Γστίας
στην οδό Γυριπίδου 84, με υπεύθυνη την κόρη της Κάνιας,
Γύα Θαραϊτίδη. Γκδίδονται σειρές σύγχρονης ελληνικής και
ξένης λογοτεχνίας, δοκίμια πολιτικής και ιστορίας,
φιλοσοφική σειρά, ψυχαναλυτικά κείμενα, η σειρά της Λέας
Γλληνικής ΐιβλιοθήκης κ.ά. πως αναφέρεται σε αφιέρωμα
στο ‗ΐιβλιοπωλείον της Γστίας‘ στο μηνιαίο περιοδικό για το
βιβλίο Προθήκη , το 2003, «ο εκδοτικός οίκος παρακολουθεί τις
τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα πνεύμα που φιλοδοξεί να συνδυάσει
την παράδοση με τα σημερινά δρώμενα» και σκοπός είναι «η
μετριοπαθής αριθμητικά παραγωγή βιβλίων (―καλαίσθητων και σε
τιμή προσιτή‖) που να έχουν λόγο ύπαρξης μέσα στο σημερινό
εκδοτικό κατακλυσμό»1323.

Η Μάνια Καραϊτίδη στο γραφείο της (Βιβλιοπωλείον της Εστίας)

1324

Ζ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο είλαη: «BIBΛIOΠΧΛEION TH ETIA I.Γ. KOΛΛAPOΤ, ΗΧΑΝΝΖ ΚΑΡΑΨΣΗΓΖ & IA Α.E.»
1325
Βι. ηζηφηνπν: http://www.estiabookstore.gr/estia/HestiaBookstore_
Cart.asp

1322

«Μηα 95ρξνλε δίπια ζην Παλεπηζηήκην», φ.π..
1323
«Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο: Δθεί πνπ ε παξάδνζε ζπλαληά ηελ
πνηφηεηα», Πξνζήθε, ηεχρνο 4, Μάξηηνο 2003, 68-69, ζ. 69.
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στοκ που προσφέρει ανέρχεται σε 400.000 τίτλους (2009)1329.
Φς προς την προώθηση των βιβλίων, σύμφωνα με τη Κάνια
Θαραϊτίδη, εκθέτουν τους νέους τίτλους σε μορφή πυραμίδων
που ανανεώνονται κάθε δύο μήνες, δεν έχουν συγκεκριμένο
διάστημα εκδοτικής επιστροφής και δεν έχουν ράφι ή πάγκο
με ευπώλητους τίτλους, παρά μόνο ράφι με προσφορές στην
τιμή. Φς ένα ‗μικρό αναγνωστήριο‘ για τους πελάτες
διαθέτουν τρία τραπέζια και καρέκλες, αλλά δεν έχουν
καφετέρια ή χώρο για χρήση διαδικτύου στο κατάστημα.
Βιοργανώνουν ενίοτε βιβλιο-παρουσιάσεις στο χώρο του
υπογείου του καταστήματος. Γπίσης, η Γστία διαθέτει μία
λίστα σταθερών πελατών, στους οποίους προσφέρεται μόνιμη
έκπτωση 15%.

Ε Κάνια Θαραϊτίδη παραμένει υπεύθυνη των
δημοσίων σχέσεων και της επικοινωνίας της επιχείρησης.
πως περιγράφει ο Λ. Κπακουνάκης το 1998, απαντώντας σε
αντιδράσεις σταθερών φίλων του ιστορικού βιβλιοπωλείου για
ενδεχόμενη μετακόμισή του – είχε γίνει τότε σύγχυση με τη
μεταφορά του εκδοτικού τμήματος στην οδό Γυριπίδου- το
ΐιβλιοπωλείον της Γστίας εξακολουθεί «να λειτουργεί στην οδό
όλωνος, διαγωνίως απέναντι από τη Νομική, με το ισόγειό του, το
υπόγειό του, το εποπτικό πατάρι του και το βαθυκόκκινο δωμάτιο ‗με
θέα‘, που αποτελεί το βασίλειο της ποιητικής μορφής της Μάνιας
Καραϊτίδου»1326.
Ν ίδιος παρατηρητής της ελληνικής βιβλιαγοράς,
συμπυκνώνει μέσα σε μία παράγραφο την αξία του ιστορικού
βιβλιοπωλείου/εκδοτικού οίκου και των ανθρώπων του: «H
Εστία γεφυρώνει τρεις αιώνες εκδοτικής ιστορίας. Δημιουργήθηκε
τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα από τον Γεώργιο Κασδόνη,
τον οποίο μετά από λίγα χρόνια διαδέχθηκε ο ανιψιός του Ιωάννης
Κολλάρος. Σον Κολλάρο διαδέχθηκε ο άντρας της κόρης του
Ευτυχίας, αραντόπουλος. Σον αραντόπουλο, η κόρη του Μάνια
Καραϊτίδη. Και την κυρία Μάνια η κόρη της Εύα. το διάστημα αυτό
η Εστία λειτούργησε κάπως ως τοπόσημο της πνευματικής Αθήνας.
Από τη ταδίου, όπου πρωτάνοιξε, στους πέριξ δρόμους, ύστερα στη
όλωνος (επί κυρίας Μάνιας) και τώρα στου Χυρρή (το εκδοτικό
μέρος, το βιβλιοπωλείο είναι πάντα στη όλωνος). ταν η Εστία
μεταφέρθηκε στη όλωνος, ο δρόμος ήταν, βιβλιοπωλικώς, έρημη
χώρα. Σώρα είναι πια βιβλιότοπος. Για τις συλλογικές συμπεριφορές
κάποιοι ανοίγουν τον δρόμο»1327.

Εσωτερική όψη ισογείου Βιβλιοπωλείου της Εστίας

Βιαπιστώνεται – και στην περίπτωση αυτής της
ιστορικής αθηναϊκής επιχείρησης βιβλίου – εκ μέρους των
ιδιοκτητών-διευθυντών μία συνεχής παρατήρηση των
εξελίξεων στο εξωτερικό και το εσωτερικό για τη διάγνωση
τάσεων και επιθυμιών του κοινού, βαθειά γνώση της
βιβλιαγοράς, καινοτόμα διάθεση και επιχειρηματική τόλμη εκ
μέρους των ιδιοκτητών/διευθυντών. Ραυτόχρονα, υπάρχει ως
σήμερα η πρόθεση διατήρησης της παράδοσης και του
κύρους της ταυτότητας της Γστίας ως βιβλιοπωλείου και
εκδοτικού οίκου.
Ξολλά χρόνια αργότερα από τότε που ανέλαβε και
κατόπιν παρέδωσε τη διεύθυνση του οίκου, η Κάνια
Θαραϊτίδη, σε τηλεοπτική εκπομπή περιέγραφε την ιστορία
της Γστίας. Φς προς το επιχειρηματικό όραμα της ιστορικής
επιχείρησης, επέμενε στο συνδυασμό της παράδοσης και του
εκσυγχρονισμού. Ν Λ. Ξαντελάκης σχολίαζε μάλιστα με το
δικό του τρόπο την προσαρμογή του επιχειρηματικού
οράματος των διευθυντών του βιβλιοπωλείου/ εκδοτικού
οίκου της Γστίας στις σύγχρονες συνθήκες: «τη όλωνος
κρατούσαμε, όσο μπορούσαμε τη γραμμή την παλιά. Μετά άρχισαν

Εξωτερική όψη Βιβλιοπωλείου της Εστίας, όλωνος 60

Πήμερα, το ΐιβλιοπωλείον της Γστίας στην οδό
Πόλωνος είναι αμιγές βιβλιοπωλικό κατάστημα, διαθέτει 420
τ.μ. ενεργούς επιφάνειας1328, απασχολεί 17 υπαλλήλους και το
1326

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Ο βηβιηνδείθηεο», Σν Βήκα (Βηβιία), 17.5.1998.
Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.tovima.gr/default.asp?
pid=2&artid=99449&ct=47 (27.7.2007).
1327
Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Αλακλήζεηο ελφο Δζηηνκαλνχο», φ.π..
1328
Χο ‗ελεξγή επηθάλεηα‘ νξίδεηαη ε αλνηρηή γηα ηνπο πειάηεο επηθάλεηα ηνπ
θαηαζηήκαηνο.

1329

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε Μαξίλα (Μάληα) Καξατηίδε (Μεγάιν
βηβιηνπσιείν «Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο»), φ.π..
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και αλλάξαν λίγο τα πράγματα, ήθελαν να γίνουν πιο μοντέρνοι, ξέρω
΄γω... Κρατήσαμε όμως την παράδοση της Εστίας, δηλαδή είχαμε
και το παλιό και το καινούριο» 1330 . Φς προς τον εκδοτικό
προγραμματισμό της επιχείρησης, η Κάνια Θαραϊτίδη
υπογράμμιζε στην ίδια τηλεοπτική της εμφάνιση ότι ποτέ ούτε
η ίδια ούτε η κόρη της, Γύα, - όπως άλλωστε και οι ιδρυτές
και προηγούμενοι διευθυντές της επιχείρησης - δεν επέλεξαν
να εκδώσουν λογοτεχνία ή πολιτικό δοκίμιο κ.ά. που «δεν
είχαν κάτι να τους πουν»- και δεν αρκέστηκαν να έχουν
αποκλειστικό κριτήριο το μέγιστο εμπορικό κέρδος. Ε ίδια
πιστεύει πως «συνδυάζεται το ταμείο με την κουλτούρα» και
είναι ευχαριστημένη από την αποτίμηση του βιβλιοπωλείου
και του εκδοτικού οίκου της Γστίας Βιηγείται χαρακτηριστικά
ένα στιγμιότυπο από τη μακρόχρονη θητεία της στη
διεύθυνση της επιχείρησης: ταν ένας βιβλιοπώλης από Ρήνο
τη ρώτησε: «‗Άρλεκιν‘ δεν μπορείτε να βγάλετε; Πουλάω εκατό
‗Άρλεκιν‘ και ένα δικό σας βιβλίο την ημέρα». Ρου απάντησε:
«χι, δεν μπορούμε, γιατί δεν ξέρουμε…»1331. Πτην ερώτηση δε,
της δημοσιογράφου «τι σας πληγώνει, ένα καλό βιβλίο που δεν
πουλάει ή ένα κακό βιβλίο που πουλάει και γίνεται best-seller;», η
Κάνια Θαραϊτίδη απαντά: «Έξυπνη ερώτηση. Κάθε βιβλίο έχει
τη μοίρα του και τη στιγμή του!».

για την ταυτότητα και το όραμα της επιχείρησης που
συνεχίζουν να διευθύνουν τα παιδιά της. Γπίσης, εκφράζει την
επιθυμία να συνεχίσει να ασχολείται με την επιχείρηση, γιατί
«υπάρχει ΄δέσιμο΄ με το βιβλίο».
Ε βασική αρχή που διέπει την εταιρική στρατηγική
της Γστίας, δηλαδή ο συνδυασμός παράδοσης και
εκσυγχρονισμού, αντικα-τοπτρίζεται και στα γνωρίσματα των
απασχολούμενων στο βιβλιοπωλείο. Γίναι ενδεικτικό πως οι
ιδιοκτήτες δίνουν έμφαση στην εμπειρία στη βιβλιοπώληση
και στα ηθικά προσόντα των υπαλλήλων – ευγένεια και
διακριτικότητα – ενώ οι μισοί από τους παρόντες υπαλλήλους
απασχολούνται από τη δεκαετία του 1970. Ε διεύθυνση της
επιχείρησης επιδιώκει όπως οι υπάλληλοι να είναι γνώστες του
βιβλίου και όχι μόνο να εξυπηρετούν τους πελάτες, αλλά και
να τους προτείνουν οι ίδιοι κατάλληλους τίτλους.
Κεγάλη
έμφαση
δίνεται
στον
εκδοτικό
προγραμματισμό της επιχείρησης, για τη συνέχιση του
ονόματος και τη διατήρηση του κύρους της Γστίας. Ε Γύα
Θαραϊτίδη, χωρίς να αρνείται ότι «γενικά, η ανάγνωση
οποιουδήποτε βιβλίου είναι καλή», δηλώνει ότι «ως εκδότρια με
στίγμα» δεν συμφωνεί με τις αναγνωστικές προτιμήσεις της
πλειονότητας του ελληνικού κοινού, δηλαδή τους
εύπεπτους/ευπώλητους τίτλους. Φστόσο, ένα ποιοτικό βιβλίο
μπορεί να γίνει ευπώλητο, αυτό είναι άλλωστε «το ζητούμενο
όλων των εμπλεκομένων». Πυνεχίζει: «Οι καλοί συγγραφείς,
βέβαια, που υποκύπτουν στις ‗σειρήνες των υψηλών πωλήσεων‘ δεν
είναι καλοί τελικά, δεν είναι πιστοί στο στυλ τους»1335.

Γπίσης, η Κάνια Θαραϊτίδη δηλώνει φανατική
αναγνώστρια βιβλίων, ανεξαρτήτως εκδοτικού οίκου και
χρόνου κυκλοφορίας (λχ. υμπόσιο του Ξλάτωνα) «από
απόλαυση». Πτην ερώτηση «αν ένα βιβλίο μπορεί να αλλάξει τη
ζωή μας», απαντά αποφθεγματικά: «Ένα όχι, αλλά πολλά
ναι!»1332. Γίναι σημαντικό στοιχείο η βιβλιοφιλία του ιδιοκτήτη
ενός βιβλιοπωλείου, ενδεικτικό της αξίας που αποδίδει στο
πολιτιστικό αγαθό που εμπορεύεται και της αυτοεικόνας του
για το ρόλο στην πνευματική ζωή της κοινωνίας, όπου
δημιουργεί.
Πτην προσωπική συνέντευξη που είχα την ευκαιρία
και τη χαρά να έχω μαζί της, στην ερώτηση για τα κίνητρα
της ενασχόλησής της με την επιχείρηση, κατονόμασε τα εξής:
α) την κληρονομιά, β) την προώθηση του βιβλίου στην
Γλλάδα, γ) την άνοδο του πνευματικού επιπέδου στην
ελληνική κοινωνία και δ) το βιοπορισμό 1333 . Καζί με τη
βιβλιοφιλία που τη χαρακτηρίζει1334, είναι σημαντικά στοιχεία

Η Εύα Καραϊτίδη στην είσοδο του εκδοτικού οίκου
Βιβλιοπωλείον της Εστίας στην οδό Ευριπίδου 84

Ε ίδια αναζητά μέσα από το αρχείο των εκδόσεων
της Γστίας και προβάλλει ξανά με τη μορφή επανέκδοσης
γνωστούς τίτλους στο κοινό – μία αξιοσημείωτη
επιχειρηματική κίνηση – και παράλληλα προβάλλει
πρωτοεμφανιζόμενους συγγραφείς – μία στροφή που έκανε η

1330

Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο βηβιηνπψιεο ηεο
Δζηίαο αθεγείηαη, φ.π., ζ. 189.
1331
Σειενπηηθή εθπνκπή «Ζ Εσή είλαη αιινχ» κε πξνζθεθιεκέλε ηε Μάληα
Καξατηίδε
(Βηβιηνπσιείνλ
ηεο
Δζηίαο),
παξνπζηάζηξηα:
Δχε
Κπξηαθνπνχινπ, ΔΣ-1 , 14.12.2008.
1332
.π..
1333
Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηε Μαξίλα (Μάληα) Καξατηίδε (Μεγάιν
βηβιηνπσιείν «Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο»), φ.π..
1334
Μάιηζηα, ηφζν ε Μάληα φζν θαη ε Δχα Καξατηίδε είλαη θαη ζπγγξαθείο,
εθηφο απφ θαλαηηθέο βηβιηαλαγλψζηξηεο.

1335

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηελ Δχα Καξατηίδε (εθδνηηθφο νίθνο
«Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο»). Υψξνο: Δθδνηηθφο νίθνο ‗Βηβιηνπσιείνλ ηεο
Δζηίαο‘, Οδφο Δπξηπίδνπ 84, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 6.5.2009.
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δοκίμιο, μεταξύ άλλων»1337. ε ερώτηση για το εκδοτικό
στίγμα του οίκου, απαντά πως απαραίτητη είναι η μνεία του

Γστία εδώ και πάνω από τριάντα χρόνια, όπως σημειώνει. Κε
τα ακόλουθα λόγια περιγράφει τον εκδοτικό προγραμματισμό
της Γστίας προς δύο κύριες κατευθύνσεις: «Ανατρέχουμε συχνά
στους αστείρευτους, παλαιότερους θησαυρούς της Εστίας, με
συλλεκτικές εκδόσεις ή με εκσυγχρονισμένες, μονοτονικές εκδόσεις,
συνοδευόμενες από κείμενα που βοηθούν τον νεότερο αναγνώστη,
τον νεότερο εκπαιδευτικό, αλλά και όποιον θέλει να μάθει
περισσότερα για τον περίγυρο που γέννησε αυτά τα έργα. Είμαστε
υπερήφανοι γι‘ αυτή τη δραστηριότητα του εκδοτικού οίκου. Για να
καταστεί όμως και επιχειρηματικά επωφελής, θα χρειαζόταν ακόμα
περισσότερους επαρκείς βιβλιοπώλες και επαρκείς ή φιλοπερίεργους
αναγνώστες. Φρειάζονται επίσης περισσότεροι επαρκείς
εκπαιδευτικοί, για να δημιουργηθούν και περισσότεροι επαρκείς
αναγνώστες». Φς προς την προώθηση νέων συγγραφέων, η ίδια
επισημαίνει τα κριτήρια επιλογής της ως εκδότρια: «Αν είναι
νέος, ιδανική απαίτηση είναι να εξισορροπεί λογοτεχνικά την έλλειψη
εμπειρίας με τη ζωντάνια της ματιάς του. Αν είναι μεγαλύτερος, να
συνδυάζει και τα δύο αυτά τουλάχιστον. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα
για να εκφράσει τον κόσμο μέσω του εαυτού του. Να προσθέτει κάτι
με την παρουσία του στο λογοτεχνικό τοπίο. Η Εστία, ο
παλαιότερος ελληνικός εκδοτικός οίκος, παρέχει διαβατήριο,
πιστοποιεί το πέρασμα ή την ενσωμάτωση του συγγραφέα στον κόσμο
της τοπικής διανόησης ή/και κουλτούρας. Άργησα να το
συνειδητοποιήσω αυτό με την αναγκαία έμφαση. Σώρα αναγνωρίζω
πως έχω χρέος να είμαι απαιτητική με τον εαυτό μου, με τους
συνεργάτες μου και με τους συγγραφείς του οίκου» 1336. Γνδιαφέρον
για την αυτοεικόνα της εκδότριας της Γστίας είναι η πίστη της
σε αρχές. Λα μείνει «σταθερά πιστή στις αρχές του εκδοτικού
επαγγέλματος, στην αγάπη των συγγραφέων και των κειμένων» και
όσο της επιτρέπεται «ειλικρινής», όπως υπογραμμίζει.

περιοδικού Νέα Εστία. Γπίσης, «σεβασμός στην παράδοση,
προσήλωση σε αρχές, απόρριψη των κοινών τόπων, της
πολιτικής ορθοφροσύνης και της ευκολίας, σε όλες τους τις
μορφές. Ποβαρότητα. Ώναζήτηση πρωτοτυπίας. Ώναζήτηση
του καλού, αν όχι του καλύτερου»1338.
ΠΚΞΓΟΏΠΚΏΡΏ:
-

-

Νικογενειακός χαρακτήρας επιχείρησης
Ξροσωπικότητα και δράση διευθυντών
Ξροσπάθεια διατήρησης παράδοσης και προσαρμογής
στα νέα δεδομένα
Έμφαση στην ιστορία, το κύρος και το στίγμα του
βιβλιοπωλείου και του οίκου
Θαλλιέργεια σχέσεων με σταθερούς πελάτες
Ξροσοχή-επιφυλακτική στάση σε επιχειρηματικά
‗ανοίγματα‘. Βεν λειτουργούν υποκαταστήματα. Βεν έχει
υιοθετηθεί το σχήμα του βιβλιοπωλείου – πολιτιστικού
πολυχώρου, όσο το μοντέλο ‗σταθερό πνευματικό στέκι‘.
Έμφαση στη γνώση του βιβλίου και τη βιβλιοφιλία.
Γνημερωμένοι ιδιοκτήτες και βιβλιοϋπάλληλοι.



«KAUFFMANN/
ΚΑΟΤΥΜΑΝ»



Ν «Kauffmann/Θάουφμαν» στην Πταδίου είναι το
παλαιότερο βιβλιοπωλείου ξενόγλωσσου βιβλίου στην Ώθήνα.
Ξαρόλο που δεν ανήκει στην κατηγορία των
βιβλιοπωλείων γενικού βιβλίου, κρίθηκε σκόπιμο να
συμπεριληφθεί στο δείγμα της μικρής περιπτωσιολογικής
έρευνας, ώστε να εκτεθεί η ιστορία και μετεξέλιξή του, ένα
κομμάτι της ευρύτερης κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής
ζωής της νεότερης Γλλάδας, όπως τα δύο προηγούμενα
ιστορικά βιβλιοπωλεία.

Η Εύα Καραϊτίδη στο γραφείο της, Ευριπίδου 84

Φς ‗μειονεκτήματα‘ της Γστίας θα κατονόμαζε την
«υπερβολική ανεκτικότητα, μειωμένη επιθετικότητα» - αν και
αυτά, από μια άλλη σκοπιά, μπορούν να θεωρηθούν θετικά
σημεία – ενώ στα ‗πλεονεκτήματα‘ του οίκου θα σημείωνε
σίγουρα «τον πλουραλισμό των θεματικών ενοτήτων που

καλύπτουν την πεζογραφία, το θέατρο, την ιστορία και το
1336

Κψζηαο Αγνξαζηφο, «Οη εθδφηεο απαληνχλ: Δχα Καξατηίδε», Bookpress,
9.11.2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://www.bookpress.gr/
sinenteuxeis/ ellines/eva-karaitidi (11.11.2011).

1337
1338
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ανοίγει ένα ακόμη βιβλιοπωλείο, στην οδό Πίνα αυτή τη
φορά, πολύ κοντά στο Ααλλικό Ηνστιτούτο Ώθηνών.
Ρο 1988 εγκαινιάζεται η έκδοση βιβλίων του οίκου
Θάουφμαν για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.
Ρη δεκαετία του 1990 το βιβλιοπωλείο Θάουφμαν
εδραιώνεται πλέον ως το πιο εξειδικευμένο κατάστημα και στα
βιβλία διδασκαλίας των ξένων γλωσσών. Θατά τη διάρκεια της
καθιερωμένης ετήσιας έκθεσης βιβλίου στο Ξαρίσι μία από
τις εκδηλώσεις αυτής της χρονιάς είναι η «Belles Etrangères»
η οποία είναι αφιερωμένη στην Γλλάδα. Γνόψει της
εκδήλωσης, οι εκδόσεις Θάουφμαν κυκλοφορούν τους 3
πρώτους τίτλους της σειράς «Confluences » (Έλληνες
σύγχρονοι λογοτέχνες μεταφρασμένοι στα Ααλλικά).

Ρο 1919 ο Hermann Kauffmann, αξιωματικός του
ρωσικού αυτοκρατορικού στρατού που από τη Οωσία μετέβη
στην Θωνσταντινούπολη και από εκεί στην Ώθήνα, σε ηλικία
μόλις 21 ετών, σε μία εποχή που τα γαλλικά είναι η επίσημη
ξένη γλώσσα του κράτους, αρχίζει να πουλάει γραμματόσημα
και μεταχειρισμένα γαλλικά βιβλία σε έναν υπαίθριο πάγκο σε
μια στοά πολύ κοντά στο παλάτι, στο Ξανεπιστήμιο Ώθηνών
και στην Γλληνική Ώκαδημία.

Γπίσης, πέρα από την Γλληνική Ιογοτεχνία στα
Ααλλικά (Λίκος Τουλιάρας, Κισέλ Σάις, Βημήτρης Λόλλας,
Θώστας Κουρσελάς, Βημοσθένης Θούρτοβικ, Κάρω Βούκα,
Λίκος Κπακόλας, Ξέτρος Ώμπατζόγλου, Ζανάσης ΐαλτινός,
ΐασίλης ΐασιλικός κ.ά.), ο οίκος Θάουφμαν έχει εκδώσει
Ααλλική Ιογοτεχνία με σημείο σύνδεσης την Γλλάδα και
τίτλους δοκιμίου και ιστορίας.

Ρο 1930 μετακομίζει σε ένα μικρό σταθερό μαγαζί
μέσα στην ίδια στοά. Ρο βιβλιοπωλείο Θάουφμαν
αντιπροσωπεύεται με περίπτερο στις Βελφικές Αιορτές. Ρο
1936 ο 40ετής πλέον Θάουφμαν ξεκινάει τη συνεργασία του
με το γαλλικό εκδοτικό οίκο Hachette και λίγο αργότερα
επεκτείνει την συνεργασία του και με άλλους γαλλικούς
εκδοτικούς οίκους. Έτσι, αποφασίζει να εγκαταλείψει το
μαγαζάκι της στοάς που μοιράζεται εδώ και 10 χρόνια με δύο
φίλους και ανοίγει το μεγάλο βιβλιοπωλείο στη γωνία της
στοάς και της οδού Πταδίου, στο νεοκλασικό κτίριο -σήμερα
διατηρητέο 1339 -, όπου μέχρι τις μέρες μας βρίσκεται το
βιβλιοπωλείο γαλλικών κυρίως τίτλων (εκπαιδευτικά,
λογοτεχνία, πολιτική, ιστορία κλπ.). Ε βιβλιοπωλική
επιχείρηση Θάουφμαν ακμάζει.

Ένας ακόμη σημαντικός σταθμός στην πορεία της
επιχείρησης είναι το 1991, όταν το κέντρο χονδρικής
πώλησης μεταφέρεται στην οδό Καυροκορδάτου. Ρο ίδιο
έτος στους χώρους του βιβλιοπωλείου της οδού Πταδίου
εγκαινιάζεται η λειτουργία της αίθουσας ενημέρωσης
καθηγητών για την διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας στην
Γλλάδα.
Ρο 1993-4 δρομολογείται ένα εκδοτικό εγχείρημα το
«Ααλλοελληνικό Ιεξικό» Θάουφμαν, το οποίο εκδίδεται το
1995. Ζεωρήθηκε ως το πληρέστερο λεξικό στο είδος του,
όχι μόνο στον ελληνικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό.

ταν το 1965 ο Τέρμαν Θάουφμαν πεθαίνει και ενώ
το βιβλιοπωλείο γνωρίζει τη δεύτερη επιτυχή περίοδό του, τη
διεύθυνση αναλαμβάνει η σύζυγός του.

Ρο 1995 έγινε η αγορά του βιβλιοπωλείου «Librairie
Francaise» της οδού Πίνα 60, το οποίο συνεχίζει να λειτουργεί
ως ανεξάρτητη επιχείρηση.

Ρο 1986 η κα Θάουφμαν ανοίγει δεύτερο κατάστημα
της επιχείρησης στην οδό Ώκαδημίας, το οποίο καλύπτει όλη
την σειρά των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών βιβλίων. Ρο 1987

1339

Σν ηζηνξηθφ θηίξην ζηελ νδφ ηαδίνπ 28 νηθνδνκήζεθε ην 1938 (πξψελ
βνπζηάζηα αλαθηφξσλ) θαη ζηέγαδε ζην παξειζφλ ηελ Πξεζβεία ηεο Γαιιίαο
θαη ηελ νηθία ηνπ γάιινπ Πξέζβε. Αλήθεη αθφκε σο ζήκεξα ζην ΝΑΣ σο
πξνο ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ην νπνίν ην ελνηθηάδεη ζηελ επηρείξεζε
Κάνπθκαλ. Σα ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνθνξηθή καξηπξία ηνπ Β.
Καιδή, δηεπζχλνληα ζπκβνχινπ ηεο επηρείξεζεο.
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της εταιρείας «Αιαννίκος-Θαλδής» στη γωνία Θιάφας 8 και
Δωοδόχου Ξηγής 1 ανανεώθηκε πρόσφατα και αποτελεί
πλέον το τέταρτο σε σειρά βιβλιοπωλείο Θάουφμαν στο
κέντρο της Ώθήνας. Ξεριέχει συγκεντρωμένο μεγάλο στοκ
τίτλων για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών, ακόμα και τα
πιο δυσεύρετα βιβλία.

Βιτρίνα Κάουφμαν στην οδό ταδίου 28, Αθήνα

Ρο 1996 πραγματοποιήθηκε η on-line σύνδεση όλων
των καταστημάτων για την άμεση εξυπηρέτηση των πελατών
τόσο της χονδρικής όσο και της λιανικής πώλησης. Ώκόμη το
γνωστό «Ααλλοελληνικό Ιεξικό» κυκλοφορεί και σε έκδοση
τσέπης για τους μαθητές γυμνασίου και λυκείου.

Πήμερα, η επιχείρηση διατηρεί τα τρία καταστήματα
λιανικής πώλησης – Πταδίου 28, Πίνα 60 και γωνία Θιάφας 8
και Δωοδόχου Ξηγής – και το σημείο χοντρικής διακίνησης
ξενόγλωσσων τίτλων στη Ιεάνδρου 94 – προσπαθώντας να
επιβιώσει σε μία έντονα ανταγωνιστική αγορά και
απευθυνόμενο σε ένα συγκεκριμένο κοινό. πως υποστηρίζει
χαρακτηριστικά η Γλένη Ιεπτάκη, υπάλληλος του
βιβλιοπωλείου του «Θάουφμαν» στην Πίνα 60, η επιχείρηση
λειτουργεί πράγματι ως πολιτιστική γέφυρα μεταξύ Γλλάδας
και Ααλλίας: «Διαβάζοντας κανείς από το πρωτότυπο τη γαλλική
λογοτεχνία μοιραία μπαίνει στο γαλλικό τρόπο σκέψης ακόμα κι αν
δεν έχει ζήσει στη Γαλλία». «σοι θέλουν να μπουν στο πνεύμα του
γαλλικού πολιτισμού, ξεκινούν με τον "Ξένο" του Καμί και μετά
περνούν στον αρτρ, τον Ουγκό αλλά και τη αγκάν. Ιστορικά,
πολιτικά και κοινωνιολογικά βιβλία, όπως και άλλα που αφορούν τις
σχέσεις Ελλάδας - Γαλλίας, έχουν επίσης μεγάλη ζήτηση, κυρίως
από δημοσιογράφους και καθηγητές Πανεπιστημίου. Γάλλοι που
ζουν στη χώρα μας και εργάζονται είτε στη γαλλική πρεσβεία είτε
στις γαλλόφωνες πρεσβείες της Ελβετίας και του Βελγίου μάς
επισκέπτονται. Ψστόσο, την τελευταία 5ετία (σ.σ. 1999-2004)
παρατηρείται μείωση σ' αυτούς που μαθαίνουν τη γλώσσα, κάτι που
αποδίδω, εκτός από την κυριαρχία της αγγλικής, και σε πολιτικούς
λόγους»1341. Ε ίδια εξηγεί πιο αναλυτικά, ως προς το κοινό που
απευθύνεται η επιχείρηση, πως οι πελάτες στο κατάστημα της
οδού Πίνα, απέναντι από το Ααλλικό Ηνστιτούτο της Ώθήνας
είναι κυρίως Αάλλοι που διαμένουν στην Ώθήνα, υπάλληλοι
γαλλόφωνων πρεσβειών, φοιτητές Θαλών Ρεχνών, ενώ στο
κεντρικό κατάστημα της οδού Πταδίου οι περισσότεροι
πελάτες είναι γαλλομαθείς Έλληνες (δημοσιογράφοι,
πανεπιστημιακοί κλπ.)1342.

Βιτρίνα βιβλιοπωλείου
Κάουφμαν στη ίνα 60

Πτο μεταξύ, ο τελευταίος απόγονος της οικογένειας
Θάουφμαν 1340 είχε πουλήσει την επιχείρηση στη γαλλική
εκδοτική εταιρεία Hachette, από όπου το 1999 την αγόρασαν
τρεις ελληνικές οικογένειες με εμπειρία στο ελληνικό βιβλίο,
Αιαννίκου, Πταυρόπουλου και Θαλδή.
Ρο βιβλιοπωλείο «Librairie Française» ενσωματώθηκε
το 2000 στην εταιρεία «ΐιβλιοπωλείο Θάουφμαν Ώ.Γ.» και
αποκτά τη νέα εταιρική επωνυμία. Ρο κέντρο χονδρικής
πώλησης μεταφέρεται στην οδό Ιεάνδρου 94 στον Θολωνό,
με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του και εξυπηρέτηση των
πελατών του.

Είσοδος βιβλιοπωλείου Κάουφμαν στη
γωνία Κιάφας 8 και Ζωοδόχου Πηγής 1

1341

Ναπζηθά Καξαγηαλλίδε, «Βηβιηνπσιεία - γέθπξεο κε μέλεο γιψζζεο»,
Διεπζεξνηππία, 18.10.2004. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://archive.enet.gr/online/online_text/c=113,dt=18.10.2004,id=18099924
(2.9.2011).
1342
Βηθηψξηα Σδνχκα, «Πφιηο: Οη ζειίδεο ηνχο θξαηνχλ θνληά ζηελ παηξίδα
ηνπο», Διεύζεξνο Σύπνο, 21.2.2009, 46-47, ζ. 47.

Γπίσης, το παλιό κατάστημα
1340

χκθσλα κε ηε καξηπξία ηνπ Β. Καιδή πνπ ζπκκεηείρε ζηελ
πεξηπησζηνινγηθή έξεπλα, ν ηειεπηαίνο απφγνλνο ηεο νηθνγέλεηαο Κάνπθκαλ
πέζαλε κάιινλ ην 2006, ρσξίο λα αθήζεη ν ίδηνο απνγφλνπο.
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που διαθέτουν είναι πολύ διαφορετικό, δεν προσφέρεται για
τέτοιο μάρκετινγκ, ενώ επιπρόσθετα το βιβλίο έχει και
αρχειακό ρόλο, έχει διάρκεια στον Θάουφμαν», διευκρινίζει ο
ΐ. Θαλδής. Ρο κεντρικό κατάστημα διαθέτει αίθουσα
εκδηλώσεων (στον πρώτο όροφο), αλλά δεν έχει ενδιαφερθεί
για τη διαμόρφωση αναγνωστηρίου, καφετέριας ή χώρου
χρήσης διαδικτύου. Ε επιχείρηση δεν δαπανά ποσό για
οργανωμένη διαφήμιση. Ν ίδιος ξεκαθαρίζει ότι «μόνο έμμεση
διαφήμιση κάνουμε μέσω της ιστοσελίδας και της αποστολής νέων
εκδόσεων σε καθηγητές».

Βιβλιοπωλείο Κάουφμαν στην οδό ταδίου 28 –
Άποψη από την εσωτερική σκάλα μεταξύ ισογείου και 1ου ορόφου

Ώπό το 1976 η επιχείρηση έχει αποκτήσει τη νομική
μορφή της Ώνώνυμης Γταιρείας. Νι οικογένειες Αιαννίκου,
Πταυρόπουλου και Θαλδή κατέχουν ως σήμερα το μετοχικό
κεφάλαιο της επιχείρησης Θάουφμαν. Ν ΐασίλειος Θαλδής
είναι ο διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία. Ν ίδιος
υπογραμμίζει για την ταυτότητα του Θάουφμαν πως η
επιχείρηση έχει την εξής «ιδιομορφία» σε σύγκριση με άλλες
βιβλιοπωλικές επιχειρήσεις στην Γλλάδα: «Είναι αμιγώς
ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο. Διαθέτει δε, επιλεγμένους, ποιοτικούς
τίτλους. Είναι διεθνές, καθώς προσφέρει τίτλους σε όλες τις
γλώσσες. Σαυτόχρονα είναι παραδοσιακό (traditional) βιβλιοπωλείο,
σε γαλλικό στυλ»1343. Φς κίνητρο για την αγορά της εταιρείας
κατονομάζει την «αγάπη για το βιβλίο» και «την επιθυμία
συνέχισης της παράδοσης του Κάουφμαν».

Βιβλιοπωλείο Κάουφμαν στην οδό ταδίου 28 - Εσωτερική όψη 1ου ορόφου

Ε παράλληλη -βιβλιοπωλική και εκδοτική- δράση του
Θάουφμαν είναι συνυφασμένη με την ιστορική πορεία της
εταιρείας, «υπάρχει παράδοση», όπως σημειώνει ο ΐ. Θαλδής.
Πήμερα (2009), ο διευθύνων σύμβουλος εκτιμά μάλιστα πως
η εκδοτική δραστηριότητα της επιχείρησης είναι πιο
επιτυχημένη από τη βιβλιοπωλική, «λόγω εκπαιδευτικής
εξειδίκευσης, ιστορίας κ.ά.».

Ε επιχείρηση απασχολεί 37 μόνιμους υπαλλήλους
(2009), που διαθέτουν γνώσεις στο ξενόγλωσσο βιβλίο και
είναι σε θέση να προτείνουν τίτλους στους πελάτες. «Αυτό είναι
άλλωστε το χαρακτηριστικό της επιχείρησης», όπως τονίζει ο ΐ.
Θαλδής.

Ρο
σημερινό
επιχειρηματικό
όραμα
της
βιβλιοπωλικής/εκδοτικής
επιχείρησης
«Θάουφμαν»
συνοψίζεται στη φράση «Ένα άνοιγμα στον κόσμο μέσα από την
αγκαλιά της παράδοσης!». Πε πρόσφατο βιβλιογραφικό δελτίο
και την ιστοσελίδα της επιχείρησης αναφέρονται τα εξής:
«την καρδιά της Αθήνας από το 1919, το Βιβλιοπωλείο Κάουφμαν
έχει παράδοση στην προώθηση των ξένων γλωσσών, τόσο στο τομέα
της έκδοσης σχολικών βιβλίων, βοηθημάτων και λεξικών όσο και στη
διανομή όλων των ξένων εκδοτικών οίκων. Ειδικότητά του είναι τα
γαλλικά, αλλά ανοίγεται επίσης και σε άλλες γλώσσες. τόχος της
είναι να στηρίξει την εκμάθηση ξένων γλωσσών και να ενθαρρύνει τη
διακίνηση ιδεών, φιλοδοξώντας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της
σύγχρονης Ευρώπης».

Ν ίδιος υπολογίζει σε 5.000 τίτλους, αξίας
€2.200.000, το στοκ στα τρία καταστήματα. Γπίσης, πέρα
από βιβλία και τα τρία καταστήματα διαθέτουν και
ξενόγλωσσο Ρύπο και είδη καλλιγραφίας – λόγω γαλλικής
παράδοσης- ενώ αυτό στη Πίνα έχει προσθέσει κα μουσικά
CDs. Ε ενεργή επιφάνεια του κεντρικού στην Πταδίου
ανέρχεται σε 150 τ.μ. περίπου, της οδού Πίνα επίσης και της
Δωοδόχου Ξηγής σε 90 τ.μ. Ε επιχείρηση διαθέτει ιστότοπο
για τη διαδικτυακή προβολή της1344, αλλά δεν έχει αναπτύξει
παράλληλη ηλεκτρονική πώληση τίτλων. Ιειτουργεί ωστόσο
ακόμη τμήμα παραγγελιών βιβλίων από το εξωτερικό μέσα
στο κεντρικό βιβλιοπωλείο.

Φστόσο,
ήδη
πριν
το
ξέσπασμα
της
χρηματοπιστωτικής κρίσης στην ελληνική βιβλιαγορά,
παρατηρητές και επαγγελματίες του βιβλίου διαπίστωναν ότι η
βιβλιοπωλική/εκδοτική επιχείρηση αντιμετώπιζε οικονομικά
προβλήματα. Σήμες περί πώλησης της επιχείρησης ή
εικονικής εξυγίανσης κυριαρχούν στην ελληνική βιβλιαγορά
το 2009, όπως επιβεβαιώθηκε και στο πλαίσιο εκτύλιξης της

Ρα τρία καταστήματα της επιχείρησης δεν διαθέτουν
ράφια ή πάγκους με ευπώλητους τίτλους, καθώς «το βιβλίο
1343

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Βαζίιεην Καιδή (Μεγάιν βηβιηνπσιείν
«Κάνπθκαλ»). Υψξνο: Οηθία, Μειίζζηα, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 25.4.2009.
1344
Ο ηζηφηνπνο ηεο εηαηξείαο «Κάνπθκαλ Α.Δ.» είλαη ζηελ εμήο δηεχζπλζε:
http://www.librairiekauffmann.gr/Default.asp.
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μικρής περιπτωσιολογικής έρευνες για τις ανάγκες της
εργασίας.

Γίναι λογικό ο διευθύνων σύμβουλος του Θάουφμαν,
βιώνοντας μία δύσκολη εποχή για την επιχείρηση και έχοντας
γνωρίσει για πολλά χρόνια τις διαρθρωτικές αδυναμίες της
ελληνικής βιβλιαγοράς, να σκιαγραφεί μία συνολική αρνητική
εικόνα: «Από τα περίπου 2.500 βιβλιοχαρτοπωλεία στην Ελλάδα
σήμερα, τα μισά και πλέον θα σβήσουν. Σα βιβλιοπωλεία στη χώρα
είναι ακόμη σήμερα οικογενειακές επιχειρήσεις, με περιορισμένες
αντοχές».

Ν Λ. Κπακουνάκης περιέγραφε γλαφυρά μέσα από
τις σελίδες του Βήματος την κατάσταση στις αρχές του 2009:
«Μελαγχολία δημιουργεί στους επίμονους επισκέπτες του το
βιβλιοπωλείο Κάουφμαν της οδού ταδίου. Σα ράφια αδειάζουν και
δεν ξαναγεμίζουν, καινούργια βιβλία δεν έρχονται, παραγγελίες δεν
εκτελούνται. Είναι φανερό ότι κάτι συμβαίνει, ότι κάτι έχει
αναστατώσει τη ζωή του ιστορικού βιβλιοπωλείου, που για πολλούς
Αθηναίους γαλλόφωνους, αλλά και τους ξένους της Αθήνας,
λειτουργεί ως τοπόσημο της πόλης. Υήμες, που δεν είναι
επιβεβαιωμένες, εμφανίζουν την ιδιοκτησία του βιβλιοπωλείου να
αναζητεί διάδοχη κατάσταση. Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό όμως ότι
παρά τη θλίψη, οι ‗τακτικοί‘ του Κάουφμαν είναι εκεί,
αναγνωρίζονται με τα βλέμματα της συνενοχής και ελπίζουν να
ξαναβρεί ζωή αυτό το ωραίο σαλόνι της πόλης (με τη στανταλική
έννοια). Άλλωστε πόσοι χώροι υπάρχουν για να δίνουν στην Αθήνα
τον χαρακτήρα της μητρόπολης;»1345.

ΠΚΞΓΟΏΠΚΏΡΏ:
-

-

-

Βασίλης Καλδής, διευθύνων σύμβουλος
βιβλιοπωλείου Κάουφμαν (στην οικία του)

-

Ν ΐ. Θαλδής στην προσωπική συνέντευξη, την άνοιξη
του 2009, τονίζει επανειλημμένα ότι «ο Κάουφμαν έχει
ιδιαιτερότητα ως βιβλιοπωλείο» και εξηγεί ότι «το βασικό είναι η
ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών. τις τιμές βιβλίων δεν
μπορεί να είναι ανταγωνιστικό, γιατί οι τιμές εισαγωγής των ξένων
βιβλίων είναι καρτέλ». Νμολογεί ότι «αναζητούμε χρηματοδότη για
ανανέωση, προσαρμογή στις νέες συνθήκες, γενικά στην αλλαγή
συνθηκών», προσθέτοντας ότι γνωρίζει πως «χρειάζονται
επενδύσεις, λόγω αλλαγής συνθηκών στην αγορά του βιβλίου και
βιολογικής ηλικίας των τριών μετόχων». Πτην περιγραφή των
αντίξοων συνθηκών για την επιχείρηση, επισημαίνει ακόμη
πως «το ξενόγλωσσο βιβλίο έχει αποκεντρωθεί από την Αθήνα. Οι
ξένοι εκπαιδευτικοί τίτλοι απαντώνται και σε συνοικίες και στην
επαρχία πλέον».

-

Νικογενειακός χαρακτήρας επιχείρησης
Γξειδικευμένη επιχείρηση – συγκεκριμένο κοινό –
ξενόγλωσσο – 3 οικογένειες σήμερα
Βεν έχει υιοθετηθεί το σχήμα του βιβλιοπωλείου –
πολιτιστικού πολυχώρου, αλλά του «παραδοσιακού,
γαλλικού» βιβλιοχώρου.
Έμφαση στη γνώση του ξενόγλωσσου βιβλίου εκ μέρους
ηγεσίας και υπαλλήλων
Ξροσπάθεια διατήρησης σταθερής πελατείας
Έμφαση στην ιστορία, στην αξία καταστημάτων και
εκδοτικού οίκου ως πολιτιστικής γέφυρας ΓλλάδαςΑαλλίας και στην ‗ατμόσφαιρα‘ του βιβλιοπωλείου
Πημασία στη συμβολή στην εκπαίδευση – μέσω εκδοτικής
παραγωγής, στοκ στα βιβλιοπωλεία και διοργάνωσης
σεμιναρίων για καθηγητές γαλλικής
Ώπόπειρα συνέχειας παράλληλης δράσης, βιβλιοπωλικής
και εκδοτικής
Ώδυναμία συνδυασμού παράδοσης και προσαρμογής στα
νέα δεδομένα
Γπιχειρηματικά ‗ανοίγματα‘ (Ρρία καταστήματα και μία
αποθήκη χονδρικής διάθεσης. Γκδοτικές προσπάθειες) Οίσκο
Νικονομική δυσπραγία – Ώναζήτηση λύσης

Ε ευχή, τέλη του 2011, που ολοκληρώνεται η συγγραφή
της εργασίας, είναι να εκπληρωθεί η επιθυμία των τριών
οικογενειών – όπως εκφράστηκε από τον ΐ.Θαλδή – για την
εξεύρεση λύσης στην οικονομική δυσπραγία που βιώνει η
επιχείρηση. Γίτε μέσω πώλησης είτε μέσω στρατηγικής
εταιρικής συνεργασίας. Βεν δόθηκαν στοιχεία για την εξέλιξη
των χρηματοοικονομικών μεγεθών της επιχείρησης, αλλά,
όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος τις φήμες που κυκλοφορούν στη
μικρή ελληνική βιβλιαγορά, η εικόνα είναι αρνητική για τον
ετήσιο τζίρο και τα καθαρά κέρδη. Ε ευχή είναι να μην
καταλήξει το σημερινό αδιέξοδο στο κλείσιμο ή στην πλήρη
μεταβολή του χαρακτήρα αυτού του ιστορικού βιβλιοπωλικού
και εκδοτικού οίκου, παρά να γίνουν οι σωστές
επιχειρηματικές κινήσεις που θα επιφέρουν την εξυγίανση και
την ανάπτυξη. Ρο σίγουρο είναι ότι χρειάζεται ένας αέρας
ανανέωσης για να επιβιώσει και να ανθίσει ξανά το

1345

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Μεηξνπνιηηηθά θαη urban», Σν Βήκα, 15.2.2009,
ζ. Β2/24/70.

396

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

βιβλιοπωλείο και ο οίκος που απευθύνονται σε ένα ειδικό
κοινό. Ώκόμη και η παλαιά, σταθερή πελατεία δυσαρεστείται
όταν δεν βρίσκει νέους τίτλους που αναζητεί ή όταν δεν
εξυπηρετείται άμεσα και σε προσιτή τιμή, κυρίως μέσω ενός
ευέλικτου και μηχανογραφημένου τμήματος παραγγελιών. Ε
‗ιστορική ατμόσφαιρα‘ δεν αρκεί. Γπίσης, η επιχείρηση δεν
πετυχαίνει να προσθέσει καινούργιες ομάδες κοινού, ιδιαίτερα
νεαρής ηλικίας, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη του
εκπαιδευτικού ξενόγλωσσου βιβλίου που κυρίως διακινεί.
Ώπαιτείται η εσωτερική αναδιάρθρωση της επιχείρησης, η
ανανέωση της εσωτερικής διαρρύθμισης του κεντρικού
βιβλιοπωλείου και η ανάπτυξη παράλληλης ηλεκτρονικής
πώλησης. Νι χώροι αναγνωστηρίου, καφετέριας, χρήσης
διαδικτύου, όπως και η διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων
(εκπαιδευτικά σεμινάρια, λογοτεχνία, ιστορία κοκ.),
προσαρμοσμένων στον ειδικό χαρακτήρα του βιβλιοπωλείου,
ίσως συντελούσαν στην προσέλκυση κοινού. Ώκόμη, για ένα
εξειδικευμένο βιβλιοπωλείο είναι σημαντικό στοιχείο η
λειτουργία ενός δραστήριου τμήματος παραγγελιών τίτλων
από το εξωτερικό για τους πελάτες. Ώπαιτείται βέβαια υψηλή
επένδυση κεφαλαίων για τις κινήσεις εκσυγχρονισμού και
κατάλληλες προωθητικές ενέργειες (διαφήμιση) του
χαρακτήρα και των υπηρεσιών που θα προσφέρει η
επιχείρησης.



ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΕΙΟΝ
ΜΟΛΦΟ



Κετά την περίπτωση του βιβλιοπωλείου Θάουφμαν,
που έχει περιέλθει τα τελευταία έτη, σε δυσχερή πορεία, θα
εκτεθεί μία περίπτωση που σίγουρα δεν είχε ‗happy end‘. Ρο
αρχαιότερο βιβλιοπωλείο της Ζεσσαλονίκης της ομώνυμης
εβραϊκής οικογένειας έχει ταυτίσει την πολυετή πορεία του με
την ιστορική εξέλιξη της ίδιας της πόλης. ταν ξεκίνησε, στα
τέλη του 19ου αιώνα, η πόλη χαρακτηριζόταν από τον έντονα
πολυ-πολιτισμικό,
πολυθρησκευτικό
και
πολυεθνικό
χαρακτήρα. Ρο έτος ίδρυσής του χάνεται στο βάθος του
χρόνου και οι πληροφορίες είναι συγκεχυμένες. Ρο θρυλικό
«διεθνές βιβλιοπωλείον Κόλχο», βεβαιωμένα, όπως
αναφέρεται σε δημοσιεύματα και υποστηρίζει και ο ΚαΎρ
Κόλχο, ιδρύθηκε το 1888. Κάλλον όμως λειτουργούσε ήδη
από το 1872, σύμφωνα με βεβαίωση που εντόπισε η
οικογένεια στο αρχείο της. Ώκόμη, όπως φαίνεται στο
παρατιθέμενο κρατικό πιστοποιητικό, με ημερομηνία
11/2/1972 -που είχε την ευγένεια να μου παραχωρήσει από
το οικογενειακό αρχείο ο Κ. Κόλχο- ως έτος ίδρυσης της
επιχείρησης αναγράφεται το 1878.

Ώς σημειωθεί ότι το ξενόγλωσσο βιβλίο και οι εισαγωγές
του στην Γλλάδα είναι από μόνο του ένα μεγάλο κεφάλαιο
προς διαπραγμάτευση σε μονογραφία-μελέτη. Πυνιστά μία
ειδική αγορά που χρειάζεται να ρυθμίζει και να ελέγχει
κατάλληλα και η Ξολιτεία για τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή/και
τις μονοπωλιακές τάσεις.

πως κι αν έχει, διαγράφεται μία 120ετής συνεχής
πορεία του βιβλιοπωλείου Κόλχο της Ζεσσαλονίκης,
υπολογίζοντας τη λειτουργία του από το βεβαιωμένο από τις
πηγές έτος ίδρυσης, το 1878, έως το 2008, που έκλεισε
οριστικά τις πόρτες του στο κοινό.

Ώυτή η
ιδιόμορφη κατάσταση στο εισαγόμενο
ξενόγλωσσο βιβλίο στην εγχώρια αγορά, δεν απαλλάσσει την
επιχείρηση από την ανάγκη αυτοκριτικής και αναζήτησης
διεξόδου. Ε αδυναμία παρακολούθησης των εξελίξεων σε
διάφορα επίπεδα, εκ μέρους των υπευθύνων, οδήγησε
πιθανότατα σε μεγάλο βαθμό στην τωρινή (τέλη 2011)
δυσμενή θέση που περιήλθε η επιχείρηση.

Κάλιστα, λίγο αργότερα, το Πεπτέμβριο του 2009,
την ίδια θλιβερή τύχη είχε το ομώνυμο κοσμοπολίτικο
βιβλιοπωλείο γαλλικών τίτλων ―Librairie de France‖ στην
καρδιά του Οοκφέλερ Πέντερ της Λέας όρκης, υπό τη
διεύθυνση του Ημάνουελ Κόλχο (Emmanuel Molho),
απόγονο της ίδιας εβραϊκής οικογένειας βιβλιοπωλών της
Ζεσσαλονίκης.
Ηδρυτής της οικογενειακής επιχείρησης είναι ο Ησαάκ
Κόλχο. Ε οικογένεια έχει ταυτιστεί με τη γαλλόφωνη
κουλτούρα από τα τέλη του 19ου αιώνα.
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πως εξηγεί ο ΚαΎρ Κόλχο στην προσωπική
συνέντευξη1346, γύρω στο 1870 σημειώθηκε στη Ζεσσαλονίκη
μία «μεγάλη έκρηξη εκπαίδευσης». Γνδεικτικά, λειτουργούσαν
16 γαλλόφωνα σχολεία, ιδρύονταν συνεχώς βιβλιοθήκες,
αναδεικνυόταν η γαλλική κουλτούρα και γλώσσα στην
κοινωνία της πόλης και συνεπώς υπήρχε ζήτηση γαλλικών
βιβλίων. Γπιπλέον, εξαιτίας του πολυπολιτισμικού χαρακτήρα
της πόλης-λιμανιού υπήρχε μεγάλη ζήτηση για ξένο και
ελληνικό Ρύπο. Ν ιδρυτής διέγνωσε σωστά τις τότε ανάγκες
του κοινού και δικαιώθηκε με την ίδρυση της επιχείρησης.
Ώπό τότε μέχρι την πυρκαγιά του 1917 το
βιβλιοπωλείο/χώρος διανομής Ρύπου στεγαζόταν σε
κατάστημα στην οδό ΐενιζέλου/Πελίμ Ξασά.

Ε πρώιμη ίδρυσή του το τοποθετεί στην «αιχμή της
πρωτοπορίας στην Ευρώπη» και ταυτόχρονα, στην παράδοση
της Γλλάδας, ως αναπόσπαστο μέρος της, όπως υπογραμμίζει
ο Λ. Κπακουνάκης. Ξράγματι, το βιβλιοπωλείο πέτυχε υπό
τη διεύθυνσή του και στη συνέχεια, σε όλη τη διάρκεια του
20ού αιώνα, να αναδειχθεί σε έναν «χώρο της κοσμοπολίτικης και
πολυπολιτισμικής παράδοσης»1347 της πόλης.
Ε επιχείρηση είχε κατορθώσει να ξεπερνάει φυσικές
καταστροφές – με αποκορύφωμα την πυρκαγιά του 1917 –
και πολιτικές αντιξοότητες – κυρίως τη γερμανική Θατοχή και
την καταδίωξη της πολυπληθούς εβραϊκής κοινότητας της
Ζεσσαλονίκης -, διατηρώντας το χαρακτήρα του και
γεμίζοντας ξανά και ξανά τα ράφια του με τίτλους βιβλίων και
φύλλα ξένων εφημερίδων.
Ώπό το 1917 έως το 1939 το βιβλιοπωλείο
στεγάστηκε σε κατάστημα στην οδό Ρσιμισκή 19 στο κέντρο
της πόλης. Βιάδοχος του Ησαάκ Κόλχο ήταν ο ΚαΎρ Κόλχο.
Ρο κατάστημα μεταφέρθηκε το 1939 απέναντι, στην οδό
Ρσιμισκή 10, όπου και παρέμεινε ως το τέλος. Ήδη από τα
τέλη του 19ου αιώνα κι εξής το βιβλιοπωλείο διέθετε πάντα
ξένο Ρύπο. Ν σημερινός ΚαΎρ Κόλχο ανασύρει από την
οικογενειακή μνήμη δύο χαρακτηριστικά περιστατικά: Ρο
1936 είχαν συλλάβει τον παππού του γιατί σε φύλλο της
ιταλικής εφημερίδας Il Messaggero γινόταν αναφορά σε «λαϊκή
φιλενάδα» του πρίγκιπα Ώλέξανδρου. Ώκόμη, την εποχή της
επταετούς δικτατορίας, συνελήφθη ο Πολομών Κόλχο γιατί
πωλούσε τη ρωσική εφημερίδα Prada.

Βιβλιοπωλείο Μόλχο – Βιτρίνα, οδός Σσιμισκή 10

Πτο μεσοπόλεμο, τη δεκαετία του 1930, η οικογένεια
Κόλχο είχε ήδη «βιβλιοπωλική παράδοση μισού αιώνα» και η
φήμη της είχε απλωθεί σε όλη την Γυρώπη, όχι μόνο μέσα
1347

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Νέα Τφξθε-Θεζζαινλίθε», Σν Βήκα, 18.1.2009.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/default.
asp?pid=2&ct=61&artid=251112 (23.1.2009).

1346

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Μαΐξ Μφιρν (Μεγάιν βηβιηνπσιείν
«Μφιρν»). Υψξνο: Café Ηθηίλνπ, πεδφδξνκνο Ηθηίλνπ, Θεζζαινλίθε.
Ζκεξνκελία: 30.5.2009.
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στους κύκλους των εβραϊκών κοινοτήτων. ταν το 1933
ανήλθε στην εξουσία το Γθνικοσοσιαλιστικό Θόμμα της
Αερμανίας, ο Λτέιβιντ Οοκφέλερ είχε προβλέψει ότι
εκπρόσωποι της γαλλόφωνης πνευματικής ελίτ – εβραϊκής και
μη καταγωγής – θα αναζητούσε καταφύγιο στις ΕΞΏ κι έτσι
κάλεσε τον Ησαάκ Κόλχο από τη Ζεσσαλονίκη να πάει στη
Λέα όρκη για να ανοίξει γαλλόφωνο βιβλιοπωλείο. Κε αυτό
τον τρόπο δημιουργήθηκε το θρυλικό γαλλικό βιβλιοπωλείο
στην αμερικανική μεγαλούπολη, που ανέπτυξε και εκδοτική
δραστηριότητα με γαλλικούς τίτλους. Γίναι το βιβλιοπωλείο
με απόγονο της ίδιας οικογένειας που έκλεισε το 2009.

Ρον διαδέχθηκαν οι γιοί του, ΚαΎρ και Ηωσήφ (Αιόφι)
Κόλχο, με σκοπό να συνεχίσουν την οικογενειακή παράδοση.
Πτην επιχείρηση αυτοαπασχολούνταν επίσης η γυναίκα του
Πολομώντα, Οένα, και η κόρη, Λίνα Κόλχο. Πημειώνεται ότι
και οι τρεις γενιές της γνωστής εβραϊκής οικογένειας έδιναν
ιδιαίτερη έμφαση στη μόρφωση1349 και τη βιβλιοφιλία.
Κέλη της οικογένειας ήταν ενεργά μέλη του κύκλου
διανοουμένων της πόλης. Κάλιστα, ο Τριστιανόπουλος
θυμάται πως ο Πολομών Κόλχο τού είχε εκμυστηρευθεί ότι ο
πατέρας του αγαπούσε τον Franz Kafka και είχε τολμήσει να
του γράψει και έλαβε απάντηση. Ώντάλλαξαν ένα–δύο
γράμματα, που με το πογκρόμ του ΐοσνιάδη εξαφανίστηκαν,
αλλά έχει διασωθεί στα χέρια της πανεπιστημιακού, Οένας
Κόλχο, συζύγου του ΚαΎρ Κόλχο – που συμμετείχε στην
περιπτωσιολογική έρευνα – η φωτογραφία που του είχε στείλει
ο Kafka με αφιέρωση. πως σημειώνει ο Τριστιανόπουλος,
«Είναι συγκινητικό να σκέφτεται κανείς ότι ο Κάφκα είχε κάποια
επαφή με τη Θεσσαλονίκη μέσω του Μόλχο»1350.

Ρο 1939, πριν τη δίνη του πολέμου, η επιχείρηση
διατηρούσε πολλά υποκαταστήματα σε Θαβάλα, Μάνθη,
ΐόλο, Ώθήνα, Βυρράχιο κ.α.. Πτη διάρκεια της Θατοχής, η
πατρική οικογένεια του Κόλχο χάθηκε, ενώ ο ίδιος ο
Πολομών Κόλχο πρόλαβε και φυγαδεύτηκε στη Πκόπελο.
Κετά την απελευθέρωση, ο Πολομών Κόλχο ανέλαβε και
ξαναδημιούργησε το ιστορικό βιβλιοπωλείο. πως
καταγράφεται σε μαρτυρίες παλαιών κατοίκων στην πόλη, «ο
ολομών Μόλχο και η κυρία Μόλχο βρίσκονταν πάντα στο πατάρι,
με το χαμόγελο στα χείλη και πάντα ευγενικοί». Πυγκέντρωνε
πιστούς πελάτες που είχαν κυρίως το προφίλ του
διανοούμενου, έλληνα και ξένου, φανατικού βιβλιόφιλου και
δημιουργού, αποτελώντας ένα αξιομνημόνευτο μεταπολεμικό
«λογοτεχνικό στέκι» σε απομνημονεύματα, χρονογραφήματα
και μυθοπλαστικά έργα πολλών λογοτεχνών. πως θυμάται ο
θεσσαλονικιός
ποιητής
και
πεζογράφος
Λτίνος
Τριστιανόπουλος, ήδη από τον Ώπρίλιο του 1945 ο Κόλχο
αντιπροσώπευε δύο περιοδικά της εποχής, την Εκλογή και την
Αγγλοελληνική Επιθεώρηση. Ρο πρώτο ήταν κάπως λαϊκότερο
περιοδικό, ενώ το δεύτερο, αν και τυπικά έκδοση του
ΐρετανικού Πυμβουλίου Ώθηνών, ουσιαστικά αποτελούσε
εκφραστικό
μέσο
της
ομάδας
Πεφέρη-Γλύτη—
1348
Θατσίμπαλη .

Ώργότερα,
κατά
περιόδους,
λειτούργησαν
υποκαταστήματα του βιβλιοπωλείου Κόλχο στη Οόδο (19741981) και στην Ώθήνα (παιδικό βιβλιοπωλείο με την επωνυμία
«Ρρελαντώνης» στο Θολωνάκι, 1982-1988). Πτο τέλος, όπως
επισημαίνει
ο
ΚαΎρ
Κόλχο,
δεν
διατηρούσαν
υποκαταστήματα. Ξαράλληλα, είχαν αναπτύξει και εκδοτική
δραστηριότητα. Γπίσης, από το Βεκέμβριο του 1980 και για
25 χρόνια η οικογένεια διατήρησε και εταιρεία χαρτικών
ειδών, αλλά ποτέ δεν έγινε η κύρια ενασχόλησή τους, όπως
τονίζει ο ΚαΎρ Κόλχο.
Ρο 1998 η μέχρι τότε ατομική εταιρεία ΐιβλιοπωλείο
Κόλχο απέκτησε το νομικό καθεστώς της Ώνώνυμης
Γταιρείας. Ρο 2001, το βιβλιοπωλείο συγχωνεύτηκε από τον
Ηωσήφ Κόλχο, τρίτης γενιάς βιβλιοπωλών, με τον
«Ξαρατηρητή». Ρο 2004 υπογράφηκε επίσης συμφωνία
συγχώνευσης με τον Θώστα Κιχαλόπουλο του «Ξρομηθέα»,
σε μία μάταιη προσπάθεια επιβίωσης στις σημερινές συνθήκες.
Νδηγήθηκε στην πτώχευση και κατόπιν απέκτησε τη νομική
μορφή ΓΞΓ. Βιατήρησαν τις σπάνιες εκδόσεις, κυρίως στην
αγγλική και γαλλική γλώσσα, όπως και το σύνολο του ξένου
και ημερήσιου περιοδικού Ρύπου, ενώ εμπλούτισαν τα ράφια
με την ελληνική βιβλιογραφία. Κέρος της χαμένης πελατείας
επέστρεψε τότε – άλλωστε οι φανατικοί θαμώνες δεν είχαν

Ν Τριστιανόπουλος παραδίδει μία χαρακτηριστική
εικόνα από τη μεταπολεμική λειτουργία και το κοινό του
βιβλιοπωλείου: «Ο Μόλχο, στα πρώτα του βήματα, είχε ένα
βιβλιοπωλείο σχετικά φτωχό, αλλά σιγά σιγά άρχισε να φέρνει πολλά
βιβλία ελληνικά και κυρίως ξένα. Ο κύριος Μόλχο (σ.σ. ο ολομών
Μόλχο) ήταν συμπαθής, ροδοκόκκινος και λίγο στρουμπουλός, με
την ωραία πίπα και με τον ευωδιαστό καπνό. Σο βιβλιοπωλείο είχε
πάντοτε Άγγλους, Γάλλους και διάφορους ξένους, αλλά πολύ λίγους
Έλληνες και μάλιστα λογοτέχνες».

1349

Οη ηξεηο γεληέο ηεο νηθνγέλεηαο Μφιρν κεηά ηνλ ηδξπηή Ηζαάθ Μφιρν
έρνπλ απνθνηηήζεη απφ ην Κνιέγην ‗Αλαηφιηα‘ ηεο Θεζζαινλίθεο θαη
αξθεηά κέιε ηεο νηθνγέλεηαο έρνπλ ζπλερίζεη κε παλεπηζηεκηαθή
ζηαδηνδξνκία.
1350
Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο, φ.π., ζ. 34.

1348

Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο, Σα παιηά βηβιηνπσιεία ηεο Θεζζαινλίθεο:
Αλακλήζεηο, Θεζζαινλίθε, Βηβιηνπσιείν Ραγηά, 1999, ζ. 33.
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εγκαταλείψει ποτέ το αγαπημένο τους βιβλιοπωλείο – και η
συνέργεια φάνηκε να ευδοκιμεί. Φστόσο, η συνεργασία αυτή
απέτυχε και το κατάστημα στην οδό Ρσιμισκή 10 έκλεισε,
αφήνοντας τη Ζεσσαλονίκη φτωχότερη1351.

Νίκου Παπαχατζή, σε τέσσερις γλώσσες, όλα σχετόν τα σχολικά
εγχειρίδια του Γεωργοπαπαδάκου και πολλά άλλα ανάλογα βιβλία».

Ιογοτέχνες και πανεπιστημιακοί καθηγητές όπως ο
ΐασίλης ΐασιλικός και ο Ιίνος Ξολίτης κάνουν αναφορά στα
έργα τους στο -άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη της
Ζεσσαλονίκης στη συλλογική μνήμη- «πνευματικό στέκι».
Αοητευτική είναι, λόγου χάρη, η εμπλοκή του «Κόλχο» μέσα
σε μυθοπλαστικό αφήγημα του λογοτέχνη Τριστόφορου
Κηλιώνη: «Σο περασμένο καλοκαίρι, όταν μετά τους Ολυμπιακούς
αγώνες επρόκειτο να γίνει η έκθεση βιβλίου στο Πεκίνο, κάθισα στον
Τπολογιστή μου κι έγραψα ένα γράμμα που απευθυνόταν στον
΄Φίπη‘. Σού έγραφε, τάχα ένας Κινέζος ποιητής, ο Λι Σάι Πο. Σο
όνομά του το πήρα από την Ανθολογία κινεζικής ποίησης ‗Ο
μαραγδένιος Αυλός‘ της Βολιώτισσας Έρσης αράτση, που το είχα
ανακαλύψει τα φοιτητικά μου χρόνια, στη Θεσσαλονίκη, στο
Βιβλιοπωλείο του ‗Μόλχο‘, οδός Σσιμισκή. Θυμάμαι που το
φλερτάρισα για κάμποσον καιρό στη βιτρίνα κι ύστερα μπήκα μέσα
και το ξεφύλλισα. Μέτρησα τα λεφτά μου, έκανα τους λογαριασμούς
μου και την αγόρασα. Έκτοτε την έχω πάντα στο κομοδίνο μου και
πολύ με βοήθησε σε καιρούς δύσκολους, όταν η απήχηση των
βιβλίων μου πήγαινε να με αποθαρρύνει»1352.

Μαΐρ Μόλχο

Ώξίζει να σταθούμε περισσότερο στο πρόσφατο
παρόν της επιχείρησης, για να εκτεθούν οι πιθανοί λόγοι του
τέλους του βιβλιοπωλείου 1354 . Πημειώνεται ότι η εκδοτική
δραστηριότητα μελών της οικογένειας Κόλχο συνεχίζεται ως
σήμερα, μέσω ενός μικρού εκδοτικού οίκου με την επωνυμία
«Θατώφλι» (Ώθήνα), με αντικείμενο νέους παιδικούς τίτλους.
Γπίσης, συνεχίζουν την επανέκδοση τριών ‗κλασικών‘ έργων
του οίκου Κόλχου, τον Κατάλογο Ανωμάλων Ρημάτων (1956!)
και την Ελληνική Γραμματολογία του Αιώργου Ξαπαδάκου,
όπως και τα Μνημεία της Θεσσαλονίκης του Λίκου Ξαπαχατζή.
Ν ίδιος ο ΚαΎρ Κόλχο κρίνει θετική εμπορικά την
παράλληλη εκδοτική δραστηριότητα που ανέπτυξε από παλιά
η οικογένεια και καταφέρνει να διατηρείται, παρά το κλείσιμο
του βιβλιοπωλείου.

Ν Λτίνος Τριστιανόπουλος επιβεβαιώνει, σε ομιλία
του για τη ‗χαρτογράφηση‘ των βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων
της πόλης, ότι είναι το αρχαιότερο βιβλιοπωλείο στη
Ζεσσαλονίκη και υπογραμμίζει ότι το κυριότερο
χαρακτηριστικό του είναι ότι υπήρξε «το πρώτο διεθνές
βιβλιοπωλείο στην πόλη μας, δηλαδή έφερνε εφημερίδες από το
Παρίσι και από αλλού, είχε ευρύ δίκτυο ανταποκριτών και γενικά
ήταν ένα μεγάλο και καλά οργανωμένο διεθνές βιβλιοπωλείο»1353.

Ρο βιβλιοπωλείο Κόλχο της Ζεσσαλονίκης διέθετε
400 τ.μ. ενεργούς επιφάνειας, που εκτεινόταν σε τρεις
ορόφους, και 150 τ.μ. αποθηκευτικούς χώρους. πολογίζεται
από τους ιδιοκτήτες ότι διέθετε το 2008, τη χρονιά που
έκλεισε, γύρω στους 35.000 τίτλους και περίπου 100.000
αντίτυπα. Βεν υπήρχε χρονικός περιορισμός διατήρησης ενός
τίτλου στο κατάστημα -ώστε αν δεν ‗κινείται‘ να επιστραφεί
στον εκδότη -, κρατούσαν όλους τους τίτλους ως στοκ.

Ν ίδιος λογοτέχνης ανασύρει επίσης από τη μνήμη
του την εκδοτική δράση της επιχείρησης: «Παράλληλα τύπωνε
και αρκετά βιβλία. Ήδη είχε εκδώσει στα γαλλικά την ‗Ιστορία των
Ισραηλιτών της Θεσσαλονίκης‘ του Γιοζέφ Νεχαμά σε τέσσερις
τόμους. Σο ‘40 εξέδωσε την ανθολογία του τέλιου Μαγιόπουλου
‗Ποιηταί της νέας Σουρκίας‘, που ήταν από τα πρώτα βιβλία που μας
έφεραν σε επαφή με τη σύγχρονη πνευματική Σουρκία.
Μεταπολεμικά έβγαλε τα θαυμάσια ‗Μνημεία της Θεσσαλονίκης‘ του

Ν ξένος Ρύπος, σύμφωνα με τον ΚαΎρ Κόλχο, ήταν
σημαντικό στοιχείο της ταυτότητας της επιχείρησης και
υπολογίζεται ότι αποτελούσε το 18% των συνολικών
πωλήσεων του βιβλιοπωλείου σε όλη τη μεταπολιτευτική
περίοδο. Φς προς την εσωτερική δομή, διέθετε τμήμα
Ααλλικού ΐιβλίου, Ρμήμα Ώγγλικού ΐιβλίου, Ρμήμα
Γλληνικού ΐιβλίου, Ρμήμα Πχολικού ΐιβλίου και Ρμήμα
Εμερήσιου Ρύπου (εφημερίδες και περιοδικά). Ώπασχολούσε
συνολικά 22 εργαζόμενους, 18 μόνιμους υπαλλήλους και 4
εποχιακούς (καλοκαίρι). Ρο προφίλ των υπαλλήλων που

1351

Γηψηα Μπξηζηψηε, «Άδεηαζαλ γηα πάληα ηα ξάθηα ηνπ βηβιηνπσιείνπ
‗Μφιρν‘», Ζ Καζεκεξηλή, 31.5.2008. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://news.kathimerini.gr/4Dcgi/4Dcgi/_w_articles_civ_11_31/05/2008_272
158 (16.6.2008).
1352
Υξηζηφθνξνο Μειηψλεο, «Σν κήλπκα (θαιάζπξκα)», Νέα Δζηία,
ηεχρνο 1821, Απξίιηνο 2009, 755-767, ζζ. 760-761.
1353
Νηίλνο Υξηζηηαλφπνπινο, φ.π., ζ. 32.

1354

Σα ζηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε ζην ζεκείν απηφ πξνέξρνληαη απφ ηελ
πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ην Μαΐξ Μφιρν (Μεγάιν βηβιηνπσιείν
«Μφιρν»), φ.π..
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προσλαμβάνονταν στο βιβλιοπωλείο έχει ενδιαφέρον.
Θριτήριο των ιδιοκτητών ήταν να γνωρίζουν καλά το βιβλίο
και κυρίως το είδος του βιβλίου στο τμήμα που
απασχολούνταν, όπως και να γνωρίζουν ξένες γλώσσες, ώστε
να επικοινωνούν άνετα με την ξένη πελατεία. Ανωστά
ονόματα βιβλιοπωλών και διανοούμενων απασχολήθηκαν για
χρόνια ως υπάλληλοι στο κατάστημα της Ζεσσαλονίκης,
όπως αναφέρει με υπηρηφάνεια ο ΚαΎρ Κόλχο, λ.χ. ο Λίκος
Θαρατζάς – μετέπειτα δημιουργός της αλυσίδας «Ηανός» - ο
λογοτέχνης ΐασίλης ΐασιλικός και ο καθηγητής αρχαιολογίας
Κανώλης Ώνδρόνικος. Ρόσο τα ίδια τα μέλη της οικογένειας
που συμμετείχαν μέχρι τέλους ενεργά στη λιανική πώληση
όσο και οι υπάλληλοί τους πρότειναν τίτλους σε πελάτες και
ανέπτυσσαν ιδιαίτερη σχέση μαζί τους.

κατονομάζει τα βασικά αίτια αποτυχίας και κλεισίματος της
ιστορικής βιβλιοπωλικής επιχείρησης το 2008:
• Ε συσσώρευση στοκ – σχολικά βοηθήματα, γενικό βιβλίο,
παραγγελίες πελατών που δεν τις αγόραζαν τελικά – ήταν
λάθος.
• Πτο τέλος εφαρμόστηκαν εκπτώσεις σε τίτλους που διέθετε
το κατάστημα, αλλά είναι λανθασμένη η ‗εκπτωτική λογική‘
στο βιβλίο ως πνευματικό αγαθό.
• Ε διαφήμιση είχε υψηλή δαπάνη – καθώς ανερχόταν στο 34% του ετήσιου τζίρου – και ήταν ανοργάνωτη
• Κεγάλο τμήμα της δράσης του βιβλιοπωλείου ήταν η
πώληση σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες, κυρίως του
Ώριστοτελείου Ξανεπιστημίου Ζεσσαλονίκης, που δεν
εκπλήρωναν έγκαιρα τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Κόνο
το 1988 το χρέος αυτού του πανεπιστημιακού ιδρύματος προς
την εταιρεία ‗Κόλχο‘ ανερχόταν σε 196.000.000 δρχ.
• Ε καθιέρωση του βιβλιοπωλείου ως «ελιτίστικου
πνευματικού στεκιού» είχε ως αποτέλεσμα να έχουν λίγους
πελάτες που διάβαζαν πολλά βιβλία – ανήκαν στην
πνευματική ελίτ της Ζεσσαλονίκης -, αλλά είχαν ‗χάσει‘ το
μέσο αναγνώστη, τον αναγνώστη των 2-3 βιβλίων το έτος. Νι
ίδιοι οι ιδιοκτήτες είχαν αναπτύξει σταθερούς δεσμούς φιλίας
με καθηγητές, συγγραφείς, ποιητές και άλλους πνευματικούς
ανθρώπους, χωρίς όμως να φροντίζουν οργανωμένα για την
προσέλκυση νέων ομάδων κοινού. «Θάναμε το κέφι μας, έτσι
ήρθε η πτώχευση και μετά καταλήξαμε στη συνεργασία με τον
‗Ξαρατηρητή‘ και τον ‗Ξρομηθέα‘», ομολογεί ο ΚαΎρ
Κόλχο. Ώκόμη, πολλά μέλη της πνευματική ελίτ της
Ζεσσαλονίκης μετακόμισαν για την Ώθήνα, όποτε επήλθε η
αριθμητική μείωση ακόμη και αυτής της περιορισμένης
σταθερής πελατείας του βιβλιοπωλείου.
• Ε αλλαγή στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας με τη
χορήγηση των δωρεάν πανεπιστημιακών συγγραμμάτων
επίσης συνέβαλε α) στην ψυχολογική απαξίωση του βιβλίου
και β) σε μεγάλες απώλειες στην πώληση βιβλίων του
΄Κόλχο‘.
• Ε σταδιακή επικράτηση της ‗εκπτωτικής λογικής‘ στο βιβλίο
στην ελληνική βιβλιαγορά ήταν επίσης καταστροφική. Ε
‗λογική του φθηνού‘ στην Γλλάδα συντέλεσε στην ψυχολογική
μεταστροφή του κοινού να «παίρνει όσο το δυνατόν πιο
φθηνά». Κε άλλα λόγια, μεταβλήθηκε το κριτήριο επιλογής
αγοράς σε όλα τα είδη, δυστυχώς και στο πνευματικό αγαθό,
το βιβλίο.
• Ν ‗Κόλχο‘ τηρούσε πάντα τις τιμές των εκδοτών – και μετά
την καθιέρωση της ενιαίας τιμής βιβλίου το 1986 -, πολιτική
που αποτέλεσε ένα ακόμη πρόβλημα για την επιχείρηση.
• «Σα βιβλιοπωλεία αναπτύσσονται είτε σε πλάτος (διεύρυνση) είτε
σε βάθος». Ρο βιβλιοπωλείο ‗Κόλχο‘ είχε επεκταθεί σε πλάτος,
όμως δεν είχε έτσι τη δύναμη να επιτύχει καλές συμφωνίες με

Ρο βιβλιοπωλείο διέθετε μόνο έντυπα βιβλία και οι
ιδιοκτήτες δεν ενδιαφέρθηκαν για την αξιοποίηση νέων
τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών (ηλεκτρονικά βιβλία,
εκτύπωση σύμφωνα με τη ζήτηση ή δημιουργία γωνίας
χρήσης διαδικτύου στο χώρο), «όσο ήταν ζωντανοί» ως
βιβλιοπώλες, γιατί η νέα τεχνολογία «δύσκολα θα λειτουργούσε
στο Μόλχο, που ήταν γνωστό ως παραδοσιακό βιβλιοπωλείο και δεν
ταίριαζε στο χαρακτήρα του».
Βιέθεταν το 3-4% του ετήσιου τζίρου της
επιχείρησης, τα τελευταία χρόνια,, για διαφημιστική δαπάνη
σε ραδιόφωνο, εφημερίδες και το περιοδικό Διαβάζω.
Γίχαν γίνει ωστόσο εκσυγχρονιστικές απόπειρες στο
χώρο του καταστήματος. Πτο τελευταίο διάστημα – κατά τη
συνεργασία με την εταιρεία «Ξαρατηρητής» - είχαν
δημιουργήσει καφετέρια μέσα στο βιβλιοπωλείο. Πτην
ερώτηση αν διέθεταν χώρου αναγνωστηρίου για τους πελάτες,
ο ΚαΎρ Κόλχο απαντά: «Ναι. Ούτως ή άλλως, το βιβλιοπωλείο
ήταν πνευματικό στέκι και ο κόσμος καθόταν για ώρα». Βεν είχαν
διαμορφώσει ειδικό χώρο για εκδηλώσεις μέσα στο
κατάστημα, αλλά διοργάνωναν βιβλιο-παρουσιάσεις, ποιητικές
βραδιές κ.ά., σε μη σταθερή βάση: «λα γίνονταν τυχαία, με
βάση την προσωπική σχέση μας με πνευματικούς ανθρώπους. Ήταν
ελιτίστικο το πνευματικό στέκι», σημειώνει χαρακτηριστικά ο
ίδιος. Ρο βιβλιοπωλείο διέθετε ανέκαθεν σταθερή πελατεία.
Φστόσο, δεν είχαν χρησιμοποιήσει ποτέ κάποιο σύστημα
διατήρησης των πελατών μέσω κάρτας μέλους, μόνιμης
έκπτωσης κοκ., γιατί η διεύθυνση «εκ πεποιθήσεως ήταν εναντίον
της εκπτωτικής λογικής στο βιβλίο».
Πτην ερώτηση αν πιστεύει ότι δικαιώθηκε η
οικογένεια στις επιλογές της για τη λειτουργία του
βιβλιοπωλείου, ο ΚαΎρ Κόλχο απαντά αρνητικά και
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εκδότες για ευνοϊκές τιμές, καθώς υπάρχουν τόσοι πολλοί
εκδοτικοί οίκοι, ενώ παράλληλα υπάρχουν και οι
χονδρέμποροι που πωλούν και λιανικά.

Πτα τέλη του 2005 η γαλλική εταιρεία βιβλίου και
ηλεκτρονικών ειδών FNAC 1355 εγκαινίασε το πρώτο της
κατάστημα στην Γλλάδα, μέσα στους χώρους του νέου τότε
εμπορικού κέντρου «The Mall Athens» στο Καρούσι.

Ξρόκειται για μία επιτυχημένη σκιαγράφηση του άδοξου
τέλους του ιστορικού βιβλιοπωλείου της επιχείρησης. Ώπό την
πλευρά μας ακολουθεί μία επιγραμματική σύνοψη.

Ε FNAC (Fédération Nationale d‘Achats des
Cadres) ιδρύθηκε το 1954 στο Ξαρίσι από τους André
Essel και Max Théret, μέλη του αριστερού κινήματος ‗Λέοι
Ποσιαλιστές‘ στη Ααλλία, με τη μορφή ενός βιβλιοπωλικού
καταστήματος με μέλη που θα είχαν μόνιμη έκπτωση στο
στοκ. Πτόχος ήταν η διάθεση βιβλίων σε προσιτές για τους
εργαζόμενους τιμές.
Ε πορεία της από τότε ήταν
εντυπωσιακή, εντός και εκτός Ααλλίας. Ρο 1981 άνοιξε το
πρώτο της κατάστημα εκτός Ααλλίας, στο γειτονικό ΐέλγιο.
Ρο 1993 η Credit Lyonnais αποκτά την πλειοψηφία των
μετοχών της FNAC, ενώ ένα χρόνο μετά πουλά το μερίδιό
της στον όμιλο Pinault Printemps – Redoute (PPR), που το
1996 γίνεται ο μοναδικός μέτοχος της εταιρείας. Ε FNAC
δραστηριοποιείται εκτός από τη Ααλλία και στο εξωτερικό.

ΠΚΞΓΟΏΠΚΏΡΏ:
-

-

Νικογενειακός χαρακτήρας επιχείρησης
Γξειδικευμένη επιχείρηση: ξενόγλωσσο – κυρίως γαλλικό –
βιβλίο και Ρύπος
Έμφαση στη γνώση και την αγάπη του ξενόγλωσσου
βιβλίου εκ μέρους ηγεσίας και υπαλλήλων
Έμφαση στο σχολικό/πανεπιστημιακό βιβλίο, που έχει
πληγεί λόγω αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα
Ξροσπάθεια διατήρησης σταθερής πελατείας, χωρίς
επιδίωξη πρόσθεσης νέων ομάδων κοινού
Έμφαση στην ιστορική παράδοση, την ‗ατμόσφαιρα‘ και
τον ελιτίστικο χαρακτήρα του βιβλιοπωλείου
Ώδυναμία προσαρμογής στα νέα δεδομένα της εποχής,
κοινωνικά, οικονομικά και τεχνολογικά, τόσο ως προς τη
δομή (διατήρηση όλου του στοκ) όσο και ως προς το
κοινό (απόρριψη εκπτώσεων)
Ώποτυχημένες επιχειρηματικές κινήσεις

Πήμερα, η FNAC κατέχει ηγετική θέση «στη διάθεση
πολιτιστικών προϊόντων και ψυχαγωγίας» στη Ααλλία, όπως
προβάλλεται και στην ιστοσελίδα της. Ξροσφέρει συνολικά
έξι κατηγορίες πολιτιστικών προϊόντων: βιβλία, ψηφιακούς
δίσκους, είδη μικρο-πληροφορικής, μουσικής, βίντεο και
φωτογραφίας. Πτα τέλη του 2010, η εταιρεία διέθετε 81
καταστήματα στη Ααλλία και 150 σημεία πώλησης σε 7
χώρες: ΐέλγιο, Ησπανία, Ηταλία, Ξορτογαλία, Γλβετία και
ΐραζιλία. Ρο 2010 σημείωσε τζίρο ύψους €4.473
εκατομμυρίων, που την τοποθετεί στις 20 πρώτες εταιρείες
λιανικής πώλησης στη Ααλλία και ανάμεσα στις 500 πρώτες
ευρωπαϊκές εταιρείες λιανικής πώλησης. Ξρόεδρος και
γενικός διευθυντής της FNAC είναι ο 38χρονος Alexandre
Bompard και γενικός διευθυντής της FNAC Ααλλίας είναι ο
50χρονος Jean-Pierre Champion, με προϋπηρεσία και οι δύο
σε επιχειρήσεις ΚΚΓ1356.



FNAC Ελλάδας



Ε παρουσίαση βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων σε αυτό
το Θεφάλαιο θα ολοκληρωθεί με μία μεγάλη και επιτυχημένη
διεθνώς αλυσίδα βιβλίων και άλλων πολιτιστικών προϊόντων,
που είχε όμως σύντομο βίο στην Γλλάδα, τη FNAC. Ε
περίπτωση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας α) της
σπάνιας – αν όχι μοναδικής – περίπτωσης ξένης
βιβλιοπωλικής εταιρείας στην εγχώρια αγορά, β) της
συμμετοχής της στη γεωγραφική ανακατανομή των σημείων
πώλησης βιβλίου και άλλων πολιτιστικών ειδών στο εμπορικό
κέντρο της Ώθήνας, γ) της συμβολής της στη νέα ΄μόδα΄ της
ανόδου των πολυκατα-στημάτων/πολυχώρων ψυχαγωγίας
στην ελληνική αγορά, δ) της ανάμειξής της στη διαμόρφωση
νέας ‗ανθρωπογεωγραφίας‘ στην αγορά του βιβλίου και ε) της
όξυνσης του ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων ‗παικτών‘ της
εγχώριας αγοράς, τόσο βιβλιοπωλικών αλυσίδων όσο και
αλυσίδων πολυκαταστημάτων.

Πε όλη τη διάρκεια της πορείας της μέχρι τις μέρες
μας, παρόλη τη μετεξέλιξή της σε πολυκατάστημα
ηλεκτρονικών ειδών, η FNAC επιχειρεί να προβάλλει ένα
συγκεκριμένο ‗αριστερό‘ στίγμα της προσφοράς πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών προς το κοινό, με κύριο αντικείμενο
το βιβλίο. Ε εσωτερική διαρρύθμιση των καταστημάτων
παραπέμπει σε μία ανοιχτή βιβλιοθήκη/αναγνωστήριο, με
υπαλλήλους με γνώση στο βιβλίο, αλλά σε διακριτική
απόσταση από τον πελάτη/αναγνώστη. Βιοργανώνει – με
ετήσιο οργανόγραμμα – ποικίλα ‗forums‘ – λόγου, μουσικής,
1355
1356
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θεάτρου, κινηματογράφου, χορού, εικαστικών εκθέσεων,
παιδικών εκδηλώσεων, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να
συζητήσει με ‗διάσημους‘ ειδικούς. Θάθε χρόνο διοργανώνει
μία ‗έκθεση βιβλίου‘ με πολύωρες συζητήσεις για τη
λογοτεχνία, τον πολιτισμό, την κοινωνία και τις επιστήμες
μεταξύ συγγραφέων, πολιτικών, διανοουμένων και του κοινού.
Ώπό το 2001 προσφέρει ένα ετήσιο «βραβείο μυθιστορήματος
FNAC» που επιλέγεται από μία ανεξάρτητη επιτροπή
βιβλιοπωλών και μελών της. Ώκόμη, επιχειρώντας να
εδραιώσει το προφίλ της κοινωνικής προσφοράς, η FNAC
συμμετέχει σε εκστρατείες εναντίον του κοινωνικού
αποκλεισμού, του ρατσισμού και της λογοκρισίας. Ρο 2003,
μάλιστα,
εγκαινίασε
ένα
πενταετές
πρόγραμμα
καταπολέμησης του αναλφαβητισμού σε παιδιά σχολικής
ηλικίας.

Κεντρικό κατάστημα της FNAC στο Μαρούσι – Εξωτερική όψη

Ν ερχομός της γνωστής γαλλικής αλυσίδας στη μικρή
ελληνική αγορά, με τα πάγια διαρθρωτικά προβλήματα,
θεωρήθηκε «μέγα γεγονός» τότε και από τους παρατηρητές
και από αρκετούς βιβλιοπώλες, όπως τουλάχιστον δήλωναν
δημόσια οι τελευταίοι. Νι παλιοί συνδρομητές της FNAC
έσπευδαν στο νέο κατάστημα στην Γλλάδα με αγωνία αν θα
ήταν όπως τη γνώριζαν από τη Ααλλία. Ε λγα Πελλά
περιέγραφε, αρχές Βεκεμβρίου του 2005, με γλαφυρό τρόπο
τη θέση του καταστήματος, την αντίδραση του κοινού και το
επιχειρηματικό σχέδιο των επικεφαλής της FNAC στην
Γλλάδα: «Εδώ και λίγες, ελάχιστες μέρες, το 117ο κατάστημα της
γαλλικής αλυσίδας λειτουργεί πλέον και στο Λεκανοπέδιο, σ‘ έναν
εντελώς νέο χώρο για τις ελληνικές καταναλωτικές συνήθειες: το
Mall Athens είναι ένας τεράστιος τόπος για κάθε καταναλωτικό
γούστο..[...] Η πρώτη εντύπωση που έχει μπαίνοντας κανείς για
πρώτη φορά και βλέποντας τα πολλά επίπεδα, τα διαδοχικά
καταστήματα με τις επώνυμες φίρμες, τους χώρους διασκέδασης
είναι ότι βρίσκεται σ‘ ένα τεράστιο, καλοοργανωμένο duty free.
Κυλιόμενες σκάλες, χριστουγεννιάτικα δέντρα -λόγω των ημερών-,
φίρμες φαστ φουντ παρατεταγμένες η μία δίπλα στην άλλη, αίθουσες
κινηματογράφου. Η λογική των Mall, άλλωστε, είναι αυτή ακριβώς:
να καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερες από τις ανάγκες των
επισκεπτών του. [...]
Η fnac διάλεξε να ιδρύσει το πρώτο της κατάστημα στην
Ελλάδα σ‘ έναν χώρο που προκαλεί το ενδιαφέρον. ‗τις πέντε
πρώτες μέρες λειτουργίας, τα αποτελέσματα ήταν πολύ πάνω από τα
αναμενόμενα‘, είπε ο διευθυντής του ελληνικού καταστήματος
Πατρίκ αλομόν. Και απαρίθμησε: 2.500 νέες εγγραφές
συνδρομητών σε τρεις μέρες· 5.000 επισκέπτες το άββατο από
τους οποίους οι 2.500 πέρασαν από το ταμείο». Σι παρατηρήσαμε
στην πρώτη ξενάγηση στην ελληνική fnac; τι είναι έτσι στημένο
ώστε ο λιγότερο ενημερωμένος επισκέπτης να βρίσκει αμέσως το
γνωστό προϊόν (βιβλίο, δίσκο, φωτογραφία, κομπιούτερ) που
αναζητεί. Βεβαίως, για τους πιο ενημερωμένους υπάρχει ταξινόμηση
και λογική σειρά, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας μόνος τους να βρει
ό,τι θέλει. Για παράδειγμα, τα βιβλία που είναι ήδη μπεστ σέλερ
ξεχωρίζουν (όπως και σε όλα τα καινούργια μεγάλα βιβλιοπωλεία

Γπιπρόσθετα, η FNAC διατήρησε όλα τα χρόνια της
πορείας της να παρέχει την «κάρτα μέλους» με μόνιμη
έκπτωση 10% σε επιλεγμένα προϊόντα – αρκετούς τίτλους
βιβλίων – για την προσέλκυση σταθερής πελατείας. Γκδίδει
περιοδικά έντυπα και φυλλάδια για τα μέλη της/κατόχους της
κάρτας, ώστε να ενημερώνονται σε μηνιαία βάση για τις
προσφορές και τα νέα προϊόντα, καθώς και για την ατζέντα
των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Πτην
Γλλάδα
η
FNAC
ξεκίνησε
να
δραστηριοποιείται στα τέλη Λοεμβρίου του 2005 μέσω ‗joint
venture‘ με τον μιλο Καρινόπουλου, στο οποίο η γαλλική
εταιρεία συμμετέχει με 51% και ο μιλος Καρινόπουλου με
49%1357. Ε επένδυση για το κατάστημα άγγιξε τα €7 εκατ.,
σύμφωνα με τις δηλώσεις του τότε γενικού διευθυντή της
εταιρείας στην Γλλάδα, Patrick Salomon, ενώ ο στόχος για
τον τζίρο στον πρώτο χρόνο είχε τεθεί στα €15- 20 εκατ..
Γνθουσιώδης υπήρξε η ανταπόκριση του κοινού στην
είσοδο της γνωστής ξένης βιβλιοπωλικής αλυσίδας στη χώρα.
Ρο πρώτο Πάββατο της λειτουργίας του καταστήματος, πριν
τα επίσημα εγκαίνια, είχε δεχθεί συνολικά 5.000 επισκέπτες.

1357

Ζ επίζεκε επσλπκία ηεο FNAC Διιάδαο είλαη FMB A.E..
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που άνοιξαν το τελευταίο διάστημα) από την ποσότητα των αντιτύπων
τους και το εμβαδόν που καταλαμβάνουν. Τπάρχει χώρος και
πρόβλεψη για μεγαλύτερη οριζόντια παρουσίαση του κάθε προϊόντος.
Παρών στα χθεσινά εγκαίνια της ελληνικής fnac και ο
πρόεδρός της Ντενίς Ολιβέν. Οι επικεφαλής της fnac δεν έκρυψαν
ότι σταθερός τους στόχος παραμένει ένα μεγάλο κατάστημα στο
κέντρο της Αθήνας και το άνοιγμα 5-6 νέων καταστημάτων σε
χρονικό ορίζοντα 3-4 ετών. Και παρότι μακριά από το κέντρο, δίνουν
έμφαση και στις εκδηλώσεις, βιβλιοπαρουσιάσεις, εικαστικές και
άλλες, στον χώρο του καταστήματος»1358.

μπήκαν τα βιβλία στα σουπερμάρκετ. Ξέρουμε άλλωστε ότι είναι
πολύς ο κόσμος που ντρέπεται να μπει σε βιβλιοπωλείο»1359.
Ιίγο πιο κάτω, στην πλατεία Πυντάγματος, εκεί όπου
στεγάζονταν παλιά οι Πχολές Φμέγα, αναμενόταν να ανοίξει
το νέο πολυκατάστημα Public του ομίλου Αερμανός, σε μία
έκταση 1.000 τ.μ. για το βιβλίο και είδη ηλεκτρονικής
τεχνολογίας και τηλεφωνίας.
Πημείωναν
τότε
οι
δημοσιογράφοι
που
παρατηρούσαν τις αλλαγές πως «τα καταστήματα του δικτύου
Central (σ.σ. Public) μοιάζουν με αυτά της γαλλικής Fnac που
εισδύουν στα τέλη Νοεμβρίου στην ελληνική αγορά. Σα Central και
Fnac θα συνυπάρξουν και στο Μαρούσι, στις εγκαταστάσεις του
εμπορικού κέντρου ‗The Mall‘». Γκεί θα λειτουργήσει και αμιγές
βιβλιοπωλείο 650 τ.μ. της αλυσίδας Ξαπασωτηρίου, που
επεκτάθηκε τον Πεπτέμβριο στη Βυτική Ώθήνα ανοίγοντας
τριώροφο κατάστημα στο Ξεριστέρι. Γκεί, στην ευρύτερη
περιοχή (Λίκαια, Θορυδαλλό), διεκδικεί το αναγνωστικό
κοινό και η αλυσίδα Σλωράς, η οποία μέχρι πρότινος
πωλούσε μόνο εκπαιδευτικά βιβλία ενώ πλέον συμπεριέλαβε
και τη λογοτεχνία. Πτόχος πενταετίας η λειτουργία 25 μικρών
βιβλιοπωλείων (των 120 τ.μ.) σε γειτονιές της πρωτεύουσας.

Ε άφιξη της FNAC στην Γλλάδα πραγματοποιήθηκε
σε μία περίοδο έντονων ανακατατάξεων στην εγχώρια αγορά
–όπως έχει αναφερθεί στο Θεφάλαιο για τη σύγχρονη εικόνα
του λιανικού βιβλιεμπορίου στην Γλλάδα- με την παγίωση του
νέου παραδείγματος, με άλλα λόγια: α) της διασποράς της
πώλησης βιβλίου σε μεγάλα βιβλιοπωλεία-αλυσίδες και σε
πολυκαταστήματα πολιτιστικών προϊόντων, β) της
γεωγραφικής ανακατανομής στο κέντρο της Ώθήνας και γ) της
νέας ‗ανθρωπογεωγραφίας‘, δηλαδή του νέου κοινού των
βιβλιοπωλείων.
Ξαράλληλα με την εγκατάσταση της FNAC στο
αποκεντρωμένο εμπορικό κέντρο ―The Mall Athens‖,
εντυπωσιακές αλλαγές λάμβαναν χώρα τόσο στο εμπορικό
κέντρο της πρωτεύουσας όσο και σε σύγχρονα εμπορικά
κέντρα συνοικιών από έλληνες μεγάλους ‗παίκτες‘ της
βιβλιαγοράς.

Ε Ιώρη Θέζα παρέθετε ενδεικτικά τις απόψεις δύο
λογοτεχνών, από τη νέα και την παλαιότερη γενικά
λογοτεχνών για τις γεωγραφικές και όχι μόνο αλλαγές στην
αγορά.

Ν Λίκος Θαρατζάς, ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου
«Ηανός» της Ζεσσαλονίκης, ο οποίος πριν από τα
Τριστούγεννα του 2005 εγκαινίασε το αθηναϊκό κατάστημα
με εμβαδόν 1.600 τ.μ. επί της οδού Πταδίου, έκφραζε τότε
την αισιοδοξία του για τις ανακατατάξεις στην ελληνική
αγορά, συμπεριλαμβανομένης της άφιξης της FNAC,
εξηγώντας πως το «8% των Ελλήνων αγοράζει βιβλία, ενώ ο
ευρωπαϊκός μέσος όρος τοποθετείται περίπου στο 30%. Τπάρχουν
τεράστια περιθώρια να αυξηθούν οι αναγνώστες».

Ν πεζογράφος Ξέτρος Ρατσόπουλος επισήμανε
χαρακτηριστικά: «Δεν θα με πείραζε να μπουν τα βιβλία και στα
μανάβικα. ε όσα περισσότερα μέρη βρίσκονται τόσο το καλύτερο. Οι
μεγάλες αλυσίδες ίσως βλάψουν τα μικρά συνοικιακά βιβλιοπωλεία,
το ίδιο το βιβλίο όμως δεν θα πάθει κακό». Κα και ο λογοτέχνης
ΐασίλης ΐασιλικός θεωρούσε πολύ θετικό το ‗άνοιγμα‘ της
αγοράς. «Σα βιβλιοπωλεία όπως η Fnac έχουν χώρο να
αποθηκεύσουν βιβλία που δεν βρίσκεις αλλού. Νομίζω όμως ότι ο
κόσμος θα αγκαλιάσει τον "Ιανό", που είναι ένα πολύ πετυχημένο
τοπικό βιβλιοπωλείο. Ολες αυτές οι ανακατατάξεις πάντως
λειτουργούν θετικά»1360.

Πτο ίδιο πνεύμα, η Ποφίκα Γλευθερουδάκη του
ιστορικού βιβλιοπωλείου υποστήριζε τα εξής: «H πίτα είναι
πολύ μικρή. Ανοίγοντας νέα σημεία πώλησης αυξάνεται το κοινό.
Δεν αισθανόμαστε ότι απειλούμαστε, τουναντίον θεωρούμε ότι ο
ανταγωνισμός θα μας ωφελήσει. Ετσι κι αλλιώς έχουμε τα σχέδιά
μας για μια εσωτερική αναδιοργάνωση. Δεν φοβηθήκαμε ούτε όταν

1359

Λψξε Κέδα, «Πψο αιιάδεη ε αγνξά ηνπ βηβιίνπ ζηελ Αζήλα: Γάιινη,
Γεξκαλφο θαη αληαγσληζηέο», Σν Βήκα, 2.10.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=47&artid=168680
(17.10.2008).
1360
.π..

ιγα ειιά, «Fnac: ηψξα θαη ζηελ Διιάδα: Σν 117ν θαηάζηεκα ηεο
γαιιηθήο αιπζίδαο, ηφπνο γηα θάζε θαηαλαισηηθφ γνχζην», Ζ Καζεκεξηλή,
6.12.2005. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_
w_articles_civ_1_06/12/2005_165855 (22.12.2005).
1358
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τζίρου του στο βιβλίο.
ξέρουμε;»1361.

Μήπως γίναμε Ευρώπη και δεν το

Ε FNAC Γλλάδας, προετοιμάζοντας την επέκτασή
της στη Αλυφάδα και το κέντρο της Ώθήνας, διοργάνωνε
ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, πρόβαλε τη μηνιαία ατζέντα
της σε σύγχρονη, γρήγορη ιστοσελίδα 1362 και σε καλαίσθητα
φυλλάδια/μπροσούρες, προωθούσε την απόκτηση κάρτας
μέλους και των προνομίων της και εξέδιδε το μηνιαίο
περιοδικό των μελών του ―club FNAC‖ με την επωνυμία
―Contact‖.

Κεντρικό κατάστημα της FNAC στο Μαρούσι –
„Γωνία Λογοτεχίας‟ στο Σμήμα Βιβλίων

Σαίνονταν να επιτυγχάνονται οι οικονομικοί στόχοι
που είχε θέσει η γαλλική αλυσίδα ειδών τεχνολογίας και
πολιτισμού μέσα σε 2,5 χρόνια από την άφιξή της στην
Γλλάδα κι έτσι προχώρησε στην επέκταση του δικτύου της
στην εγχώρια αγορά το 2008. Ν διευθυντής FNAC Γλλάδας,
Patrick Salomon δήλωνε σε έναν απολογισμό της λειτουργίας
του πρώτου καταστήματος στο Καρούσι ότι διαψεύστηκαν οι
Θασσάνδρες που προφήτευαν αρνητική πορεία στα
χρηματοοικονομικά μεγέθη, επισημαίνοντας ότι ο κύκλος
εργασιών από το Λοέμβριο του 2005 έως και το Βεκέμβριο
του 2006 είχε ανέλθει στα €16,6 εκατ., ενώ μέσα στο 2007 το
κατάστημα είχε αυξήσει κατά 15% τις πωλήσεις του από το
2005.
Πε ερώτηση του δημοσιογράφου και κριτικού
λογοτεχνίας ΐασίλη Θαλαμαρά, ο Salomon, εξηγούσε, στις
αρχές του 2008, την απόφαση της εταιρείας να ανοίξει
δεύτερο κατάστημα στη Αλυφάδα: «Η Γλυφάδα είναι ένα
μεγάλο εμπορικό κέντρο που εξυπηρετεί περισσότερους από
δεκαπέντε δήμους και καλύπτει έναν πληθυσμό που ξεπερνά τους
600.000 ανθρώπους. Είναι ιδανική για τη Fnac, ώριμη αλλά
ταυτόχρονα ΄διψασμένη‘ για νέες ιδέες, μεγάλη σε μέγεθος, αλλά με
άποψη, ανοιχτή στην πολιτισμό και σε νέες προτάσεις» 1363 . Αια τη
στέγαση του καταστήματος επιλέχθηκε ένα παλιό,
εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, στις οδούς Π. Θαράγιωργα 4
και Ιαζαράκη, το οποίο ανακαινίστηκε ριζικά. Πύμφωνα με
τον Salomon, δαπανήθηκε ποσό ύψους €3 εκατ. για τις
εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου. πολόγιζε πως αν οι
εισπράξεις του νέου καταστήματος κυμανθούν στα €12-15
εκατ., κατά την τρίτη χρονιά λειτουργίας του βιβλιοπωλείου
θα αποσβεστεί η δαπάνη ανακαίνισης1364.

Ρο κατάστημα της FNAC φαινόταν να επιτυγχάνει
τους στόχους του τόσο εμπορικά όσο και στη συνείδηση του
κοινού, φέρνοντας την ‗αύρα‘ του γαλλικού μητρικού
καταστήματος στην εγχώρια αγορά. Ών και το μεγαλύτερο
κομμάτι του τζίρου αποτελούσαν μάλλον τα ηλεκτρονικά
είδη, παρά το βιβλίο, σύμφωνα με παρατηρητές της
βιβλιαγοράς. Ξαρά τη φαινομενική επιτυχή πορεία της
εταιρείας στη χώρα, ο Κανώλης Ξιμπλής, το καλοκαίρι του
2007, επισήμανε ότι η FNAC – «που ήρθε με τυμπανοκρουσίες»
- κάνει αργά βήματα στην ανάπτυξή της. Πύμφωνα με τον
τότε γενικό διευθυντή Γλλάδας, Patrick Salomon, αυτό
οφειλόταν στη δυσχερή αναζήτηση κατάλληλων κτιρίων στο
εμπορικό κέντρο της Ώθήνας. πως έλεγε, «για να είμαστε
ανταγωνιστικοί, πρέπει να έχουμε για το βιβλίο 1.000 τ.μ., που
σημαίνει ότι όλο το κατάστημα (που πουλάει ως γνωστόν και CD,
ηλεκτρονικές συσκευές κ.ά.) πρέπει να είναι 5.000 τ.μ.». Νι
υπεύθυνοι της FNAC είχαν δει εκείνο το διάστημα 70
καταστήματα και είχαν καταλήξει σε 5 περιπτώσεις, όμως οι 3
από αυτές ανήκαν στο Κετοχικό Ραμείο Πτρατού, που
συνεπαγόταν τη διεξαγωγή διαγωνισμού και πλειοδοσίας. Νι
ίδιοι ισχυρίζονταν, την ίδια περίοδο, ότι η καθυστέρηση δεν
συνδεόταν με το νέο υπερκατάστημα Public στην πλατεία
Πυντάγματος, που θα άνοιγε τις πόρτες του πριν τα
Τριστούγεννα του 2007. Κέσα στο επιχειρηματικό πλάνο της
FNAC Γλλάδας ήταν επίσης – όπως δήλωναν δημόσια – το
άνοιγμα ενός καταστήματος στη Αλυφάδα και διάφορα
καταστήματα στα καινούργια εμπορικά κέντρα της
περιφέρειας της Ώθήνας. Ν έμπειρος παρατηρητής της
αγοράς, Κ. Ξιμπλής, σχολίαζε με επιφύλαξη: «Οψόμεθα.
Γεγονός είναι ότι από κει που υπήρχαν ελάχιστα μεγάλα
βιβλιοπωλεία στο κέντρο, σε λίγο θα πέσουν τα βιβλία να μας
πλακώσουν. Ο Πατρίκ αλομόν επιμένει ότι οφείλει το 20% του

1361

Μαλψιεο Πηκπιήο, «Κνπο Κνπο», Σα Νέα, 16.6.2007. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=19&artid=
26334&enthDate=16062007 (25.6.2007).
1362
Βι. www.fnac.gr (14.5.2009). εκεηψλεηαη φηη ν ηζηφηνπνο δελ είλαη
πιένλ ζε ιεηηνπξγία.
1363
Βαζίιεο Κ.. Καιακαξάο, «Ζ FNAC θπθιψλεη ην ηζηνξηθφ θέληξν»,
Διεπζεξνηππία, 15.2.2008, ζ. 28.
1364
.π..
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Πτις 10 Ώπριλίου 2008 πραγματοποιήθηκαν τα
εγκαίνια του καταστήματος της FNAC στη Αλυφάδα. Ν
χώρος έκτασης 2.000 τ.μ. χωρίστηκε σε τέσσερα επίπεδα: Πτο
ισόγειο παρουσιάζονταν περίπου 2.000 διαφορετικά είδη της
ενότητας «Γικόνα και ήχος», στον πρώτο όροφο
τοποθετήθηκαν περίπου 6.000 είδη της ενότητας «Γίδη
πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας, στο δεύτερο όροφο
εκτέθηκαν CDs και DVDs, με δυνατότητα παραγγελίας
400.000 ακόμη τίτλων, και στον τέταρτο όροφο διατέθηκαν
30.000 τίτλοι βιβλίων, με δυνατότητα παραγγελίας 300.000
τίτλων από όλο τον κόσμο. Γνδιαφέρον για την οικοδόμηση
της ‗εικόνας‘ της εταιρείας παρουσιάζει η διαφήμιση του νέου
καταστήματος στο έντυπο Athens Voice, λίγο μετά τα εγκαίνια.
Πτο δημοσίευμα, μετά την προβολή του εντυπωσιακού
μεγέθους της επιφάνειας καταστήματος και του αριθμού και
της ποικιλίας των ειδών που προσφέρονται στο κοινό, γίνεται
αναφορά στα «παράλληλα events που μεγαλώνουν το concept ενός
απλού καταστήματος» και στις «προσφορές» («10% έκπτωση στις
νέες κυκλοφορίες, συν τα ειδικά προνόμια για τα μέλη του Club
Fnac)». πογραμμίζεται -για να τονιστεί η έμφαση στο βιβλίο
και τη βιβλιοφιλία- ότι «το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η
ατμόσφαιρα των καταστημάτων της FNAC. Οι αναπαυτικές
πολυθρόνες, ο άνετος χώρος και το ήσυχο κλίμα, που φτιάχνουν
ιδανικό περιβάλλον ανάγνωσης στο τμήμα βιβλίου». Ρέλος, η
φιλοσοφία της εταιρείας – μάλλον και όλων των πολυκαταστημάτων/πολυχώρων πολιτισμού - συμπυκνώνεται στην εξής
φράση, με την ευκαιρία της άφιξης του νέου καταστήματος
στη νότια συνοικία της Ώθήνας: «Είναι αλήθεια ότι αλλάζει και το
πρόσωπο του όμορφου προαστίου με την έλευση της FNAC. Η
οποία εμπλουτίζει αλλά και ομορφαίνει την τοπική αγορά, δίνοντας σε
βιβλία, gadgets, CD και DVD το χώρο που τους αρμόζει.
Προτείνοντας παράλληλα ένα εναλλακτικό meeting point, που θα
ικανοποιήσει τις εμμονές με τις οποίες γεμίζουμε τον ελεύθερό μας
χρόνο»1365.

Γπιπρόσθετα, το επιχειρηματικό πρόγραμμα
επέκτασης περιλάμβανε και έξοδο της FNAC σε άλλες
ελληνικές πόλεις, στο εμπορικό κέντρο της Ζεσσαλονίκης,
στη Ιάρισα και στο Εράκλειο.

Ρο καλοκαίρι του 2009, πληθαίνει η αρθρογραφία
πως «νέες διαστάσεις αποκτά η μάχη μεταξύ των πολυκαταστημάτων
ηλεκτρονικών, πληροφορικής και πολυμέσων» 1366 ενόψει της
αναμενόμενης κίνησης της FNAC Γλλάδας να λειτουργήσει
νέο κατάστημα στο κέντρο της Ώθήνας. Βιατυπωνόταν η
εκτίμηση πως το νέο κατάστημα της FNAC θα λειτουργούσε
πολύ κοντά στο Public Πυντάγματος (συμφερόντων Ξάνου
Αερμανού), που λειτουργούσε ήδη ενάμιση χρόνο στο σημείο
αυτό, και στο Metropolis (συμφερόντων αδελφών Ιεωνίδα και
ΐασίλη Ροπιτζή), που είχε ανοίξει τον Ώπρίλιο του 2009 το
νέο πολυκατάστημα. Νι παρατηρητές επισήμαιναν πως μέσα
στην οικονομική κρίση, οι πρωταγωνιστές της αγοράς
‗πόνταραν‘ στη νέα ‗μόδα‘ των πολυκαταστημάτων βιβλίου και
τεχνολογίας, με αποτέλεσμα να οξύνεται ο ανταγωνισμός.
Ε Ρίνα Πκλαβόλια, στέλεχος της FNAC Γλλάδας,
τον Ηούλιο του 2009, λίγο πριν το άνοιγμα καταστήματος στη
συμβολή των οδών Κητροπόλεως και Ώιόλου, εξηγεί πως
«τάση της εποχής είναι η σύγκλιση, τόσο στα τεχνολογικά προϊόντα
όσο και στα προϊόντα πολιτισμού». Καζί της εμφανίζονται να
συμφωνούν εκπρόσωποι άλλων μεγάλων βιβλιοπωλείων και
πολυκαταστημάτων στο κέντρο της Ώθήνας. Ε διευθύντρια
επικοινωνίας των καταστημάτων Public, Ώνθή Ρροκούδη,
σημειώνει ότι η διοργάνωση εκδηλώσεων δεν αποφέρει
κάποιο οικονομικό όφελος, αλλά αποτελεί «μία προστιθέμενη
αξία» για την ταυτότητα της εταιρείας, ενώ ο υπεύθυνος
σχεδίου βιβλίου του Metropolis – ως τότε αλυσίδα
δισκοπωλείων-, Αιάννης ΐαβουράκης, υποστηρίζει ότι η
διεύθυνση της εταιρείας προτίθεται να εντάξει το βιβλίο και
στα δώδεκα καταστήματα της αλυσίδας. Ν διευθυντής του

Ρο ίδιο διάστημα, η εταιρεία δεν εγκατέλειπε το
πρόγραμμά της για εμφάνιση στο εμπορικό κέντρο της
Ώθήνας, καθώς ο Salomon ομολογούσε ότι «κύριοι
ανταγωνιστές μας είναι τα βιβλιοπωλεία της ταδίου και της
Πανεπιστημίου». Ξροφανώς, κρινόταν αναγκαία από την ηγεσία
μέσα από έρευνες αγοράς η παρουσία της FNAC στο κέντρο
της πρωτεύουσας – με τα μεγαθήρια πολιτιστικών προϊόντων
Ηανός, Public και Metropolis να αλλάζουν την εικόνα της
ελληνικής βιβλιαγοράς - πέρα από τα καταστήματα σε
εμπορικά κέντρα μίας βόρειας και μίας νότιας συνοικίας.
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Μαξία Βαζηιείνπ, «Μάρε ζην θέληξν γηα Fnac, Public Metropolis», Σα
Νέα
(Οηθνλνκία),
1.6.2009.
Γηαζέζηκν
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δηθηπαθφ
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(1.6.2009).
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Ηανού Ώθήνας, Βημήτρης Αιολάσης, τονίζει – όπως
επανειλημμένα και ο ιδιοκτήτης Λίκος Θαρατζάς – ότι η
επιχείρηση αποτελεί «μία αλυσίδα πολιτισμού», γιατί είναι
ταυτόχρονα βιβλιοπωλείο, καφετέρια, πολυχώρος τέχνης,
εκδόσεις, αντικείμενα τέχνης, σεμινάρια, διαδικτυακό
ραδιόφωνο και ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο. Ν συνιδιοκτήτης
του νέου Floral στα Γξάρχεια και εκδότης (Νξύ, Γμπειρία
Γκδοτική), Λίκος Τατζόπουλος, ισχυρίζεται ότι «το μοντέλο
FNAC έχει πετύχει», γιατί ακριβώς το στοίχημα της εποχής
– με την ανάδειξη της ψυχαγωγίας (entertainment) – είναι
ακριβώς να προσεγγιστούν νέες ομάδες κοινού που είναι
άσχετες «με ένα συγκεκριμένο κύκλωμα» και το βιβλίο να
πωλείται και εκτός των παραδοσιακών αμιγών βιβλιοπωλείων.
Κε αυτό τον τρόπο το βιβλίο θα γίνει «πιο ανοιχτό, πιο ποπ»,
θα «ανοιχτεί» στο μέσο Έλληνα, που πιστεύει ως τώρα ότι
είναι ένα «κουλτουριάρικο προϊόν». Γίναι «πολύ πιο μαζικό»
προϊόν, από όσο πιστεύουν παραδοσιακές βιβλιοπωλικές και
εκδοτικές επιχειρήσεις.
Ε επιτυχία των πολυχώρων
καταρρίπτει τον «κουλτουριάρικο μύθο του βιβλίου», τονίζει ο
ίδιος1367.

ενότητα του βιβλίου εκτεινόταν στον τέταρτο όροφο, όπου
παράλληλα λειτουργούσε και το ‗forum‘, ο ειδικά
διαμορφωμένος χώρος για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
πως χαρακτηριστικά σχολίαζαν οι παρατηρητές της
ελληνικής βιβλιαγοράς για τη νέα κίνηση της FNAC, «σε
κοντινή απόσταση, σε Μοναστηράκι και ύνταγμα αντίστοιχα, το
Fnac και το Public έχουν στόχο να προσελκύσουν το νεανικό κοινό
της περιοχής, με κίνητρο high end τεχνολογικά προϊόντα και ψηφιακή
ψυχαγωγία. Σο γνωστό σύνθημα ‗Ελλάς-Γαλλία υμμαχία‘ αποτελεί
και επίσημα παρελθόν στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τουλάχιστον
σε ό,τι αφορά την αγορά προϊόντων υψηλής τεχνολογίας και της
ηλεκτρονικής διασκέδασης, μετά τη λειτουργία του νέου
καταστήματος Fnac στο Μοναστηράκι. Σο κατάστημα, το οποίο είναι
το τρίτο της γαλλικής αλυσίδας στην Ελλάδα, βρίσκεται πολύ κοντά
στο αντίστοιχο σημείο πώλησης της άμεσα ανταγωνιστικής Public στο
ύνταγμα και η μάχη για τη μεταξύ τους επικράτηση στην περιοχή
αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Η πρώτη αναμέτρηση ήδη
ξεκίνησε στο επίπεδο της... καταπληκτικής θέας που οι επισκέπτες
και των δύο καταστημάτων μπορούν να απολαύσουν από τους
τελευταίους ορόφους των δύο κτιρίων. τον τελευταίο όροφο του
Fnac υπάρχει βεράντα με ανοικτή θέα προς την Πλάκα και την
Ακρόπολη, ενώ στην οικολογική ταράτσα του Public θα ξεκινήσει
άμεσα τη λειτουργία του το all-day café bar με θέα τη Βουλή»1368.

Ρο Λοέμβριο του 2009, μέσα στη δίνη της
χρηματοπιστωτικής κρίσης, εγκαινιάστηκε πράγματι το
κατάστημα της FNAC στη γωνία των οδών Κητροπόλεως και
Ώιόλου, σε ένα κτίριο πέντε επιπέδων, συνολικής επιφάνειας
2.800 τ.μ.. Ε επένδυση στο νέο κατάστημα άγγιξε τα €3 εκατ..
Ε διοίκηση της εταιρείας ανέμενε ότι από το κατάστημα στο
Κοναστηράκι οι πωλήσεις θα μπορούσαν να ανέλθουν στα
€20 εκατ. στην ωρίμανσή του. Ξροσφερόταν όλη η γκάμα
προϊόντων της Fnac, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνταν νέες
θεματικές ενότητες. Πυγκεκριμένα, το ισόγειο στέγαζε την
κινητή τηλεφωνία, τα GPS, τα αξεσουάρ και τις υπηρεσίες της
Fnac (πώληση εισιτηρίων για θεάματα και after sales service).
Πτον ημιώροφο λειτουργούσε το «Apple corner», ενώ ο
πρώτος όροφος περιλάμβανε είδη πληροφορικής,
φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, τηλεοράσεις και
ηχοσυστήματα. Πτο δεύτερο όροφο προσφέρονταν τα DVDs,
τα videogames, η γωνία διασκέδασης (fun corner με t-shirts,
φιγουρίνια κ.α), καθώς και μια ξεχωριστή κατηγορία με
comics και τις πιο ενημερωμένες εκδόσεις manga. Ν τρίτος
όροφος ήταν αφιερωμένος στη μουσική και στο βιβλίο, ενώ
είχε διαμορφωθεί και ‗Ξαιδική Αωνιά‘ με βιβλία, cd, dvd και
επιτραπέζια για παιδιά, καθώς και παιδικές εκδηλώσεις κάθε
Πάββατο στις 12.30. Ε ενότητα της μουσικής εμπλουτιζόταν
με... βινύλια, ανταποκρινόμενη στη νέα αυξανόμενη τάση
συλλεκτών που ζητούν νέες κυκλοφορίες σε βινύλιο. Ρέλος, η

Κε αφορμή την είσοδο της εταιρείας στο άκρως
ανταγωνιστικό εμπορικό κέντρο της Ώθήνας, ο τότε γενικός
διευθυντής της FNAC Γλλάδας Jacques ΐrault, δήλωνε πως
στόχος της εταιρίας είναι να έχει στην Γλλάδα 8-10
καταστήματα μέχρι το 2012, εκ των οποίων τα 5-6 θα
βρίσκονται στην Ώθήνα, δύο στη Ζεσσαλονίκη και ένα σε
κάποια από τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις, επένδυσης
συνολικού ύψους €25-30 εκατ.. Η γαλλική εταιρεία επιδίωκε να
εδραιωθεί στην ελληνική αγορά μέσω της συνεχούς ανάπτυξής της,
της μείωσης του λειτουργικού κόστους και της βελτίωσης των όρων
αγοράς για τους καταναλωτές. πως ανέφερε ο J. Brault εκείνο
το διάστημα, ο τζίρος της εταιρίας στην Γλλάδα αυξήθηκε
κατά 6,3% στο εννιάμηνο του 2009, ενώ μέχρι τα τέλη του
2010 στόχος ήταν ο διπλασιασμός του κύκλου εργασιών. Ρο
προσωπικό της εταιρείας ανερχόταν πλέον σε 200 περίπου
άτομα.
Ρο άνοιγμα του καταστήματος στο Κοναστηράκι
έμελλε να είναι η τελευταία επιχειρηματική κίνηση της FNAC
Γλλάδας. Πτα τέλη Ηουλίου του 2010, έπειτα από σχεδόν
1368

Γηψξγνο Καινχκελνο, «Fnac-Public: Σερλνινγηθφο ‗πφιεκνο‘ ζην
ηζηνξηθφ θέληξν, Υξήκα, Γεθέκβξηνο 2009, ηεχρνο 358. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν: http://hrima.gr/article.asp?view=829&ref=813 (11.10.2011).
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Μαλψιεο Πηκπιήο, «Καηαηγηζκφο απφ λέα βηβιην-θαθέ», Σα Νέα
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πέντε χρόνια παρουσίας στην εγχώρια αγορά, η γνωστή
αλυσίδα προϊόντων τεχνολογίας και πολιτισμού αποφάσισε να
αποχωρήσει από την Γλλάδα, καθώς οι επενδύσεις της δεν
φαίνεται να απέδωσαν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, με
δεδομένη βέβαια και την οικονομική κρίση. Ρα δύο από τα
τρία καταστήματά της θα λειτουργήσουν το προσεχές
διάστημα, σημειωνόταν στα δημοσιεύματα των αρχών του
Ηουλίου 2010, υπό το σήμα της αλυσίδας ηλεκτρονικών ειδών
Public, συμφερόντων του ομίλου Αερμανός. Πυγκεκριμένα,
αποφασίστηκε να κλείσουν τα καταστήματά της στο εμπορικό
κέντρο «The Mall Athens» και στο κέντρο της Αλυφάδας. Ε
εταιρεία προχώρησε σε ρευστοποίηση των εμπορευμάτων της,
μέρος των οποίων εξαγοράστηκαν από την Public, η οποία θα
λειτουργήσει τα δύο αυτά καταστήματα μέχρι το τέλος του
καλοκαιριού με τη δική της πλέον επωνυμία, ενισχύοντας έτσι
την παρουσία της στο λεκανοπέδιο της Ώττικής. Ξαράλληλα,
η Public σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες είχε
σκοπό να εντάξει στο δυναμικό της εργαζόμενους που ως τότε
απασχολούνταν στη FNAC. Ώγνωστη τότε ήταν η τύχη του
τρίτου καταστήματος της FNAC στο Κοναστηράκι, που είχε
εγκαινιαστεί μόλις το Λοέμβριο του 2009 1369 . Ε Public
εμφανιζόταν να απορρίπτει το ενδεχόμενο να κρατήσει κι
αυτό το κατάστημα, με δεδομένο ότι σε πολύ κοντινή
απόσταση, στο Πύνταγμα, βρίσκεται το κεντρικό κατάστημά
της1370.

2009 η λογική των επικεφαλής της FNAC Γλλάδας ήταν
‗προχωράμε μπροστά‘». Πε αυτό το πλαίσιο γινόταν λόγος για
συνολικό πρόγραμμα €30 εκατ. στην Γλλάδα, ώστε το δίκτυό
της να έφθανε τα 8-10 καταστήματα μέχρι το 2012.
«Βεν τους βγήκε η επένδυση» εξηγούσαν αναλυτές
της αγοράς λιανικής πώλησης, σχολιάζοντας ωστόσο ότι «ίσως
ήταν βεβιασμένη κίνηση», κυρίως λόγω της επένδυσης του
Λοεμβρίου με το νέο κατάστημα στο Κοναστηράκι. λοι
ωστόσο συμφωνούσαν πως ο ανταγωνισμός στην αγορά,
κυρίως στο κομμάτι της τεχνολογίας και του βιβλίου είχε
ενταθεί σημαντικά, τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να
μειώνονται οι τιμές και να «στενεύουν» τα περιθώρια κέρδους.
Ξαράλληλα η παρουσία της Public και στο κομμάτι των
βιβλίων - cd - dvd, οι ίδιες κατηγορίες που είχαν κάνει
παγκοσμίως γνωστή τη Fnac, άλλαξε τους συσχετισμούς.
Ώλλά και ο έτερος μέτοχος των Fnac, ο όμιλος
Καρινόπουλος, που κατείχε το 49% του μετοχικού
κεφαλαίου, εμφανίστηκε απρόθυμος να αναλάβει μόνος του
τη λειτουργία της επιχείρησης.
Φς προς την πορεία των χρηματοοικονομικών
μεγεθών της εταιρείας, ήταν αλήθεια πως στο εννιάμηνο του
2009 είχε πετύχει αύξηση του τζίρου της κατά 6,3%, όπως
είχε δηλώσει με ικανοποίηση ο J. Brault. Φστόσο τα
υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης ήταν αρνητικά.
Πτον ισολογισμό του 2009 εγγράφηκαν ζημίες προ φόρων
ύψους €5,8 εκατ. αρνητικά ίδια κεφάλαια €2,049 εκατ. και
κύκλος εργασιών €19,9 εκατ.. Ρα αντίστοιχα μεγέθη του 2008
ήταν €18,07 εκατ. πωλήσεις, ζημίες προ φόρων €5,262 εκατ.
και ίδια κεφάλαια €2,24 εκατ.. Γξίσου σημαντικές για την
πορεία της επιχείρησης ήταν και οι βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της Fnac, οι οποίες το 2009 ανέρχονταν σε
€18,72 εκατ., έναντι €13,86 εκατ. το 2008 και €7,27 εκατ. το
2007. Ξαρά τις επιχειρηματικές κινήσεις που έκανε η FNAC
Γλλάδας, δεν κατάφερε να έχει θετικό πρόσημο στα
οικονομικά αποτελέσματά της τα τελευταία χρόνια, με
αποτέλεσμα οι συσσωρευμένες ζημίες της, σύμφωνα με την
ICAP, να υπερβαίνουν τα €20 εκατ. στο τέλος του 20091371.

Πε αφιέρωμα στο οικονομικό διαδικτυακό περιοδικό
Capital.gr γινόταν απόπειρα να εξηγηθεί το άδοξο τέλος της
FNAC Γλλάδας: «Κε τις... ευλογίες της μητρικής και βαρίδι
τις σημαντικές συσσωρευμένες ζημίες η Fnac έριξε τίτλους
τέλους στην ελληνική αγορά. Θαι αυτό γιατί ο μητρικός
γαλλικός όμιλος ήταν αυτός που ουσιαστικά ‗τράβηξε το χαλί‘
στη θυγατρική του στη χώρα μας, αναστέλλοντας τις
δραστηριότητές του χωρίς καν να έχει συμπληρώσει 5 χρόνια
παρουσίας». Ξαράγοντες της αγοράς ισχυρίζονταν πως το
πρόβλημα για την εταιρεία ξεκίνησε από τη Ααλλία και τη
μητρική, η οποία δεν διάγει και την καλύτερη περίοδο της
50χρονης ιστορίας της. Ε κεντρική διοίκηση του ομίλου,
PPR (ιδιοκτησίας του γάλλου δισεκατομμυριούχου Francois
Pinault), αποφάσισε να... διώξει από πάνω της όλες τις
ζημιογόνες δραστηριότητες, μεταξύ αυτών και την παρουσία
στην Γλλάδα, με στόχο να πουληθεί σε ενδιαφερόμενους
επενδυτές. Πύμφωνα με πηγές της αγοράς η απόφαση μάλλον
λήφθηκε στις αρχές του 2010, αφού μέχρι και το τέλος του

Γνδιαφέρον παρουσιάζει η εκ των έσω
περιγραφή της δομής και του επιχειρηματικού οράματος της
εταιρείας πριν κλείσει. Ε συνέντευξη με τον υπεύθυνο βιβλίου
του δικτύου FNAC Γλλάδας, Ξαναγιώτη Θακουλίδη,
πραγματοποιήθηκε την άνοιξη του 2009 κι ενώ λειτουργούσαν
ήδη τα καταστήματα σε Καρούσι και Αλυφάδα και
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προετοιμαζόταν το άνοιγμα του καταστήματος στο κέντρο
της Ώθήνας1372.

Stand νέων τίτλων, FNAC (Μαρούσι)

Παναγιώτης Κακουλίδης

Γπιχειρήθηκε να ακολουθηθεί πιστά «η φιλοσοφία»
της μητρικής FNAC Ααλλίας, τόσο στην εσωτερική
διαρρύθμιση και την 'ατμόσφαιρα' των καταστημάτων, όσο
και στην παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες. Ώνέπτυξαν
μία μικρή εκδοτική δραστηριότητα, με την παραγωγή οδηγών
αγορών στην τιμή των €3 (100 προτάσεις για Ιογοτεχνία,
Jazz, Comic, Ethnic μουσική κοκ.), που δεν είχε σκοπό το
εμπορικό κέρδος, παρά «την ενίσχυση της εικόνας (image)
της FNAC». Γπίσης, αποστελλόταν ένα 24σέλιδο περιοδικό –
όπως έχει προαναφερθεί – στα μέλη «κάρτας FNAC».

Ε επιχείρηση στην Γλλάδα αποτελούσε ‗joint
venture‘ της γαλλικής FNAC και του ομίλου Καρινόπουλου,
με την πρώτη να ασκεί το ‗management‘, σύμφωνα με τον
ίδιο.
Πτη συνολικής έκτασης 4.400 τ.μ. των δύο
καταστημάτων σε Καρούσι και Αλυφάδα προσφέρονταν
70.000 τίτλοι βιβλίων (μεγέθη 2009). Φς προς το μόνιμο
προσωπικό, 10 υπάλληλοι απασχολούνταν στο Καρούσι, 8
στη Αλυφάδα και 5 στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας,
συνολικά 23 άτομα. Ρα κριτήρια επιλογής τους ήταν «η
προϋπηρεσία κυρίως σε βιβλιοπωλεία» και «το πάθος με το προϊόν,
το βιβλίο». Ώκολουθούσε πάντως εκπαίδευση των υπαλλήλων
εντός της εταιρείας.
Ρόσο η ίδια η εταιρεία με αυτοκόλληταχαρακτηρισμούς πάνω στα εξώφυλλα βιβλίων «Αγαπήσαμε...»
όσο και οι ίδιοι οι υπάλληλοι των τμημάτων βιβλίων
πρότειναν τίτλους σε πελάτες, ένδειξη της γνώσης και της
αγάπης του βιβλίου.
πως η γαλλική διοίκηση, ισχυρίστηκε και ο
συμμετέχων στην έρευνα, ότι το 20% του συνολικού τζίρου
των καταστημάτων αποτελεί το βιβλίο. Βήλωσε ότι ο ετήσιος
τζίρος τόσο το 2006 όσο και το 2007 έφθασε στα €16 εκατ.
και ότι τα καθαρά κέρδη για το 2007 ανήλθαν στο 30% επί
του τζίρου. Ρα ελληνικά καταστήματα, παρά τη θετική
προδιάθεση στις νέες τεχνολογίες, δεν είχαν αναπτύξει
παράλληλη ηλεκτρονική πώληση βιβλίου (και των άλλων
ειδών), δεν διέθεταν ηλεκτρονικά βιβλία και τη δυνατότητα
εκτύπωσης σύμφωνα με τη ζήτηση.

Πτους χώρους των καταστημάτων της εταιρείας, υπήρχε
ράφι με τα ευπώλητα (best seller) βιβλία της προηγούμενης
εβδομάδας – η συχνότητα ανανέωσής του ήταν εβδομαδιαία , είχε διαμορφωθεί χώρος αναγνωστηρίου για τους πελάτες
(100 τ.μ. στο Καρούσι και 30 τ.μ. στη Αλυφάδα) και ένας
ειδικός χώρος για τις εκδηλώσεις, το ‗forum‘ (100 τ.μ. στο
Καρούσι και 300 τ.μ. στη Αλυφάδα). Βιοργάνωναν 34
εκδηλώσεις το χρόνο, σε μηνιαίο προγραμματισμό, πλην των
δύο καλοκαιρινών μηνών. Ν Ξ. Θακουλίδης εξηγεί σχετικά
με την πολιτική της εταιρείας έναντι του βιβλίου, πως αν δεν
‗πουλούσε‘ ένας τίτλος επιστρεφόταν στον εκδότη εντός
18μήνου, χωρίς αυτό να αποτελεί κανόνα, καθώς οι ‗κλασικοί‘
τίτλοι κρατιούνταν στο στοκ του καταστήματος για 3 έτη και
μετά, αν δεν ‗πουλήσουν‘, επιστρέφονται. Πε ερώτηση για τα

1372

Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ Παλαγηψηε Καθνπιίδε (πνιπθαηάζηεκα
«Fnac»). Υψξνο: Γξαθεία εηαηξείαο Fnac-Οκίινπ Μαξηλφπνπινπ, Οδφο
Αγίνπ Γεκεηξίνπ 63, Αζήλα. Ζκεξνκελία: 13.5.2009.
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κριτήρια των μελλοντικών παραγγελιών τίτλων, ο ίδιος
υποστήριζε ότι σίγουρα δεν λειτουργούσαν ως ‗super market‘,
γινόταν ένας συνδυασμός κριτηρίων «με βάση ό,τι κινηθεί και
όσα θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχουν στη FNAC». Ε οργάνωση
των παραγγελιών γινόταν κυρίως σύμφωνα με τις «ανάγκες και
τις προτιμήσεις του κοινού». Φς σημαντικότερα ‗μυστικά
επιτυχίας‘ της FNAC Γλλάδας θεωρούσε την ποιότητα των
υπηρεσιών. «Ο κόσμος δεν ψάχνει απλά ένα βιβλιοπωλείοβιβλιοθήκη, αλλά καλό πωλητή και ενημέρωση», σημείωνε με
έμφαση. Γνώ ως σημαντικότερη πρόκληση για τον εκδοτικό
και το βιβλιοπωλικό κόσμο θεωρούσε την ανάγκη
«προσαρμοστικότητας στις αλλαγές της αγοράς και του κοινού»,
καθώς διανύουμε μία φάση μετάβασης από τα παραδοσιακά
στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, τα οποία καλούνται – είναι
δύσκολο – να προσφέρουν ό,τι πρόσφεραν στο παρελθόν τα
μικρά καταστήματα, σε μεγάλη κλίμακα και χωρίς να
μειώσουν την ποιότητα υπηρεσιών.

πολιτική και οι στρατηγικές που εφάρμοσαν οι υπεύθυνοι της
εταιρείας.
ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Γπιχειρήθηκε να καταδειχθεί με την παρουσίαση
βασικών σταθμών της πορείας πέντε (5) βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων στην Γλλάδα η ικανότητα προσαρμογής τους
στο εκάστοτε νέο παράδειγμα επιχειρηματικής οργάνωσης και
αντίληψης των επιθυμιών και αναγκών του κοινού.
σες επιχειρήσεις κατόρθωσαν και συνεχίζουν να
κατορθώνουν να εξισορροπούν μεταξύ της ιστορικής
παράδοσης – αυτό ισχύει για τις παλαιές εταιρείες με έναρξη
λειτουργίας τα τέλη του 19ου αιώνα – και της ευελιξίας
προσαρμογής στις εκάστοτε νέες οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές συνθήκες επιβιώνουν και αναπτύσσονται. Ξλην
της περίπτωσης της FNAC Γλλάδας, πρόκειται για
μακρόχρονες οικογενειακού χαρακτήρα βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις με παράλληλη εκδοτική δραστηριότητα.

ΠΚΞΓΟΏΠΚΏΡΏ:
-

-

-

-

Γντυπωσιακή είσοδος ξένης αλυσίδας πολιτιστικών
προϊόντων στην ελληνική αγορά
Ώπόπειρα μεταφοράς συγκεκριμένου ‗μοντέλου‘ και
‗φιλοσοφίας‘: μεγάλη και ποικίλη προσφορά προϊόντων
ψυχαγωγίας
Έμφαση στην προσφορά ποιοτικών και εξατομικευμένων
υπηρεσιών στους βιβλιόφιλους πελάτες
Ξροβολή της ‗κοινωνικής ευθύνης‘ της εταιρείας
Κεγάλα επενδυτικά ανοίγματα με υψηλή δαπάνη
ανακαίνισης χώρων για τη στέγαση καταστημάτων
Οιψοκίνδυνη επιχειρηματική κίνηση με την είσοδο στην
‗υπερκορεσμένη‘ αγορά βιβλίου και άλλων πολιτιστικών
προϊόντων του εμπορικού κέντρου της Ώθήνας
Ώποτυχία επιχειρηματικού πλάνου για εδραίωση στην
ελληνική αγορά μέσω της συνεχούς ανάπτυξής της, της
μείωσης του λειτουργικού κόστους και της βελτίωσης των
όρων αγοράς για τους καταναλωτές
Aποτυχία ‗μοντέλου FNAC‘ ως πολυπολιτιστικού χώρου
(μεγάλη επιφάνεια καταστημάτων, ποικιλία και μεγάλος
αριθμός βιβλίων και ηλεκτρονικών ειδών, διοργάνωση
τακτικών εκδηλώσεων λόγου και τέχνης, ανάδειξη σε
‗meeting point‘ ευρέων ομάδων κοινού, επιπρόσθετα με
τους βιβλιόφιλους) από τη FNAC Γλλάδας – επιτυχία
‗μοντέλου FNAC‘ από τους ανταγωνιστές (Public,
Metropolis)!

Νι ιδιοκτήτες/διευθυντές των βιβλιοπωλείων που
‗αφουγκράστηκαν‘ τα ‗κελεύσματα των καιρών‘, δηλαδή
εφάρμοσαν με επιτυχία το εκάστοτε νέο δυτικό βιβλιοπωλικό
παράδειγμα στην εγχώρια αγορά, με όλες τις ιδιαιτερότητες
που αυτή εμφανίζει ως προς το μικρό μέγεθος πληθυσμού και
γλώσσας, την αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά και τον οξύ
ανταγωνισμό, κατάφεραν να διατηρηθούν μεγάλοι ‗παίκτες‘
στο βιβλιοπωλικό πεδίο. Ν Γλευθερουδάκης και το
ΐιβλιοπωλείον της Γστίας είναι μέχρι στιγμής ενδεικτικές
περιπτώσεις επιτυχούς συνδυασμού του κύρους της
επιχείρησης και του επιχειρηματικού εκσυγχρονισμού.
Βεν είναι τυχαίο που οι σημερινές ιδιοκτήτριες
εμμένουν στην ανάδειξη μίας συγκεκριμένης «ταυτότητας» και
«εικόνας» των επιχειρήσεών τους. Ώυτό το διακριτό προφίλ
(«στίγμα») της κάθε επιχείρησης, σε συνδυασμό με
πρωτοποριακές εμπορικές κινήσεις για την υιοθέτηση νέων
μοντέλων στα εξωτερικά και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα
της βιβλιοπωλικής ή/και εκδοτικής δράσης, συνεπάγεται τη
διατήρηση ενός
σταθερού πελατειακού κοινού και
ταυτόχρονα την προσέλκυση νέων ομάδων κοινού, ως προς
την ηλικιακή ομάδα και την αναγνωστική συμπεριφορά.

Πτην περίπτωση της πρώτης πολυεθνικής
βιβλιοπωλικής επιχείρησης που τόλμησε την είσοδο στην
εγχώρια αγορά, της FNAC Γλλάδας, παραμένει
αδιευκρίνιστο, ως τελικό συμπέρασμα, αν η κύρια αιτία
αποτυχίας εδραίωσής της ήταν οι συνθήκες της ελληνικής
βιβλιαγοράς, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ή/και η

σοι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, όπως το ΐιβλιοπωλείο
Kauffmann/Θάουφμαν και το ΐιβλιοπωλείο Κόλχο,
επαναπαύτηκαν στο ιστορικό ‗προφίλ‘ τους και την παλαιά,
σταθερή πελατειακή βάση, χωρίς να επενδύσουν με επιτυχία
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στην εσωτερική αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και στον
εκσυγχρονισμό των βιβλιοπωλικών καταστημάτων ως προς
την τεχνολογία και την εξυπηρέτηση του κοινού – δηλαδή
χωρίς να εφαρμόσουν τα νέα δυτικά μοντέλα στα εξωτερικά
και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα βιβλιοπωλικής δράσης –
αντιμετωπίζουν δυσκολίες επιβίωσης ή καταδικάστηκαν σε
‗θάνατο‘.

και των δυνατοτήτων μίας εγχώριας, μικρής αγοράς, όπως η
ελληνική.
ΐέβαια, η οικονομική κρίση που είναι αισθητή στην
Γλλάδα από το 2008 κι εξής συνέτεινε στη μη απόσβεση της
υψηλής δαπάνης τολμηρών επιχειρηματικών κινήσεων και
λειτουργικών εξόδων. μως, η υψηλή συγκέντρωση μικτών
επιχειρήσεων προσφοράς πολιτιστικών προϊόντων και
υπηρεσιών -στο πνεύμα της βιομηχανίας της ψυχαγωγίας και
της βίωσης «εμπειριών» - στο εμπορικό κέντρο της Ώθήνας θα
έπρεπε μάλλον να είχε προωθήσει άλλη επιχειρηματική
πολιτική από τη συνεχή, υψηλού ρίσκου επέκταση.

Πίγουρα, η θεματική εξειδίκευση των προϊόντων που
διακινούσαν οι επιχειρήσεις, όπως το ξενόγλωσσο βιβλίο κυρίως μάλιστα το γαλλικό βιβλίο, που βρίσκεται σε ‗ύφεση‘
στην ελληνική εκπαιδευτική ‗κουλτούρα‘ – και ο ξενόγλωσσος
Ρύπος, συνέτειναν στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν αυτές
οι επιχειρήσεις. Ξρόκειται για έντυπα προϊόντα που
εμφανίζουν ιδιαιτερότητες ως προς τις συνθήκες εισαγωγής
και τη μεγάλη διασπορά σε σημεία πώλησης εκτός
βιβλιοπωλείου.

Κε άλλα λόγια, ο συνδυασμός ορθολογικών και ‗μη
ορθολογικών‘ –με την αυστηρή εμπορική έννοια– κινήσεων,
βασισμένων στη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης του
δυτικού βιβλιοπωλικού παραδείγματος και των ιδιαιτεροτήτων
της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου, εκ μέρους των
ιδιοκτητών/διευθυντών των βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων
συμβάλλει στην επιτυχημένη εμπορικά και ως προς το
‗προφίλ‘ παρουσία στην αγορά.

Ν κύριος όμως παράγοντας φαίνεται να είναι η
αδυναμία εφαρμογής του νέου (δυτικού και ελληνικού)
παραδείγματος, που εκφράζεται με μία επιχειρηματική
ατολμία και μία ‗καθήλωση‘ στην έννοια του «παραδοσιακού»,
παλαιού τύπου βιβλιοπωλείου. Κε αυτή τη συμπεριφορά,
συρρικνώθηκε το σταθερό πελατειακό κοινό τους και
ταυτόχρονα δεν ανανεώθηκε με νέες ομάδες κοινού.
Ε τυφλή μίμηση κάθε νέου δυτικού παραδείγματος
δεν αποτελεί πάντως πανάκεια. Ρο ‗μυστικό επιτυχίας‘ στη
βιβλιοπωλική δράση στην εγχώρια αγορά μάλλον βρίσκεται
στην ευέλικτη προσαρμογή κάθε νέου παραδείγματος από
κάθε επιχειρηματία, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης,
το κεφάλαιο που μπορεί να διαθέσει, τις κινήσεις – συχνά
υψηλού ρίσκου – που είναι πρόθυμος να κάνει, την τοπική
κοινωνία που απευθύνεται, τη γεωγραφική θέση και την
αγοραστική δύναμη και αναγνωστική συμπεριφορά σταθερού
και νέου κοινού που θέλει να προσελκύσει.
Ε περίπτωση άλλωστε της FNAC Γλλάδας, ένα
επιτυχημένο μοντέλο, στη Ααλλία και άλλες χώρες, ως προς
τα εξωτερικά και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα της
βιβλιοπωλικής επιχείρησης, που εκφράζει απόλυτα το
σύγχρονο δυτικό παράδειγμα (υψηλές επενδύσεις, σύγκλιση
ΚΚΓ και γιγαντισμό ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς και
ανάληψη τολμηρών επιχειρηματικών κινήσεων, από τη μια,
και τη δημιουργία μεγάλης επιφάνειας, ζεστών και φιλικών
προς το κοινό μικτών καταστημάτων διάθεσης ποικιλίας
πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών) απέδειξε ότι
απαιτείται κάτι περισσότερο. Ε σωστή διάγνωση των αναγκών
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◘ Όγδοο Κεφάλαιο
Σο μετα-βιβλιοπωλείο
ΤΝΟΧΗ
Οι επονομαζόμενες στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία
«πολιτιστικές» ή «δημιουργικές» βιομηχανίες – στις οποίες ανήκει
και ο τομέας των εκδόσεων και των έντυπων μέσων (Publishing
and printed media), στον οποίο περιλαμβάνεται και η αλυσίδα
παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου – κατέχουν, σύμφωνα με
αντικειμενικές μελέτες του ΟΗΕ, ένα σημαντικό μερίδιο στην
παγκόσμια οικονομία, φαίνεται να αντέχουν ακόμη και μετά τη
διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και διαθέτουν μεγάλο
δυναμικό περαιτέρω ανάπτυξης μέσω αξιοποίησης νέων
επιχειρηματικών μοντέλων.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το βιβλιοπωλείο ως επιχειρηματικός και
πολιτιστικός χώρος αποτελεί ένα ιδανικό για ανάλυση και
διατύπωση υποθέσεων για το μέλλον „μικροφαινόμενο‟.
Με βάση το πρωτογενές και το δευτερογενές υλικό που
συγκεντρώθηκε, κατατίθενται μερικές υποθέσεις ξένων και
ελλήνων παρατηρητών και επαγγελματιών του βιβλίου για το
ιδανικό βιβλιοπωλείο του μέλλοντος ή το μετα-βιβλιοπωλείο ή το
μετανεωτερικό βιβλιοπωλείο, με τις ποικίλες ιδιότητες και ρόλους
που καλείται να παίξει. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην
προσαρμογή του δυτικού παραδείγματος στην ελληνική
περίπτωση. Ο οραματισμός των επαγγελματιών και των
μελετητών του βιβλίου για το μετα-βιβλιοπωλείο είναι ενδεικτικός
των δικών τους επιθυμιών και των αντιλήψεών τους για τις
επιθυμίες του κοινού.

UNCTAD definition of the creative industries
The creative industries:
• are the cycles of creation, production and distribution of goods
and services that use creativity and intellectual capital as primary
inputs;
• constitute a set of knowledge-based activities, focused on but not
limited to arts, potentially generating revenues from trade and
intellectual property rights;
• comprise tangible products and intangible intellectual or artistic
services with creative content, economic value and market
objectives;
• stand at the crossroads of the artisan, services and industrial
sectors;
and
• constitute a new dynamic sector in world trade.

Πτις μελέτες του OHE (UNCTAD) για τη λειτουργία
και το δυναμικό ανάπτυξης των πολιτιστικών ή δημιουργικών
βιομηχανιών, που κυκλοφόρησαν το 2008 και το 2010,
παρέχεται ο σύγχρονος ορισμός τους1373, ενώ μέσα από τη
συγκριτική μελέτη πληθώρας και ποικιλίας στατιστικών
στοιχείων επιβεβαιώνεται η αντοχή τους μέσα σε δυσμενείς
οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες και η συνεχής ανοδική
τους τάση στο παγκόσμιο εμπόριο.
Γνδεικτικά, το 2008, παρά την πτώση του όγκου κατά
12% που σημειώθηκε στο παγκόσμιο εμπόριο λόγω της
χρηματο-πιστωτικής κρίσης, οι εξαγωγές πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών συνέχισαν την ανοδική τους πορεία,
αγγίζοντας τα $592 δις. Ξρόκειται για σχεδόν διπλάσια τιμή
από την αντίστοιχη το 2002, δείχνοντας ετήσια αύξηση του
όγκου εξαγωγών πολιτιστικών προϊόντων και υπηρεσιών της
τάξης του 14%, για περισσότερα από έξι συνεχή έτη1374. Νι
περισσότεροι μελετητές κάνουν λόγο για ένα νέο δυναμικό
τομέα του παγκόσμιου εμπορίου, που διαθέτει μεγάλα
αποθέματα περαιτέρω ανάπτυξης και αξιοποιεί με καινοτόμα
διάθεση νέα επιχειρηματικά μοντέλα, χάρη στις τεχνολογικές,
οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις. Πτο σχεδιάγραμμα που
ακολουθεί 1375 απεικονίζεται το σύνολο των δημιουργικών ή
πολιτιστικών βιομηχανιών, που συνιστούν το κέντρο της
επονομαζόμενης σήμερα «δημιουργικής οικονομίας»,
συμμετέχοντας έτσι σε ό,τι έχουν περιγράψει εμπειρικοί
παρατηρητές όπως ο J. Rifkin και ο G. Schulze, στον κόσμο
της πληροφόρησης, της γνώσης, της ψυχαγωγίας και της
συνεχούς «βίωσης εμπειριών» του μετανεωτερικού ανθρώπου.

1373

Βι. παξαπάλσ Πίλαθα, πνπ πεξηέρεηαη ζην United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD), Creative Economy Report 2010:
Creative economy: a feasible development option (ζ. 8). Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf
(2.3.2011).
1374
.π.
1375
.π.
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Σαξινόμηση δημιουργικών ή πολιτιστικών βιομηχανιών
(UNCTAD, 2010)

δυνατότητες, τις εξελίξεις στην οικονομία και τα κενά της
μετανεωτερικής, κατακερματισμένης δημόσιας σφαίρας στην
κοινωνική οργάνωση.
Ρο βιβλίο και ο κατ΄ εξοχήν χώρος προβολής και
διακίνησής του, το βιβλιοπωλείο, υπηρετούν πρώτα απ΄ όλα
την πρωταρχική ανάγκη, που γέννησε τη γραφή και τη
μεταδοσή της. Νι περισσότεροι μελετητές της ιστορίας του
βιβλίου και της λογοτεχνίας επισημαίνουν την «εγγενή»
ανάγκη του ανθρώπινου όντος να συνθέτει, να ακούει και να
διαβάζει ιστορίες/ αφηγήσεις. Ε αφήγηση συνιστά ένα
καθολικό φαινόμενο. Ν ‗homo significans‘ παράγει και
καταναλώνει αφηγήσεις, λογοτεχνία, για να δώσει νόημα στα
πράγματα, στην ίδια του τη ζωή1377. Ώυτή η αφήγηση μπορεί
να
λαμβάνει
διάφορες
μορφές
σήμερα,
με
χαρακτηριστικότερη την άυλη/ψηφιακή. Πε άρθρο στην
Καθημερινή το 1992 περιγραφόταν η μαγεία του βιβλίου και
των δεξιοτήτων που συνδέονται με τη χρήση του ως εξής: «Η
‗σιωπή και το σκότος‘ που χαρακτηρίζει τη γραφή και την ανάγνωση
κάνει το βιβλίο να διαφέρει ουσιαστικά από οποιαδήποτε άλλη
αποθήκη σκέψεων, γνώσεων, εικόνων και συναισθημάτων, π.χ. από
τον κινηματογράφο, το ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το φωνογραφικό
δίσκο. Ο ‗εφέρης που διαβάζει εφέρη‘ είναι αγαθό ριζικά
διαφορετικό από το γραπτό ποίημα του εφέρη και ποτέ δε θα το
υποκαταστήσει. Σι συμβαίνει, λοιπόν, με την ανάγνωση; Διατηρεί
πολλά από τα μαγικά στοιχεία της καταγωγής της και εξακολουθεί να
είναι πράξη ‗μυστική‘ που συντελείται από ‗μύστες‘, έστω και αν δεν
το καταλαβαίνουμε. την πράξη αυτή η γραφή είναι το ένα μέρος
(συχνά το πρόσχημα), μέρος παθητικό, σταθερό και αμετάβλητο. Σο
άλλο μέρος, ίσως το πιο σημαντικό, η ανάγνωση, μεταβάλλεται από
αναγνώστη σε αναγνώστη, έτσι που να μην υπάρχουν δύο μορφές
ανάγνωσης εντελώς όμοιες. Έτσι, μ‘ αυτή την έννοια, η σταθερή και
αμετάβλητη γραφή διατηρεί τον αρχέγονο ρόλο της ‗παρτιτούρας‘, με
την οποία ο αναγνώστης συνθέτει μια αυστηρά προσωπική
ερμηνεία» 1378 .πως παρατηρούσε, αρχές της δεκαετίας του
1990, ο ΐαγγέλης Θάσσος, η λειτουργία του βιβλίου ως
συμβόλου είναι η σημαντικότερη. Θαι αφορά τους πάντες:
Ώυτούς που γράφουν, αυτούς που εκδίδουν, αυτούς που
πωλούν, αυτούς που διαβάζουν, αλλά και εκείνους ακόμα που
δεν διαβάζουν.. Ών λοιπόν το βιβλίο έχει μία «μυστική ψυχή»
που δεν παύει να λειτουργεί ως εξακολουθητική νύξη για την
πνευματική όψη της ανθρώπινης ύπαρξης, έτσι και στο
βιβλιοπωλείο, εκτός από τα βιβλία, συντοποθετείται και κάτι
άλλο: ο συμβολισμός του. Κε τη χωροταξική του διαπίδυση

Ν τομέας των εκδόσεων και έντυπων μέσων (Publishing
and printed media) περιλαμβάνει «τα βιβλία, τον Σύπο (εφημερίδες
και περιοδικά) και λοιπές εκδόσεις», σύμφωνα με την ταξινόμηση
του ΝΕΓ. Κέσα σε αυτή τη σύνθεση και αλληλόδραση
πολιτιστικών ή δημιουργικών βιομηχανιών, η βιομηχανία του
βιβλίου, σύμφωνα με διεθνείς και ευρωπαϊκές έρευνες, διαθέτει
τεράστια μεγέθη ως προς τον τζίρο και τον αριθμό
εμπλεκόμενων επαγγελμάτων και εξειδικευμένου ανθρώπινου
δυναμικού. Γνδεικτικά, στη μελέτη της UNCTAD (2010), ο
τομέας των εκδόσεων και έντυπων μέσων εμφανίζεται το 2002
να συμμετέχει με $29.817 εκατ. στο συνολικό ποσό των
$267.176 εκατ. του παγκόσμιου όγκου εξαγωγών πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή κατέχει ποσοστό 11,16%
στο σύνολο. Ρο 2008 ο ίδιος τομέας εμφανίζεται να
συμμετέχει με $48.266 εκατ. στο συνολικό ποσό των
$592.079 εκατ. του παγκόσμιου όγκου εξαγωγών πολιτιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών, κατέχοντας έτσι μερίδιο της τάξης
του 8,15%1376.
Ρο βιβλίο και κατ΄ επέκταση το βιβλιοπωλείο
παραμένουν αντίστοιχα ένα ‗ζωντανό‘ πολιτιστικό αγαθό και
ένα ‗ζωντανό‘ πολιτιστικό κύτταρο μέσα στην οικονομία της
εμπειρίας (experience economy). Ρο βιβλιοπωλείο, σύμφωνα
με την πλειονότητα των μελετητών, φαίνεται ικανό να
προσφέρει ποικιλία υπηρεσιών ενημέρωσης, γνώσης,
ψυχαγωγίας, κοινωνικής συνάντησης και πνευματικού
διαλόγου. Ε πρόκληση για όλες τις δημιουργικές ή
πολιτιστικές βιομηχανίες είναι η ανάπτυξη ενός νέου
παραδείγματος που θα αξιοποιεί τις τεχνολογικές
1376

1377

Βι. εκηλάξην – «10 Μαζήκαηα γηα ηελ Διιεληθή Λνγνηερλία» κε
εηζεγεηή ηνλ Καζεγεηή Πάληεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Αζήλαο, Γ. Γεκεξνχιε,
ηνά ηνπ Βηβιίνπ, 8.10.2008.
1378
«Ζ αλάγλσζε», Σν Βηβιίν θη εκείο (Scripta Manent), ΟθηψβξηνοΝνέκβξηνο 1992. Πξφθεηηαη γηα αλαδεκνζίεπζε κε ηνλ ίδην ηίηιν θαη
ζπληάθηε κε ην αθξψλπκν Α.Κ. ζηελ Καζεκεξηλή, 4.8.1992.

.π., ζ. 126.
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υποδηλώνει ότι πνεύμα είναι, όπως θα έλεγε ο ισπανός
διανοούμενος Ortega y Gasset, μια «ζωϊκή λειτουργία», σαν την
κυκλοφορία του αίματος στο σώμα1379.

βιοποικιλότητας στο βιβλιοπωλικό κόσμο. Ώξίζει μία
αναλυτικότερη ματιά:

- Δημοκρατία ή „ισότιμη πρόσβαση‟ στη γνώση & την
ψυχαγωγία

Νι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι στη σύγχρονη βιομηχανία
του βιβλίου επίσης κάνουν λόγο για την σταθερή κοινωνική
και συμβολική αξία του βιβλίου. Ν αντιπρόεδρος του
Γυρωπαϊκού Πυμβουλίου Πυγγραφέων1380, Hans Peter Bleuel,
σε ομιλία του το 2003 για το μέλλον του ευρωπαϊκού βιβλίου,
μέσα στη δίνη της επέκτασης του διαδικτύου και της
διαδικασίας ψηφιοποίησης των έντυπων μέσων, τόνιζε πως το
βιβλίο αποτελεί ένα υπέροχο μέσο ψυχαγωγίας και γνώσης,
μια εμπειρία ευαισθησίας και σκέψης, μια μοναδική ευκαιρία
να συναντήσεις τον εαυτό σου και τον κόσμο μέσα από το
ξεφύλλισμα των έντυπων σελίδων. Πτις μέρες μας,
παρατηρείται μία αξιοπρόσεχτη υπεροχή των λέξεωνκλειδιών,
όπως
αγορά-παραγωγή-διανομή-βιομηχανία
εκδόσεων-πολιτιστική βιομηχανία-πολιτικές. ΐλέποντας αυτό
το σαφές ‗οικονομικό λεξιλόγιο‘, σημείωνε ο ίδιος, η ερώτηση
που προκύπτει είναι: Ξοιο είναι το μέλλον για τις αξίες που
αφορούν τις έννοιες όπως πολιτισμός-λογοτεχνίαδημιουργικότητα-περιεχόμενο-μορφή-ποιότητα; Θαι ποιο το
μέλλον για τον άπληστο, περίεργο ή υπομονετικό αναγνώστη,
πλήρη προσδοκιών; Έχει άραγε εξαφανιστεί πίσω από την
εικόνα του καταναλωτή-εύκολο θύμα των στρατηγικών
προώθησης και μάρκετινγκ; Ρο ζήτημα εξισορρόπησης των
ιδιοτήτων του βιβλίου ως βιομηχανικά παραγόμενου και
διακινούμενου προϊόντος και ως αγαθού γνώσης και πολιτισμού
συνεχίζει να απασχολεί το δημόσιο προβληματισμό, με
αναφορές στο ρόλο των παραγωγών και διακινητών βιβλίου για
την παιδεία και τις πολιτιστικές πρακτικές της κοινωνίας 1381.
ργανα της Γ.Γ. και η UNESCO -όπως καταγράφηκε στην
ιστορική αναδρομή της δυτικού γουτεμβέργιου κόσμουέχουν αναγνωρίσει μέσω της έκδοσης ψηφισμάτων-αποφάσεων
και της προώθησης ειδικών προγραμμάτων την αξία του
βιβλίου για την ανθρώπινη κοινωνία.

Νι πολιτιστικές βιομηχανίες κυριαρχούν στο
σύγχρονο τρόπο ζωής στον ανεπτυγμένο κόσμο. Ε πλήρωση
του περίφημου ‗ελεύθερου χρόνου‘ με ενασχολήσεις που
αφορούν εμπειρίες, υπηρεσίες και προϊόντα πληροφορίας,
γνώσης και αναψυχής δεν αποτελεί πολυτέλεια λίγων, αλλά
καθημερινή ασχολία. Ε κατά κεφαλή δαπάνη των πολιτών των
δυτικών κοινωνιών σημαίνει τη συγκέντρωση ενός τεράστιου
τζίρου και ενός μεγάλου αριθμού εργαζομένων στις
επονομαζόμενες βιομηχανίες διασκέδασης. Γνδεικτικά,
σύμφωνα με εκτίμηση του Ξαγκόσμιου Νργανισμού
Ρουρισμού, ο πολιτιστικός τουρισμός αναπτύσσεται με ρυθμό
15% το χρόνο και το 37% όλων των διεθνών ταξιδιών
περιλαμβάνει ένα πολιτιστικό στοιχείο. Κάλιστα, ο μαζικός
τουρισμός – μία από τις πρώτες βιομηχανίας αναψυχής που
άρχισε να αναπτύσσεται στις νεωτερικές δυτικές κοινωνίες –
υπολείπεται σε ρυθμό ανάπτυξης, συγκεντρώνοντας μόνο 8%,
σε σχέση με την πολιτιστική τουριστική βιομηχανία 1382 . Ε
διεθνής αγορά του βιβλίου – με όλες τις εθνικές προσαρμογές
που εμφανίζει – αποτελεί μέρος του συνόλου των σύγχρονων
βιομηχανιών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, με ότι αυτό
συνεπάγεται
σε
πολιτικό-οικονομικό-κοινωνικό
και
πολιτιστικό επίπεδο. Ώποτελεί ακόμη μέρος, όπως και τα
άλλα πολιτιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, του μετανεωτερικού
τρόπου ζωής και φιλοσοφίας. Πε έναν κατακερματισμένο,
αλλά δικτυωμένο και παγκοσμιοποιημένο κόσμο, οι έννοιες
και πρακτικές του δημόσιου και του ιδιωτικού έχουν
μεταλλαχθεί ουσιαστικά.
Φστόσο, πολλοί σύγχρονοι μελετητές επισημαίνουν
πως εντοπίζονται ανισότητες στην πρόσβαση των πολιτών
στον
πολιτισμό,
στη
διανομή
των
κρατικών
χρηματοδοτήσεων για τον πολιτισμό και στην ύπαρξη
κοινωνικών ομάδων που δεν μετέχουν σε θεμελιώδη
πολιτιστικά αγαθά και αξίες. Ρο αίτημα της ισότιμης
πρόσβασης στον πολιτισμό αναδεικνύει «στο προσκήνιο το
ζήτημα της πολιτιστικής δημοκρατίας»1383. Γνδεικτικά, η Κ.

Κερικά καίρια ζητήματα που τίθενται στο σύγχρονο
προβληματισμό αφορούν στις ευκαιρίες ισότιμης πρόσβασης
σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και στις προκλήσεις που
αντιμετωπίζει το μετα-βιβλιοπωλείο, όπως την ανάγκη
εξισορρόπησης μεταξύ του πολιτιστικού ρόλου και του
εμπορικού κέρδους, την ανάγκη εξειδίκευσης και ενημέρωσης
βιβλιοπώλη/ βιβλιοϋπαλλήλου και την ανάγκη ύπαρξης

1382

Κψζηαο σηεξφπνπινο, «Πνιηηηζηηθφο ηνπξηζκφο», Ζ Καζεκεξηλή
Κύπξνπ (Σέρλεο θαη Γξάκκαηα), 19.6.2011, ζ. 1.
1383
Βι. ελδεηθηηθά Μπξζίλε Ενξκπά, «Αληζφηεηεο θαη Γηαθξίζεηο ζηνλ
Πνιηηηζκφ: Ο ακθίζπκνο εθδεκνθξαηηζκφο ηεο θνπιηνχξαο κεηαμχ ησλ
πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε θαη ηεο εθπνιηηηζηηθήο απνζηνιήο
ηνπ θξάηνπο», 2.7.2007. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.opek.gr/opek/index.php?option=com_content&task=view&id=16
3&Itemid=57 (15.11.2007).

1379

Βαγγέιεο Κάζζνο, «Ζ εληαία ηηκή βηβιίνπ» ζην Δζληθή Πνιηηηθή
Βηβιίνπ, Αζήλα, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ-ηέγε Καιψλ Σερλψλ θαη
Γξακκάησλ, Ηαλνπάξηνο-Οθηψβξηνο 1994, 115-204, ζ. 116.
1380
http://www.europeanwriters.eu.
1381
«Πνην ην κέιινλ γηα ηα επξσπατθά βηβιία;», Σν βηβιηνραξηνπσιηθό
Βήκα, ηεχρνο 43, Ηαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2004, 10 & 14, ζ. 10.
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Δορμπά περιγράφει τις μεταλλαγές στο ελληνικό κοινωνικόπολιτιστικό τοπίο, το 2007, λίγο πριν την επήρρεια της κρίσης
χρέους, ως εξής: «Σα τελευταία χρόνια προέκυψαν ενδιάμεσοι
δημόσιοι χώροι, όπου φαίνεται να συντελείται μια όσμωση των
διαφορετικών κοινών: βιβλιοπωλεία, σινεμά, ορισμένα μουσεία, τα
περιοδικά της πόλης όπως το Athens Voice ή το Lifo, οι μουσικές
σκηνές, το Mall, θέατρα, η ποίηση της Δημουλά, το Διαδίκτυο και
τα blogs, επιμορφωτικά σεμινάρια κάθε είδους ή ακόμη το ‗2‘ του
Παπαϊωάννου. Οι παλιές παγιωμένες ταυτότητες άρχισαν να
ρευστοποιούνται σε ένα περιβάλλον που θερμαίνεται από το άνοιγμα
σε πληροφορίες και διαφορετικότητα, αναζητώντας μέσα στη
ρευστότητα απαντήσεις σε νέα στυλ ζωής και σε νέες
προσδοκίες» 1384 . Ξράγματι, στο νέο ρευστό περιβάλλον οι
πολίτες -κατακερματισμένοι σε εφήμερες ομάδες και χώρους
κοινού ενδιαφέροντος, φυσικής ή ψηφιακής μορφής, και
ταυτόχρονα με ατομικές ανάγκες και προτιμήσεις στον
υπερθετικό βαθμό- αναζητούν συνεχώς τρόπους ενημέρωσης,
έκφρασης και ψυχαγωγίας.

πληροφορίες από την οθόνη του υπολογιστή, της ταμπλέτας, του
κινητού τηλεφώνου»1386.
Ν Jeffrey Cole, ένας από τους κορυφαίους μελετητές
της ψηφιακής εποχής και από το 2000 επικεφαλής του
κέντρου έρευνας World Internet Project, εκτιμά κι αυτός πως
οι εφημερίδες θα προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα για να
επιβιώσουν, αποκτώντας ηλεκτρονική μορφή – με οικονομική
εξάρτηση κυρίως από τις διαφημίσεις και όχι τους αναγνώστες
– και με διεθνή παρουσία. Ι.χ. στην Γλλάδα, θα ξεχωρίσουν
μία-δύο εφημερίδες, οι οποίες ηλεκτρονικά θα απευθύνονται
σε όλους τους Έλληνες του κόσμου1387. Γπίσης, σε επαφές του
με πρωτοπόρους του διαδικτύου και των ΚΚΓ, διαπιστώνει
ότι συμφωνούν πως το μέλλον οδηγεί σε παρακμή του
παραδοσιακού διαδικτύου και αναδεικνύει απόλυτο νικητή τις
εφαρμογές (applications) 1388 . Ξάντως, ο καθηγητής
φιλοσοφίας στο Ξανεπιστήμιο Aberdeen των ΕΞΏ, Gordon
Graham, καταγράφει τα κύρια επιχειρήματα των
υποστηρικτών της πολιτικής δύναμης του σημερινού
διαδικτύου, το οποίο –ισχυρίζονται-, σε συνδυασμό με άλλες
σχετικές εξελίξεις, όπως την αλληλενεργή τηλεόραση, αυξάνει
την πολιτική επιρροή των απλών πολιτών κι έτσι όχι μόνο
ισορροπεί το πολιτικό πεδίο, αλλά συμβάλλει και στη
γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της εξουσίας και της
επιρροής που ανιχνεύει η κριτική της δημοκρατίας1389. μως,
άλλοι μελετητές, όπως και ο ίδιος ο Graham,
προβληματίζονται πώς είναι δύσκολη η παραδοχή πως όσο
περισσότερο διασπείρεται η πληροφορία και όσο μεγαλύτερο
το ‗forum‘ για δημόσια συζήτηση και αναμέτρηση, τόσο
πιθανότερη γίνεται η ανάδυση ευρείας συγκατάθεσης για
σημαντικά κοινωνικά, ηθικά και πολιτικά ερωτήματα. Γίναι
πιθανότερο πως το διαδίκτυο θα αυξήσει την κοινωνική
διαστρωμάτωση και θα οδηγήσει σε ηθική αναρχία 1390 . Ε
κάπως ασυνήθιστη εικόνα του διαδικτύου ως αποθήκη και
ανταλλαγή πολύτιμων πληροφοριών, χωρίς το κώλυμα των
παρεμβολών των κυβερνήσεων και άλλων ‗φυλάκων των
πυλών‘ των ΚΚΓ, συνιστά μάλλον σοβαρή παραπληροφόρηση. Ρο διαδίκτυο αποτελεί πολύτιμη πηγή γνώσης
και πληροφορίας, μόνο εφόσον είναι δυνατό να υποβάλλεται –
όπως και οι παραδοσιακές πηγές πληροφόρησης – σε έλεγχο
για την ορθότητα του περιεχομένου. πό αυτή την οπτική

Ρα έντυπα μέσα ως φορείς πληροφορίας, γνώσης και
ψυχαγωγικού περιεχομένου μεταλλάσσονται, χάρη στην
τεχνολογική πρόοδο, κυρίως την ψηφιοποίηση και το
διαδίκτυο, στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία.
Γκτέθηκαν στην περιγραφή της σύγχρονης δυτικής εικόνας
κάποιοι άξονες της μετάλλαξης των ΚΚΓ, με έμφαση στην
ψηφιακή διάσταση, που κανείς δεν γνωρίζει πού θα οδηγήσει
μακροπρόθεσμα. Ν κόσμος του Ρύπου ήδη ζει έντονα την
αλλαγή παραδείγματος σε επίπεδο περιεχομένου, διοίκησης,
μορφής και επικοινωνίας με το κοινό του. Ε Ώριάνα
Πτασινοπούλου-Huffington, συνιδρύτρια της επιτυχημένης
ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Huffington Post1385, επιχειρεί μία
βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη, εκκινώντας από την παραδοχή ότι
ο σημερινός αναγνώστης είναι πολύ πιο ενεργητικός από πριν,
με ανάγκες και απαιτήσεις για εξατομικευμένη ενημέρωση, για
διάδραση με τους άλλους για σχολιασμό των απόψεων των
ίδιων των δημοσιογράφων και των χρηστών. Ώυτή η «αλλαγή
ψυχολογίας» φέρνει ένα νέο τοπίο στον Ρύπο: «Οι
ειδησεογραφικοί οργανισμοί πρέπει να έχουν πλέον διαφορετική
οργάνωση. Για να επιζήσουν πρέπει να αλλάξουν επιχειρηματικό
μοντέλο, να αναζητήσουν διαφορετικές πηγές και τρόπους διαχείρισης
του εισοδήματος, Ακόμη και το θέμα της διαφήμισης έχει αλλάξει
δραματικά. Αυτή τη στιγμή και για κάποια ακόμα χρόνια, θα υπάρχει
ένα υβριδικό μοντέλο στον Σύπο με συνύπαρξη του χαρτιού και του
Διαδικτύου. μως, στο μέλλον, οι άνθρωποι θα παίρνουν όλες τις

1386

Μαξγαξίηα Πνπξλάξα, «Ζ θπξία ηεο Huffington Post», Ζ Καζεκεξηλή
(Κύπξνπ), 26.6.2011, ζ. 2.
1387
Νεθέιε Λπγεξνχ, «Γξ Σδέθξη Κφνπι: ‗Ξεράζηε ηελ ηδησηηθφηεηα ζην
ίληεξλεη‘», Κ (Ζ Καζεκεξηλή (Κύπξνπ)), ηεχρνο 151, 18.9.2011, 26-29, ζ. 28.
1388
.π., ζ. 29.
1389
Gordon Graham, Internet: Μηα θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε, Αζήλα,
Πεξίπινπο, 2001, ζ. 131.
1390
.π., ζ. 138.

1384

.π..
Βι. http://www.huffingtonpost.com. Ζ ηζηνζειίδα ηδξχζεθε ην 2005 θαη
γλψξηζε ηεξάζηηα επηηπρία ζηε δηαδηθηπαθή θνηλφηεηα κε εθαηνκκχξηα
«νπαδνχο». Αξρέο ηνπ 2010 ε ζειίδα εμαγνξάζηεθε απφ ηελ America On
Line (AOL) αληί 316 εθαηνκ. Γνιαξίσλ.
1385
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γωνία, το διαδίκτυο αποτελεί ένα μέσο και όχι πηγή
πληροφοριών1391.

είναι, φυσικά, δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι στην αύξηση αυτή
μπορούν μακροπρόθεσμα να συμβάλουν τα πολλά και διάσπαρτα
μικρά βιβλιοπωλεία, με τη διαδικασία της ‗πνευματικοποίησης του
κιτς‘ – που η Φάνα Άρεντ θεωρεί ως τη μόνη δυνατή περίπτωση
πνευματικής διάστασης μέσα στη μαζική κοινωνία, η οποία φαίνεται
ν‘ αποτελεί και το ορατό μέλλον μας- και με τη διαμόρφωση
‗ψυχολογικού υπεδάφους‘ ικανού να ευνοήσει την εκβλάστηση νέων
αναγνωστών»1393.

Ε ερωτηματοθεσία επικεντρώνεται επίσης στο αν η
μελλοντική ‗πολιτιστική βιοποικιλότητα‘, ως εχέγγυο
δημοκρατίας, εξασφαλίζεται με τη συνύπαρξη πολλών και
διαφορετικών μορφών βιβλιοχώρων, καθώς και άλλων
καναλιών διακίνησης του βιβλίου ή με την ανάδειξη μίας
κυρίαρχης μορφής (λ.χ. πολυκατάστημα ή αλυσίδες ή
διαδικτυακή εμπορία). Ε πλειονότητα των επαγγελματιών και
των παρατηρητών της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου
φαίνεται να τάσσεται σθεναρά υπέρ της συνύπαρξης αμιγών
και μικτών, μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φυσικών
και άυλων χώρων διακίνησης του βιβλίου.

πως παρατηρούσε ο Γπίκουρος Θαθηγητής
Ξεριφερειακής Νικονομικής Ξολιτικής του Ρμήματος
Κηχανικών Τωροταξίας, Ξολεοδομίας και Ξεριφερειακής
Ώνάπτυξης του Ξανεπιστημίου Ζεσσαλονίκης Αιάννης
Υυχάρης, στα μέσα της δεκαετίας του ΄90, στην Γυρώπη είχε
διαδοθεί η ανησυχία μέρους του πληθυσμού για τους
κινδύνους που διατρέχει ο σύγχρονος πολιτισμός από τα
πρότυπα της μετανεωτερικής κοινωνίας. Ε έκταση και η
ένταση των νέων προτύπων ανατρέπουν πιο ‗παραδοσιακές‘
μορφές επικοινωνίας. Γιδικότερα στο χώρο του βιβλίου ο
εμπορευματικός του χαρακτήρας φαίνεται έκτοτε να
παρασέρνει ολοένα περισσότερο τον πολιτιστικό του
χαρακτήρα, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται σταδιακά η
προσφορά του στον αποδέκτη. Ε θέση μάλιστα του βιβλίου
καθίσταται ολοένα δυσχερέστερη σε σύγκριση με άλλα
ανταγωνιστικά
μέσα
πληροφορίας,
γνώσης
και
1394
διασκέδασης
, τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά, με
δεδομένη την τεχνολογική πρόοδο και την κυριαρχία του
πολιτισμού της εικόνας και του διαδικτύου. Ώπό τον ίδιο τον
κόσμο του βιβλίου ακούγονται βέβαια ενθαρρυντικές φωνές:
«Σο βιβλίο είναι μία παραλλαγή της χρονοκάψουλας. Σο βιβλίο είναι
το ίχνος που αφήνουμε για τους επερχόμενους. […] Σο βιβλίο το
αποκτάς για μια ζωή.. υντροφεύει εσένα και τις επόμενες γενιές.
Δεν πρέπει να το στερούμαστε. Σο βιβλίο πρέπει να μπει σε
προτεραιότητα, ειδικά αυτή την εποχή που πρέπει να ξανασκεφτούμε
ως κοινωνία αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά τι λάθη έχουμε κάνει
και πώς μπορούμε να τα αποφύγουμε» 1395 . Γπίσης, από τον
κόσμο της λογοτεχνίας διατυπώνονται, μεταξύ άλλων,
αισιόδοξες εκτιμήσεις για το ρόλο του βιβλίου και των
επαγγελματιών του. Γνδεικτικά, ο Αιώργος Πεφέρης,
προσκεκλημένος από την Ένωση Ξαλαιοβιβλιοπωλών
ΐαρκελώνης, το Πεπτέμβριο του 1964, για τα εγκαίνια της

Πυγκεκριμένα, ως προς την εικονική πραγματικότηταπροσομοίωση του φυσικού κόσμου, η λειτουργία και ραγδαία
ανάπτυξη των «κυβερνοκαταστημάτων», δηλαδή ιστότοπων,
όπου οι πλοηγοί του διαδικτύου μπορούν να επιθεωρήσουν
και να παραγγείλουν μία ποικιλία αγαθών – η αρχή έγινε με
τα βιβλία – καθιστά εμφανές ότι γεννιέται ένας νέος κόσμος.
Κάλιστα, πιο ενδιαφέρον είναι η πώληση μέσω αυτών των
καταστημάτων όχι τόσο προϊόντων φυσικής μορφής, όσο
αμιγώς ψηφιακού περιεχομένου – κειμένων, ταινιών και
μουσικής -, καθώς όλη η διαδικασία έκθεσης, προώθησης και
εμπορικής συναλλαγής των αγαθών είναι εικονική,
πραγματοποιείται εντός του κόσμου του διαδικτύου. Ρο
σημείο στο οποίο η όλη εικονική διαδικασία ‗αγγίζει‘ το
φυσικό κόσμο είναι μόνο αυτό της κατανάλωσης και της
ικανοποίησης του καταναλωτή. Κπορεί δε, τα αγαθά, οι
πωλήσεις και οι μεταφορές να είναι ‗εικονικά αληθινές‘, αλλά
είναι αληθινές και είναι εφικτές μόνο χάρη στη λειτουργία του
παγκόσμιου ιστού 1392 . Ρο ζήτημα μάλιστα της πρόσβασης
πολιτών και κοινωνιών σε ποικιλία βιβλίων και βιβλιοπωλείων,
φυσικής και άυλης μορφής, δεν αφορά μόνο την παιδεία και
τον πολιτισμό, αλλά ευρύτερα την κοινωνική και την πολιτική
συμμετοχή όλων μας. Ν ΐ. Θάσσος θέτει χαρακτηριστικά την
ουσία του ζητήματος ως εξής: «Και τούτο (σ.σ. η ισότητα των
πολιτών απέναντι στο βιβλίο μέσω σταθερής τιμής και ποικιλίας
εξεύρεσής του), βέβαια, δεν ενδιαφέρει μόνον τα μικρά, τα
περιφερειακά βιβλιοπωλεία, ενδιαφέρει όλα τα βιβλιοπωλεία. Η
αδιαφορία των μεγάλων βιβλιοπωλών για την τύχη των μικρών δεν
πρέπει να είναι ούτε και από εμπορική άποψη δικαιολογημένη. Σο
ζήτημα δεν είναι να αποκτήσουν οι μεγάλοι πωλητές λιανικής
πώλησης μεγαλύτερα μερίδια της αγοράς με την εξαφάνιση των
μικρών. Σο ζήτημα είναι να αναπτυχθεί περισσότερο η αγορά του
βιβλίου, να αυξηθεί δηλαδή ο πληθυσμός των αναγνωστών. Και δεν
1391
1392

1393

.π., ζζ. 116-117.
Γηάλλεο Φπράξεο, «Σα νηθνλνκηθά ηνπ βηβιίνπ» ζην Δζληθή Πνιηηηθή
Βηβιίνπ, Αζήλα, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ-ηέγε Καιψλ Σερλψλ θαη
Γξακκάησλ, Ηαλνπάξηνο-Οθηψβξηνο 1994, 97-113, ζ. 100.
1395
Αλαθνξέο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πιιφγνπ Δθδνηψλ Βηβιίνπ Αζελψλ
(ΔΒΑ), Λνπθά Ρηλφπνπινπ, ηελ εκέξα εγθαηλίσλ ηεο 33εο Γηνξηήο Βηβιίνπ
ζην Εάππεην, Μάηνο 2010, ζην άξζξν ηεο Λέλαο Υνπξκνχδε,
«‘Πξνηεξαηφηεηα ζην βηβιίν‘», Athens Voice, 27.5-2.6.2010, ζ. 70 (Book
Voice).
1394

.π., ζ. 150.
.π., ζζ. 264-265.
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Έκθεσης Ξαλαιού ΐιβλίου, αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην
ομιλία του: «Ένας αρχαίος συγγραφέας επαινεί τον Πεισίστρατο
επειδή ήταν ο πρώτος που έδειξε την Ιλιάδα και την Οδύσσεια στους
Αθηναίους. Καθώς γνωρίζετε, ο Πεισίστρατος, στον 6ο αιώνα π.Φ.
ήταν –σύμφωνα με την παράδοση- ο πρώτος που όρισε να
καταγραφούν τα ομηρικά έπη. Ψς τότε, οι άνθρωποι απλώς άκουγαν
τα ποιήματα αυτά, αλλά δεν τα έβλεπαν, γιατί μεταδίδονταν από τη
φωνή των ραψωδών. Ο έπαινος αυτός, που μπορεί σήμερα να μας
φαίνεται αφελής, σημειώνει ωστόσο ένα σταθμό στην ιστορία του
ευρωπαϊκού πνεύματος: εκείνη τη στιγμή αρχίζει η ποίηση να
δείχνεται και όχι πια μόνο να ακούγεται· εκείνη τη στιγμή αρχίζει η
μακριά γενεαλογία του βιβλίου· μια εξέλιξη που, περνώντας από τις
αλεξανδρινές βιβλιοθήκες, αναπτύσσεται σε πελώρια κλίμακα με την
εφεύρεση της τυπογραφίας, για να καταλήξει στην εξάπλωση –που τη
διαπιστώνουμε σήμερα όχι χωρίς κάποια ανησυχία- της νεότερης
βιομηχανίας του βιβλίου. Σέλος, από τότε είναι που δημιουργήθηκε
μέσα μας αυτή η δεύτερη φύση: η φύση του αναγνώστη. […] τα
βιβλία· αυτά τα αντικείμενα που ξέρουν όλα να τα εκφράζουν με ένα
μέσο απίστευτα απλό: με το συνδυασμό 24 γραμμάτων πάνω σε ένα
λευκό ορθογώνιο· από αυτά τα μικρά κουτιά που περιέχουν ότι έχει
εκφραστεί· από αυτά τα κουτάκια που, όταν ανοίγουν, μπορούν να
ελευθερώσουν δυνάμεις εξίσου ισχυρές και αντιφατικές όσο εκείνες
της φύσης1396». ε αυτό το απόσπασμα από το σεφερικό πεζό
λόγο συμπυκνώνεται η μετάβαση από την προφορική στην
εγγράμματη παράδοση και η σημασία του έντυπου κώδικα
στον ανθρώπινο πολιτισμό.

πολιτισμό χάρη στο περιεχόμενο (γνώση, μνήμη) και τη
λειτουργία (μάθηση, ψυχαγωγία) του. Βεν γνωρίζουμε πώς θα
τοποθετούνταν σήμερα οι δύο πνευματικοί άνθρωποι στην
ψηφιοποίηση περιεχομένου και διακίνησης του βιβλίου.

- Προκλήσεις για το βιβλιοπωλείο
Πτο δημόσιο διάλογο κυριαρχούν μερικές σταθερές για τη
λειτουργία και το ρόλο του μετα-βιβλιοπωλείου:

• Βιβλιοπωλείο – Επιχείρηση ή πολιτιστικό κύτταρο;
Πτην κατακερματισμένη δημόσια σφαίρα της
σημερινής κοινωνίας, τα μετα-βιβλιοπωλεία -ως χώροι
διακίνησης του βιβλίου, συζήτησης και συνάντησης των
ανθρώπων- διαθέτουν τεράστιο δυναμικό για να συμβάλλουν
στην ‗αναβίωση‘ του θνήσκοντος κοινωνικού κεφαλαίου. Ν
δημόσιος προβληματισμός για το βιβλίο ανέκαθεν έγκειται
στη διττή φύση του ως πολιτιστικού αγαθού που αποθηκεύει
χρηστικά και μεταδίδει την ανθρώπινη γνώση και ως εμπορικού
προϊόντος που υπόκειται στους νόμους της αγοράς και τις
μεταβολές της. Ξαρόμοια, και το βιβλιοπωλείο ως ο
κατ‘εξοχήν χώρος διάθεσης του βιβλίου, ενέχει μία διττή
φύση, ως ‗ιερού ναού‘ φύλαξης, προβολής και μετάδοσης του
βιβλίου και ως εμπορικής επιχείρησης που υπόκειται στους
νόμους της αγοράς και τις μεταβολές της. Ξαρόμοια, και ο
βιβλιοπώλης, είχε ανέκαθεν μία διττή φύση, ως
θεματοφύίλακας της γνώσης, ως διαμεσολαβητής του βιβλίου με το
κοινό και πολιτιστικός σύμβουλος από τη μια και ως επιχειρηματίας
στον τελευταίο κρίκο της αλυσίδας του βιβλίου που αγωνίζεται
να επιβιώσει και να αποκτήσει κέρδος από την εμπορική
δραστηριότητα που αναπτύσσει, από την άλλη. Γίναι
χαρακτηριστικό ότι ήδη στην Εγκυκλοπαίδεια των d‘ Alambert
και Diderot σημειωνόταν σχετικά με το βιβλιοπωλείο: «Σο
βιβλιοπωλείο, στο είδος του εμπορίου που υπηρετεί είναι ευυπόληπτο,
εφόσον αυτός που το ασκεί διαθέτει την ευφυΐα και τα φώτα που
απαιτούνται. Αυτό το επάγγελμα θα πρέπει να θεωρείται ως ένα από
τα πιο ευγενή και διακεκριμένα1398».

Γπίσης, ο Νδυσσέας Γλύτης, ερωτηθείς το 1983 εάν
το βιβλίο ύστερα από μερικές δεκαετίες -όπως πίστευε ο
γάλλος θεωρητικός της τέχνης Andréé Malraux- ή και
νωρίτερα, θα εξέλιπε τελείως, απαντούσε ότι διατηρεί
επιφυλάξεις για την εξαφάνιση του βιβλίου: «Ο άνθρωπος αλίμονο- θα εξακολουθεί να νιώθει πάντοτε αρκετά μόνος και αρκετά
φοβισμένος, ώστε να προτιμά την καταφυγή σε μια σιωπηλή
επικοινωνία – μια επικοινωνία που να μπορεί να την παρατά και να
την ξαναπιάνει σύμφωνα με τις ψυχικές του διαθέσεις και χωρίς τη
μεσολάβηση τρίτου»1397. Πτις αρχές της δεκαετίας του 1980 δεν
είχε, βέβαια, προχωρήσει τόσο η τεχνολογία ώστε να γίνεται
λόγος για άλλη μορφή, διαφορετική από την έντυπη, του
βιβλίου.

Γνδεικτικά, στην ελληνική βιβλιογραφία, ο Ώλέξης
Πταμάτης από τη νέα γενιά ελλήνων συγγραφέων εκφράζει
αυτή την ερωτηματοθεσία για την πολιτιστική και την
εμπορική αξία του βιβλίου ως εξής: «Ένα βιβλίο δεν είναι
αριθμός, είναι μια πραγματικότητα, συχνά πιο αληθινή κι απ‘ τη ζωή.
[…] Ένα βιβλίο είναι ένας κόσμος. ήμερα, όμως, όλος ο κόσμος,
όλος ο πλανήτης είναι κωδικοποιημένος, ταυτοποιημένος, απ‘ το

Νι Πεφέρης και Γλύτης ομιλούν για την προσφορά
και την αναγκαιότητα του έντυπου κώδικα στον ανθρώπινο
1396

Γηψξγνο εθέξεο, Παξαιιαγέο πάλσ ζην βηβιίν: Οκηιία ηνπ Γηώξγνπ
εθέξε ζηα γαιιηθά, ζην Παλεπηζηήκην ηεο Βαξθειόλεο, γηα ηα εγθαίληα ηεο
13εο Έθζεζεο Παιαηνύ Βηβιίνπ, 15 επηεκβξίνπ 1964 (Απφ ηηο Γνθηκέο,
Σφκνο Β΄, ζει. 182-189), Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ, ρ.ρ., ζζ. 8-11.
1397
Γεκήηξεο Άλαιηο, «Ζ ππέξβαζε θαη ε γεσκέηξεζε» ζην Ηνπιίηα
Ζιηνπνχινπ, (επηκ.), Οδπζζέαο Διύηεο, πλ ηνηο άιινηο: 32 ζπλεληεύμεηο
(1942-1992), Όςηινλ/βηβιία, Αζήλα,2011, 255-269, ζ. 265.

1398

Ζ επηζήκαλζε ηνπ βηβιηνπσιείνπ ζην πεξίθεκν γαιιηθφ εγθπθινπαηδηθφ
ιεμηθφ αλαθέξεηαη ζην Laurent Evrard, ―Les gardiens des livres‖, lignes, Mai
2006, 123-129, ζ. 127.
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GPS ως την αλυσίδα του DNA. λα προϊόντα. […] Σο βιβλίο,
ωστόσο; Πώς μπαίνει σ‘ αυτή την αλυσίδα ένα βιβλίο;» 1399 .
Ξράγματι, όπως πολύ όμορφα διαπιστώνει ο Mollier, στην
ιστορική αναδρομή που επιχειρεί για τις εκδόσεις, τον Ρύπο
και την πολιτική εξουσία στη Ααλλία κατά τον 20ό αιώνα, το
βιβλίο συνιστά ένα ‗εύπλαστο‘ προϊόν, που συχνά στην πορεία
του απαιτεί να παραβλέπονται οι κανόνες της οικονομίας και
να αφήνεται να ρυθμίζεται από τους όρους του κόσμου των
ιδεών 1400 . Ε αγωνία δε πολλών αμερικανών και ευρωπαίων
αμιγών βιβλιοπωλών διατυπώνεται δημόσια με τη μεγάλη και
άναρχη διασπορά των σημείων διάθεσης του βιβλίου – ιδίως
έναντι των μεγάλων βιβλιοπωλικών αλυσίδων, των
πολυκαταστημάτων και των υπεραγορών – που
καταλαμβάνουν μαζί με το διαδικτυακό εμπόριο όλο και
μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική πίτα της αγοραπωλησίας
βιβλίου. Ε συνέπεια είναι πως το βιβλίο βγαίνει από το
‗φυσικό‘/‗ιερό‘ χώρο του και οι ίδιοι προβληματίζονται ότι με
αυτή τη διαδικασία τείνει να εξαφανίζεται το βιβλιοπωλείο και
το ‗λειτούργημα‘ του βιβλιοπώλη 1401 . Ένας γάλλος
βιβλιοπώλης υπερασπίζεται στις μέρες μας την ιδιαιτερότητα
του βιβλίου και του επαγγέλματος, τονίζοντας ότι «το βιβλίο
δεν είναι ένα προϊόν, είναι σκέψη, συναίσθημα, επιθυμία, υλικό
αντικατοπτρισμού, αφυπνιστής συνειδήσεων, είναι μνήμη, μαρτυρία
ενός ανθρώπου, μιας εποχής, ενός αιώνα. Σο βιβλίο είναι ζωντανό,
είναι ο κρίκος μίας μακριάς αλυσίδας. Δεν πρόκειται για ένα προϊόν,
ένα αντικείμενο, του οποίου αξιολογούμε τη μορφή, το χαρτί, την
εκτύπωση, αλλά κυρίως μία αλλόκοτη φωνή» 1402 . Ν ίδιος καλεί
ευσυνείδητους εκδότες, βιβλιοπώλες, κρατικούς φορείς για το
βιβλίο και την ανάγνωση, λογοτεχνικές ενώσεις, συγγραφείς,
αναγνώστες και άλλους δρώντες στην πολιτιστική ζωή κάθε
χώρας σε αγώνα για τη χαμένη ‗τιμή‘ του βιβλίου, αυτού του
αναντικατάστατου εκφραστή των προσδοκιών, των πόθων και
της ερωτηματοθεσίας μας 1403 . Ρο μετα-βιβλιοπωλείο
εξακολουθεί να ισορροπεί μεταξύ «εμπορικότητας» και
«ποιότητας». Ξαρατίθεται ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα
από διάλογο προσώπων, σε σύγχρονο γαλλικό μυθιστόρημα,
με αντικείμενο τη βέλτιστη λειτουργία ενός σύγχρονου
δυτικού βιβλιοπωλείου:
«Ξέρετε τι ποσοστό κατέχουν τα καινούργια βιβλία στο συνολικό
τζίρο ενός γενικού βιβλιοπωλείου;»
«Μεγάλο, φαντάζομαι.»
«Αγγίζει το ογδόντα τοις εκατό. Εξ ου και το σύστημα της
τοποθέτησης, αυτής της ακαταμάχητης επινόησης των εκδοτών να

στέλνουν στους βιβλιοπώλες, κάθε εβδομάδα, πολλά αντίτυπα όλων
των τελευταίων τους εκδόσεων, με τους βιβλιοπώλες να μην είναι
μεν υποχρεωμένοι να τα δεχτούν, αλλά τα κίνητρα είναι τέτοια –
ευκολίες πληρωμής, εκπτώσεις, δικαίωμα επιστροφής του απούλητου
στοκ -, ώστε δεν μπορούν παρά να το κάνουν.»1404.
Ίσως στο μέλλον να μην αποτελεί καν η προσπάθεια
ισορροπίας μεταξύ εμπορικής και πνευματικής σφαίρας του
βιβλιοπωλείου σημείο προβληματισμού. Πτις σημερινές
ωστόσο συνθήκες, το λιανικό βιβλιεμπόριο στη φυσική και
άυλη μορφή αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βιομηχανίας
του βιβλίου. Ξαρατηρείται, τόσο στον υλικό όσο και στον
ψηφιακό βιβλιοπωλικό κόσμο μία μεγάλη βιοποικιλία
επιχειρήσεων με διαφορετική ‗φιλοσοφία‘, πολιτική και
λειτουργία. Ρο κυρίαρχο παράδειγμα αφορά στην
ενσωμάτωση του τμήματος βιβλίου σε ένα πολυκατάστημα, ή
σε ένα αμιγές κατάστημα με εκτενή ενεργή επιφάνεια, μεγάλο
βάθος τίτλων, δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης του πελάτη,
διάθεσης χώρων κοινωνικής συνεύρεσης και λειτουργία ως
«θεατρικής σκηνής» εκτύλιξης βιβλιο-παρουσιάσεων και
άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Γπιβιώνουν παράλληλα,
ιδιαίτερα σε μικρές εθνικές αγορές, πολλά μικρά και μεσαία
βιβλιοπωλεία που προσπαθούν να προσαρμοστούν στο
κυρίαρχο παράδειγμα, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα τη
δική τους πολιτική και τη δική τους ταυτότητα, και που
απευθύνονται σε ένα δικό τους κοινό.
Ε διευθύντρια του ΓΘΓΐΗ Θατρίν ΐελισσάρη σε
συνέντευξή της στο Λίκο Κπακοιουνάκη το 2007, κληθείσα
να σχολιάσει την εξαφάνιση του μικρού βιβλιοπωλείου στην
Ώγγλία και αν αυτή η τάση θα έρθει στην Γλλάδα, σημείωνε
τα εξής: «Μόλις επέστρεψα από το Λονδίνο. Είναι λυπηρό· σχεδόν
δεν υπάρχουν πλέον ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία. λοι σήμερα
αγοράζουν μέσω Internet. Ευτυχώς δεν είναι έτσι σ' εμάς, ούτε
άλλωστε στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πρέπει όμως να
είμαστε προσεκτικοί. Σα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία αντιμετωπίζουν
σήμερα πολλά προβλήματα επιβίωσης. Λίγα πράγματα μπορούν να
γίνουν βέβαια - η οργάνωση της αγοράς είναι που το καθορίζει αυτό.
ε κάθε εποχή το βιβλίο ψάχνει ένα σημείο για να πωλείται.
Παλαιότερα το βιβλίο πουλιόταν σε καροτσάκια. ήμερα υπάρχει μια
γενική τάση να πάνε τα βιβλιοπωλεία στα καινούργια στέκια της
κατανάλωσης και της διασκέδασης. Εκεί που συχνάζει ο κόσμος. Σα
ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία της Γαλλίας έχουν "σηκώσει τα μανίκια
τους" για να φτιάξουν μια αλυσίδα βιβλιοπωλείων τα οποία θα έχουν
ένα σήμα ποιότητας. Δεν υπάρχει σήμερα ορισμός τι ακριβώς είναι
ένα βιβλιοπωλείο και ο καταναλωτής είναι λίγο χαμένος. Μπορεί να
είναι μια καλή ιδέα να ξεχωρίζουμε με ένα σήμα ποιότητας τα
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ποιοτικά βιβλιοπωλεία: αυτά που παίζουν έναν καθοριστικό ρόλο στην
ανάπτυξη της ανάγνωσης και στην πολιτιστική ζωή. Πρέπει να
αναγνωρίσουμε τον ρόλο τους και να τα στηρίξουμε. Αν
εξαφανιστούν, τι θα κάνουμε;»1405.

Ώπό τις παρατηρήσεις ξένων και ελλήνων μελετητών,
όπως και από τις προφορικές μαρτυρίες των συμμετεχόντων
στην έρευνα, εξάγεται το συμπέρασμα ότι το βιβλιοπωλείο
είναι σαφώς μία εμπορική επιχείρηση που χρειάζεται να
συμπορεύεται με το νέο κάθε φορά επιχειρηματικό δυτικό
παράδειγμα και να το προσαρμόζει στις εθνικές και
τοπικές μικρο-ανάγκες και ιδιαιτερότητες (λ.χ. ελληνική
αγορά, γεωγραφική θέση βιβλιοπωλείου, κοινό που θέλει να
απευθυνθεί, διαθέσιμο κεφάλαιο για εκσυγχρονισμό στα
εσωτερικά και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα καταστήματος
κοκ.). Ξαράλληλα, όμως παραμένει ένα «πολιτιστικό
κύτταρο» στην εγχώρια βιβλιαγορά ή/και στη συνοικία
μεγαλουπόλεων ή στα επαρχιακά αστικά κέντρα, οπότε ο
βιβλιοπώλης καλείται να παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις
στην οικονομία, την τεχνολογία και την κοινωνία, ώστε να
ικανοποιεί (αν όχι να προπορεύεται) τις ανάγκες/επιθυμίες
του κοινού. Ν μετα-βιβλιοπώλης καλείται να ασκεί έναν
κοινωνικό
ρόλο,
καλύπτοντας
κενά
μέσα
στην
κατακερματισμένη δημόσια σφαίρα, και συγκεκριμένα
καλείται να παίζει έναν εκ-παιδευτικό ρόλο, μέσω της
καλλιέργειας προσωπικής, εξατομικευμένης σχέσης με το
κοινό του, της παροχής συμβουλών για τίτλους , της
διοργάνωσης εκδηλώσεων λόγου και άλλου είδους και της
ανάδειξης ενός ζεστού χώρου κοινωνικής συνεύρεσης
(προσφορά καφέ, δυνατότητα δανεισμού κοκ.).
Έτσι,
φαίνεται να συμπλέκεται η εμπορική με την πολιτιστική
σφαίρα, όπως υποστηρίζει ο R. Williams στη θεωρητική
κατασκευή του πολιτιστικού υλισμού.

Γπίσης, ο γάλλος φιλόλογος, επιμελητής στην
εκδοτική βιομηχανία και λογοτέχνης Paul Desalmand,
υποστηρίζει πως ένα βιβλιοπωλείο που συνδυάζει τον
εκσυγχρονισμό με τις αλλοτινές πρακτικές, διαθέτοντας ένα
βιβλιοπώλη που γνωρίζει και αγαπά τα βιβλία, που γνωρίζει
και αγαπά τους πελάτες του, έχει μέλλον μπροστά του. Ρόσο
στο κέντρο των πόλεων όσο και στις συνοικίες τους και στις
επαρχιακές κοινότητες. Άλλωστε, τονίζει ο ίδιος, το βιβλίο
δεν είναι ένα προϊόν όπως τα άλλα – όπως έχει ειπωθεί
επανειλημμένα τόσο στην εποχή του χειρογράφου όσο και
μετά την εφεύρεση του έντυπου κώδικα – και το βιβλιοπωλείο
δεν είναι ένα κοινό κατάστημα. Ξερισσότερο θα ταίριαζε να
πούμε πως θυμίζει παλιό εμπορικό μαγαζάκι, σύμφωνα με τον
Desalmand.
Κε τον παραδοσιακό χρωματοπώλη που
γνώριζε όλο τον κόσμο και ήταν σημαίνον πρόσωπο στη
συνοικία του. Ένα δίκτυο σχέσεων δημιουργείται. Νι
άνθρωποι έχουν ανάγκη από προϊόντα, περισσότερο όμως
έχουν ανάγκη από ανθρώπινη ζεστασιά, υποστηρίζει ο
αθεράπευτα ρομαντικός βιβλιόφιλος 1406 . Κα, ακριβώς το
στοιχείο της δημιουργίας προσωπικής σχέσης του βιβλιοπώλη
και των βιβλιοϋπαλλήλων με τους πελάτες είναι το δυνατό
χαρτί των μικρών και μεσαίων βιβλιοπωλικών επιχειρήσεω,ν
σε σύγκριση με μεγάλα αμιγή και μη αμιγή καταστήματα και
άλλα σημεία διανομής του βιβλίου.

• Βιβλιοπωλεία χωρίς βιβλιοπώλες;

Ώξιοσημείωτη είναι η παρατήρηση της Θ. ΐελισσάρη
πως σήμερα δεν υπάρχει σαφής ορισμός τι ακριβώς είναι ένα
βιβλιοπωλείο, εξαιτίας των ποικίλων μορφών – φυσικών και
άυλων – των χώρων όπου μπορεί ο καταναλωτής να
συναντηθεί με το βιβλίο, με αποτέλεσμα να επικρατεί
σύγχυση. Ξράγματι, έναν πολιτιστικό πολυχώρο που
συμπεριλαμβάνει και ισχυρό ή ασθενές τμήμα βιβλίων, χωρίς
εξειδικευμένο προσωπικό και την ιδιαίτερη επαφή με τον
κόσμο του βιβλίου και τον αναγνώστη, όπου μπορεί κανείς να
πιει τον καφέ του, να συναντήσει φίλους και να
παρακολουθήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις, μπορούμε να τον
χαρακτηρίσουμε βιβλιοπωλείο;

Νι εξελίξεις στην πορεία της δυτικής και ειδικότερα
της ελληνικής αγοράς του βιβλίου καταδεικνύουν μία
‗πρωτεϊκή οντότητα‘ του ίδιου του βιβλίου ως προϊόντος και
και των εμπλεκόμενων επαγγελματιών, ειδικά του βιβλιοπώλη.
Κε την εφεύρεση της τυπογραφίας και μέχρι τα τέλη του 17ου
αιώνα – αν όχι και αργότερα, σε αρκετές χώρες – ο
τυπογράφος (printer) ήταν ταυτόχρονα επιμελητής (editor),
εκδότης (publisher) και βιβλιοπώλης (bookseller). Ν σχετικά
αυτόνομος ρόλος του βιβλιοπώλη άρχισε να αναδεικνύεται
από το 18ο αιώνα κι εξής, σε σύγκριση με τον τυπογράφο και
τον επιμελητή-εκδότη, καθώς αναδείχθηκαν νέες λογοτεχνικές
φόρμες και διευρυμένο αναγνωστικό κοινό. Κάλιστα, ο ρόλος
του επιμελητή και της σημασίας των επιλογών του
αναδείχθηκε πολύ αργότερα, κατά τον 20ό αιώνα. Πτην
Γλλάδα, αυτοί οι ρόλοι είναι ακόμη συγκεχυμένοι ή
ενοποιημένοι στο ρόλο του εκδότη.
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Γξαιτίας της εξέλιξης της οικονομίας, της
τεχνολογίας, της κίνησης των ιδεών και της κοινωνίας, το
βιβλίο και ο κατεξοχήν χώρος λιανικής προσφοράς του, το
μετα-βιβλιοπωλείο, διαθέτουν ή καλούνται να έχουν υβριδικό
χαρακτήρα. Γνδιαφέρον για τη διατύπωση μελλοντικών
σεναρίων και συμπερασμάτων παρουσιάζει η αυτο-εκτίμηση
των βιβλιοπωλών για τον κοινωνικό-„εκ-πολιτιστικό‟ τους
ρόλο1407. Γίναι επιχειρηματίες με στόχο το εμπορικό κέρδος
και την οικονομική επιβίωση και ανάπτυξη, αλλά ταυτόχρονα
είναι και μεσολαβητές μεταξύ του βιβλίου, ως ύψιστου
πνευματικού αγαθού, και του αναγνώστη. Νι παγκόσμιες
τάσεις δείχνουν πως ο πολιτισμός και η δημιουργία
απορροφώνται ολοένα περισσότερο στην εμπορική σφαίρα
και αποκτούν μία επιφανειακή ενημερωτική και ψυχαγωγική
διάσταση σε βάρος της πνευματικής καλλιέργειας. πως
παρατηρεί η Penelope Lively στην εισαγωγή της συλλογής
προφορικών μαρτυριών για την ιστορία του βρετανικού
βιβλιεμπορίου, οι ‗αριστοκράτες εκδότες‘ των αρχών και
μέσων του 2ού αιώνα που είχαν μία άλλη θεώρηση του
κόσμου, μία άλλη αυτό-εικόνα και μία ασπίδα προστασίας για
τους βιβλιοπώλες που συνεργάζονταν, μοιάζουν σήμερα με
αρχαϊκά ειδώλια. Σαίνονται πολύ μακρινές φιγούρες για τα
σημερινά στελέχη των εκδοτικών οίκων. Ώκόμη, οι σημερινοί
μεγάλοι βιβλιοπώλες – κυρίως οι ιδιοκτήτες αλυσίδων στο
εξωτερικό – δεν φαίνεται να έχουν μεγάλη σχέση με τους
παλαιούς ευπατρίδες ανεξάρτητους βιβλιοπώλες πριν 50
χρόνια, όπως και οι διευθυντές μιντιακών ομίλων που έχουν
εξαγοράσει εκδοτικούς οίκους μικρή σχέση έχουν με τους
παλαιούς εκδότες και τα ήθη τους, συνεχίζουν οι ίδιοι
επικριτές. Γίναι δε σημαντικό να επισημαίνεται ότι η ιστορία
του βιβλίου μίας χώρας αντανακλά με ακρίβεια τις κοινωνικές
εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν. Νι ίδιοι μάλιστα οι
εκδότες και οι βιβλιοπώλες σήμερα μπορούν μέσα από τη
μελέτη της ιστορίας του βιβλίου και του ρόλου των
επαγγελματιών του χώρου στο παρελθόν να προβάλλουν
εαυτούς και το ρόλο τους στο μέλλον 1408.

του βιβλιοϋπαλλήλου μοιάζει ακόμη πιο σημαντικός στην
ελληνική κοινωνία, όπου διαχρονικά παρατηρείται έλλειμμα
στην καλλιέργεια της βιβλιοφιλίας στο εκπαιδευτικό σύστημα,
στο δίκτυο των κρατικών βιβλιοθηκών και γενικά στην
κρατική πολιτική βιβλίου, σε αντίθεση με άλλες δυτικές
κοινωνίες. Νι εκδότες/τυπογράφοι/βιβλιοπώλες, πριν και στη
διάρκεια του ελληνικού εθνικο-απελευθερωτικού αγώνα
(1821), έβλεπαν συνειδητά εαυτούς ως ‗αφυπνιστές‘ του
Γλληνισμού. Ρο ίδιο και σήμερα, αρκετοί δράστες στο χώρο
του βιβλίου – συγγραφείς, εκδότες, διαφημιστές, βιβλιοπώλες
επιθυμούν να παίζουν πολυδιάστατους κοινωνικούς ρόλους.
πως αναφέρθηκε, το μετα-βιβλιοπωλείο μπορεί να επιτελέσει
ως «σκηνή» συνάντησης, διαλόγου και πολιτισμού έναν
ιδιαίτερα δημιουργικό και συνεκτικό ρόλο στη μετανεωτερική
κοινωνία. Αια να το επιτύχει αυτό, το φυσικό βιβλιοπωλείο θα
πρέπει να αξιοποιήσει κανόνες της παγκόσμιας βιομηχανίας
της ψυχαγωγίας, ‗εφευρίσκοντας‘ παράλληλα νέους ρόλους και
μεθόδους επιβίωσης. πως τονίζει η Ποφίκα Γλευθερουδάκη,
«το «βιβλιοπωλείο του μέλλοντος, αν θέλει να ανταγωνιστεί τα
ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία, οφείλει να γνωρίζει, να επιλέγει και να
προτείνει – και όχι, απλώς, να εκθέτει. Και όλα αυτά μέσα σ‘ ένα
χώρο ευχάριστο, άμεσο, ΄φιλικό‘ προς τον χρήστη – και όχι
απρόσωπο, όπως η οθόνη ενός υπολογιστή»1409. Κε βάση τόσο τη
λειτουργία της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και αγοράς
όσο και τις τεχνολογικές καινοτομίες στη βιομηχανία του
βιβλίου, τα βιβλιοπωλεία, για να μην εκλείψουν από το
οικονομικό και το πολιτιστικό τοπίο, αναγκάζονται να
μεταλλαχθούν σε άλλες, μετανεωτερικές μορφές. Θαι στις
δύο περιπτώσεις οι όροι βιβλίο και βιβλιοπωλείο θα αποκτήσουν
νέα σημασία, Ηδιαίτερα στη μικρή και έντονα ανταγωνιστική
αγορά του βιβλίου στην Γλλάδα, αρκετά βιβλιοπωλεία δεν
μπόρεσαν την τελευταία δεκαετία -και ίσως δεν θα αντέξουν κι
άλλα στο μέλλον- να προσαρμοστούν στην αλλαγή
παραδείγματος. Ώκόμη και μεγάλες εταιρείες, όπως η FNAC
Γλλάδας, ο Κόλχο ή ο Θάουφμαν, εμφάνισαν αδυναμίες
εφαρμογής του νέου δυτικού βιβλιοπωλικού παραδείγματος
στην εγχώρια αγορά.

μως, υπάρχουν ακόμη «νησίδες» και «σμήνη»
εκδοτών και βιβλιοπωλών που προσαρμόζονται μεν στο υπό
εξέλιξη κυρίαρχο παράδειγμα, αλλά «αυτοδημιουργούν». Ν
κοινωνικός και ‗εκ-πολιτιστικός‘ ρόλος του βιβλιοπώλη και

Πημαντική είναι, όπως προαναφέρθηκε, μέσα σε αυτό
το πλαίσιο η ‗αυτοεικόνα‘ των επαγγελματιών του βιβλίου. Ν
επιμελητής (στο εξωτερικό) θεωρεί τον εαυτό του κατ‘εξοχήν
‗φύλακα‘/προστάτη της λογοτεχνίας και της παιδείας, ενώ ο
εκδότης έχει σαφώς τέτοιες εξωτερικές αξιώσεις, αλλά και
σαφές οικονομικό στόχο, την επίτευξη κέρδους για τη
διατήρηση του οίκου του, και τέλος ο βιβλιοπώλης προβάλλει,
ακόμη και αν δεν πιστεύει σε αυτό, έναν επίσης ‗παιδευτικό
ρόλο‘ στην κοινωνία, ενώ δεν μπορεί να αποκρυφτεί ο στόχος
της επίτευξης κέρδους για την επιβίωση της επιχείρησής του.

1407

Με ην Γηνγέλε ηνλ Κπληθφ παξνκνηάδνπλ κεξηθνί κειεηεηέο ην ζεκεξηλφ
βηβιηνπψιε πνπ δηαζέηεη θνηλσληθή ζπλείδεζε, θαζψο ‗πξνθαιεί κε ηελ
αληη-επηθαηξφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ, ηελ ειεπζεξία πλεχκαηνο πνπ δηαηεξεί θαη
ηνλ θξηηηθφ ιφγν ηνπ πνπ αληηηίζεηαη ζην εθήκεξν, ζηελ νκνγελνπνίεζε θαη
ζηηο πξαθηηθέο ηεο καδηθήο θνπιηνχξαο‘. Βι Jean-Marc Levent, ―Portrait du
librairie en chien‖, Lignes (Situation de l‟ édition et de la librairie), mai
2006, 138-145, ζ. 141.
1408
Sue Bradley (ed.), The British book trade: An oral history, London, The
British Library, 2008, ζζ. ix-x.

1409
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Ηδιαίτερα ο επιμελητής και ο εκδότης – και στη συνέχεια ο
λιανικός διακινητής – είναι οι ‗φύλακες των πυλών‘
(gatekeepers) με τις επιλογές των τίτλων που θα διατεθούν ή
που δεν θα διατεθούν στο κοινό. Ώυτοί είναι που
εξασφαλίζουν τη ‗βιοποικιλότητα‘ στην αγορά του βιβλίου και
κατά συνέπεια στη διακίνηση των ιδεών και στον πολιτισμό
μίας χώρας ή ενός πολιτιστικού κύκλου (λ.χ. Βύσης) ή
παγκόσμιου κανόνα. Ξολλοί μάλιστα παρατηρητές, όπως
εύστοχα παρατηρεί ο Michael Lane, θεωρούν ότι ο
επιμελητής και ο εκδότης δεν είναι απλά οι ‗φύλακες των
πυλών‘ ή ουδέτεροι μεσολαβητές που ενεργούν εκ μέρους
ενός αυτόνομου, προϋπάρχοντος πολιτιστικού κύκλου, αλλά
περισσότερο οι ενεργοί παίκτες και διαμορφωτές του ίδιου
του πολιτισμού1410. Ν Λ. Κπακουνάκης παρατηρεί για το ίδιο
θέμα, ότι η μακραίωνη και βαθιά ριζωμένη εκδοτική
παράδοση στις ΕΞΏ και την ευρωπαϊκή ήπειρο – κυρίως σε
Αερμανία και Ααλλία – έχει σθεναρές αντιστάσεις και δύσκολα
θα αποδεχθεί τον παραμερισμό του εκδότη, του λογοτεχνικού
πράκτορα, του επιμελητή, του κριτικού ή του βιβλιοπώλη,
όπως ισχυρίζονται στελέχη της Amazon.com, η οποία το
2011 ξεκίνησε ένα πείραμα να κλείνει απευθείας συμβόλαια με
συγγραφείς – εν δυνάμει ευπώλητων τίτλων – και να τα πωλεί
στους χρήστες/καταναλωτές 1411 . πως εκτέθηκε και στο
Θεφάλαιο για το ‗φαύλο‘ κύκλο της εύπεπτης-ευπώλητης
λογοτεχνίας, φαίνεται να ευσταθεί η άποψη για τον ενεργό
ρόλο δημιουργού κουλτούρας του επιμελητή, του εκδότη και
του βιβλιοπώλη. Κπορεί να είναι ο τελευταίος κρίκος στην
αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης του βιβλίου, αυτός που
συνδέει το δημιουργό με το κοινό, αλλά ο ρόλος που
διαδραματίζει, με τις επιλογές που κάνει ή δεν κάνει, είναι
επίσης ενεργός. Γίτε στην περίπτωση του μικρού-μεσαίου
ανεξάρτητου βιβλιοπωλείου είτε στην περίπτωση των μεγάλων
καταστημάτων και των αλυσίδων –που για να αντέξουν τα
λειτουργικά έξοδα πρέπει να απαλλαχθούν από το στοκ, να
κάνουν γρήγορες επιστροφές και να πωλούν μαζικά – αν το
οικονομικό κέρδος είναι ο αποκλειστικός στόχος, τότε η
‗βιοποικιλότητα‘ τίτλων και πνευματικής κυκλοφορίας
κινδυνεύει.

τη μετεξέλιξη του ελληνικού κόσμου του βιβλίου παράλληλα
με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις -, είχε διαπιστώσει,
επιχειρώντας μία σύγκριση του σκηνικού τη δεκαετία του
1930 με τη σύγχρονη πραγματικότητα, πως τότε ήταν όλοι στο
βιβλιοπωλείο ενημερωμένοι. ΐέβαια, την προπολεμική περίοδο
ήταν αισθητά μικρότερος ο όγκος βιβλιοπαραγωγής, «τότε
βγαίνανε πέντε τη βδομάδα, αν βγαίνανε κι αυτά» και δεν μπορεί να
συγκριθεί με τη σημερινή πληθώρα των «πέντε βιβλίων τηςν ημέρα».
λοι οι εργαζόμενοι σε εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία
παρακολουθούσαν τους νέους τίτλους, τους ‗συγκρατούσαν‘
και συμμετείχαν στην επιλογή παραγγελιών και αγορών 1412 .
Θαι βέβαια, η περίφημη «προσωπική σχέση» τόσο με τον
πνευματικό δημιουργό όσο και με τον πελάτη για κάθε
εκδοτικό οίκο και βιβλιοπωλείο ήταν ‗ιερή‘. Νι
βιβλιοϋπάλληλοι ‗έτρεχαν‘ όλη ημέρα και εξυπηρετούσαν
προσωπικά, ‗κατ΄οίκον‘ λογοτέχνες, δοκιμιογράφους και
επιφανείς στην ελληνική κοινωνία βιβλιόφιλους πελάτες. Ν
ίδιος ο Λ. Ξαντελάκης ενσάρκωσε με τον καλύτερο τρόπο το
ρόλο του ενημερωμένου, «αφοσιωμένου» στην επιχείρηση που
εργαζόταν, βιβλιοϋπαλλήλου. Ώμόρφωτος τυπικά ο ίδιος,
υπήρξε γνήσιος βιβλιόφιλος, διαβάζοντας και αγαπώντας τα
βιβλία, μέσα στα οποία ζούσε, στο βασίλειο της Γστίας.
Ώυτοχαρακτηριζόταν «εστιομανής» και χαρακτήριζε το χώρο
που εργαζόταν ατέλειωτες ώρες ως «το πανεπιστήμιο του
βιβλίου»1413.

• Βιβλιοπωλείο - Χηφιοποίηση & δικτύωση
λη η ‗χαρτώα ρευστότητα‘ 1414 που παρήγαγε η
γουτεμβέργια εφεύρεση εδώ και πάνω από 5,5 αιώνες και
αποτελεί τον κόσμο μας, τις προσωπικές και δημόσιες
βιβλιοθήκες, τα τυπογραφεία, τους εκδοτικούς οίκους και τα
βιβλιοπωλεία, προβλέπεται, σύμφωνα με πολλούς μελετητές
και
επαγγελματίες,
σταδιακά
να
αποϋλοποιηθεί,
μετατρεπόμενη στο μακροπρόθεσμο μέλλον σε μία ‗ψηφιακή
ρευστότητα‘. πως εύστοχα παρατηρεί ο Vilém Flusser,
«είναι αρκετά σαφές το τι χάνουμε κατά το πέρασμα από τη
γουτεμβεργιανή στην ηλεκτρομαγνητική κουλτούρα, δηλαδή όλα
αυτά, τα οποία μας είναι πολύτιμα ως κληρονομιά της Δύσης.
Αντιθέτως, δεν βλέπουμε τι κερδίζουμε εν προκειμένω. Αν το
κατορθώναμε αυτό, τότε θα είχαμε ήδη σκαρφαλώσει στο σκαλοπάτι
του νέου τρόπου στοχασμού»1415. Γπίσης, ο Norbert Bolz κάνει

Ε συνεχής ενημέρωση και εξειδίκευση του
βιβλιοπώλη και του βιβλιοϋπαλλήλου αποτελούν πολύτιμες
ιδιότητες και για το μετα-βιβλιοπωλείο. Ν υπάλληλος του
ΐιβλιοπωλείου της Γστίας, Λίκος Ξαντελάκης
- που
απασχολήθηκε σε αυτό από το 1923 έως το 2001, βιώνοντας

1412

Νίθνο Παληειάθεο, «αλ λα δηάβαζα έλα βηβιίν»: Ο βηβιηνπώιεο ηεο
Δζηίαο αθεγείηαη, Αζήλα, Βηβιηνπσιείνλ ηεο ‗Δζηίαο‘ - Η. Γ. Κνιιάξνπ,
2003, ζ. 109.
1413
.π, ζ. 180.
1414
Ο φξνο αλαθέξεηαη απφ ην Μίκε νπιηψηε, «Οη ηξεηο βηβιηνθχιαθεο»
ζην Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο, Μάξσ Γνχθα θ.ά., Άξσκα βηβιίνπ, Αζήλα,
Δθδφζεηο Παηάθε, 2000, 91-99, ζ. 96.
1415
Vilém Flusser, φ.π., ζ. 84.

1410

Michael Lane, ―Shapers of culture: The editor in book publishing‖, The
Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 421,
Sept. 1975, 34-42, ζ. 39.
1411
Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Θάλαηνη», Σν Βήκα (Γλώκεο),, 29.10.2011.
Γηαζέζηκν
ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/opinions/
article/?aid=427535&h1=true (2.11.2011).

422

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

λόγο για το τέλος του γουτεμβέργιου γαλαξία και τη γένεση
ενός νέου μιντιακού κόσμου1416.

έχει αναγνωστεί και αναλύεται είναι ένα βιβλίο-οθόνη που
αντικατοπτρίζει τις αναμνήσεις μας, το παρόν και τις
ασυνείδητες προκλήσεις κάθε εποχής. Βηλαδή, ακόμη και ο
παραδοσιακός κώδικας εμποτίζει τους χρήστες κυρίως με το
περιεχόμενό του και τη σύνδεσή του με τις σκέψεις, τα
συναισθήματα και τα βιώματά τους, παρά με την υλική
υπόστασή του. Πύμφωνα με τον ίδιο μελετητή, ιδιαίτερα με
τον Eco το βιβλίο εμφανίζεται ως ένα αβέβαιο αντικείμενο για
το οποίο συζητούμε με τρόπο ασαφή, ένα αντικείμενο στο
οποίο υπεισέρχονται διαρκώς οι φαντασιώσεις και οι
ψευδαισθήσεις μας 1418 . Ξεριγραφές όπως αυτές του νεαρού
Flaubert για τη βιβλιομανία της εποχής του - «Ο άνθρωπος
αυτός δεν μιλούσε ποτέ με κανέναν, παρά μόνο με τους
παλαιοβιβλιοπώλες και τους παλιατζήδες· ήταν πάντα σιωπηλός κι
αφηρημένος, σκυνθρωπός και μελαγχολικός· δεν είχε παρά μια
σκέψη, έναν έρωτα, ένα πάθος: τα βιβλία· αυτός ο έρωτας κι αυτό το
πάθος τού έκαιγαν τα σωθικά, τού έφθειραν τις μέρες, του έτρωγαν
τη ζωή του […] μως αυτό που αγαπούσε δεν ήταν ακριβώς η
γνώση, ήταν η μορφή και η έκφρασή της· αγαπούσε ένα βιβλίο επειδή
αυτό ήταν ένα βιβλίο, αγαπούσε τη μυρωδιά του, το σχήμα του, τον
τίτλο του» 1419 - μοιάζουν σήμερα ξεπερασμένες σε μερίδα
νεαρών ομάδων του δυτικού πληθυσμού, για τη λατρεία τόσο
του περιεχομένου όσο και για τη μορφή του έντυπου κώδικα.
μως, ο έντυπος κώδικας και το φυσικό βιβλιοπωλείο δεν
φαίνεται προς το παρόν και το άμεσο μέλλον να εξαφανίζονται
από τη χρήση και τη συνείδηση των βιβλιόφιλων. ΐρίσκουν τη
θέση τους στις πολιτιστικές πρακτικές, ακόμη και της
νεαρότερης γενιάς. Κία φανατική βιβλιόφιλη νεαρής ηλικίας
στις ΕΞΏ περιγράφει ως εξής το δώρο που της κάνουν για τα
γενέθλιά της: ―Then I saw it: a weather-beaten little shop, perched on
such a declivitous slope that it looked in danger of sliding into the
Hudson River, with a faded blue sign over the door that said
BOOKSTORE. Inside were an unkempt desk, a maze of out-ofplumb shelves, a flurry of dust motes, and 300,000 used books.
[…]‖1420.

Πήμερα, παράλληλα με τα σημάδια του νέου
ψηφιακού παραδείγματος, το έντυπο βιβλίο και το φυσικό
βιβλιοπωλείο επιμένουν να επιβιώνουν στις νέες συνθήκες
χρήσης του «ελεύθερου χρόνου», ο οποίος αποτελεί το μήλο
της έριδας των πολιτιστικών βιομηχανιών και των
βιομηχανιών ΚΚΓ. Γίναι ο περίφημος ‗media time‘ στις
αμερικανικές στατιστικές έρευνες. Γδώ ανήκει και η επίσκεψη
στο φυσικό βιβλιοπωλείο – αμιγές ή πολυκατάστημα – και η
ανάγνωση βιβλίων ως πολιτιστική συμπεριφορά. πάρχει
ακόμη χώρος για το φυσικό βιβλιοπωλείο και το βιβλιοπώλη,
όπως και για το συγγραφέα, τον εκδότη, ακόμη και τον
τυπογράφο και το διακινητή βιβλίων. Ε τεχνολογική πρόοδος
μπορεί να μεταβάλει, αλλά δεν αναιρεί τη μαγεία της γραφής
και της ανάγνωσης – δεξιότητες που κατεξοχήν
χρησιμοποιούνται στις οθόνες των σύγχρονων (πολυ)συσκευών επικοινωνίας και διασκέδασης, και τη μαγεία της
φυσικής αναζήτησης και πρόσβασης μέσω αγοράς ή
δανεισμού στο χάρτινο βιβλίο, ούτε και τη μαγεία της
παραμονής και επικοινωνίας με το βιβλιοπώλη, το
βιβλιοϋπάλληλο ή συγγενείς και φίλους μέσα στους χώρους
του βιβλιοπωλείου. Ώπλά, εξελίσσονται παράλληλα και νέες
μορφές κυκλοφορίας και απόκτησης της γνώσης, της
πληροφορίας ή απλά ενός κειμένου για αναψυχή, στις οποίες
εθίζεται κυρίως η νεότερη γενιά και με τις οποίες θα κληθεί να
συνυπάρξει ο έντυπος κώδικας και το υλικό βιβλιοπωλείο.
Ώπολαυστική είναι η ευφάνταστη περιγραφή από το
γνωστό σημειολόγο Umberto Eco του εσωτερικού
μονολόγου ενός e-book (sic), που θεωρεί μεγάλη τύχη ότι
γεννήθηκε και ότι είναι «ένα θαυμαστό πράγμα», καθώς ένα
κείμενο αποτελεί ένα σύμπαν. πως ένα έντυπο, παραδοσιακό
βιβλίο γίνεται το κείμενο που έχουν τυπώσει πάνω του, έτσι
και το ηλεκτρονικό βιβλίο, του οποίου οι σελίδες περνούν από
μία οθόνη και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί πάμπολλα
κείμενα, όλα μαζί, τα οποία ο χρήστης μπορεί να διατρέχει σε
πολλά επίπεδα, ταυτίζεται με όλα αυτά τα κείμενα που
φιλοξενεί. Πυχνά, όμως νιώθει κατακερματισμένο από την
ποσότητα περιεχομένου που εμπεριέχει και τον τρόπο
χρήσης του ιδιοκτήτη του1417... πως σχολιάζει δε, ο γάλλος
καθηγητής λογοτεχνίας και συγγραφέας δοκιμιακών έργων και
ψυχαναλυτής, Pierre Bayard, ούτως ή άλλως, κάθε βιβλίο που

Νι ερευνήτριες της δυτικής αγοράς του βιβλίου
Leona Rostenberg και Madeleine Stern εξηγούν, αναφορικά
με την ψηφιοποίηση περιεχομένου και διακίνησης του
βιβλίου, πως οι εξελίξεις των δεκαετιών ‘80 και ‘90 στην
ευρύτερη οικονομία, τεχνολογία και κοινωνία, αλλά και στο
μικρόκοσμο της εκδοτικής και βιβλιοπωλικής βιομηχανίας,
όπως οι τάσεις συγκέντρωσης και γιγαντισμού στον κλάδο,
απαιτούσαν παγκόσμιες συνδέσεις για να ικανοποιηθούν τα
1418

Pierre Bayard, Πώο λα κηιάκε γηα βηβιία πνπ δελ έρνπκε δηαβάζεη, Αζήλα,
Δθδφζεηο Παηάθε, 2008, ζζ. 83-85.
1419
Γνπζηαχνο Φισκπέξ, Βηβιηνκαλία θαη έλα ζρεδίαζκα κπζηζηνξήκαηνο: ε
ζπείξα, Αζήλα, ηηγκή, 1985.
1420
Anne Fadiman, Ex Libris: Confessions of a common reader, London,
Penguin Books, 2000, ζ. 120.

1416

Βι. Norbert Bolz, Am Ende der Gutenberg Galaxis: Die neuen
Kommunikations-verhältnisse, 3. Auflage, München, Fink, 2008.
1417

Umberto Eco, Αλακλήζεηο επί ράξηνπ: Κείκελα γηα ηε βηβιηνθηιία, Αζήλα,
Διιεληθά Γξάκκαηα, 2007, ζζ. 223-229.
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νέα μεγέθη και ένα παγκόσμιο κοινό. Ρεχνολογικά, το
διαδίκτυο ήρθε να ανταποκριθεί τέλεια σε αυτές τις νέες
απαιτήσεις. Θαι ποιο καλύτερο μέσο θα μπορούσε να
αποτελέσει το όχημα για ένα συνεχώς διευρυνόμενο εκδοτικό
συγκρότημα να αγγίξει την παγκόσμια δυνητική πελατεία; 1421
Κε αυτά τα δεδομένα σημειώθηκε και η ανάδυση των
αποκλειστικά διαδικτυακών βιβλιοπωλείων. Ρο 2008 τα
ηλεκτρονικά βιβλία στις ΕΞΏ κάλυπταν το 0,6% της αγοράς,
ποσοστό που ανήλθε στο 6,4% το 2010. Νι σημαντικότερες
πωλήσεις ηλεκτρονικών βιβλίων αφορούσαν τη λογοτεχνία και
συγκεκριμένα το αισθηματικό και το αστυνομικό
μυθιστόρημα. Ρα 2010 πωλήθηκαν συνολικά 114 δις
ηλεκτρονικά βιβλία, σύμφωνα με την έρευνα BookStats στις
ΕΞΏ 1422 . Ρέλη του 2011, περίοδο ολοκλήρωσης της
συγγραφής της παρούσας εργασίας, το ψηφιακό βιβλίο, οι
ηλεκτρονικές συσκευές ανάγνωσης, το ψηφιακό περιβάλλον
έκδοσης και τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία στο διαδίκτυο είναι
άξονες που κυριαρχούν στο δημόσιο προβληματισμό των
επαγγελματιών του βιβλίου και των μελετητών δυτικών
βιβλιαγορών. Γνδεικτικά, στη Βιεθνή Έκθεση ΐιβλίου της
Σραγκφούρτης – που το 2011 συμπλήρωσε 500 έτη
λειτουργίας και εξακολουθεί να λειτουργεί ως «το βαρόμετρο»
των εξελίξεων στο χώρο του βιβλίου – η έλλειψη ακριβών
στατιστικών στοιχείων για τη διάδοση του ψηφιακού βιβλίου,
όπως και η συζήτηση για την ενδεδειγμένη τιμή λιανικής
πώλησης του άυλου περιεχομένου και την προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων – κυρίως έναντι της πειρατείας που
«απειλεί τη βιωσιμότητα του ηλεκτρονικού βιβλίου» απασχόλησαν αμερικανούς και ευρωπαίους εκδότες, οι οποίο
διατύπωσαν τελικά προσωπικές εκτιμήσεις. Νι περισσότεροι
εκδότες σημείωσαν σχετικά με τις προκλήσεις που πρέπει να
αντιμετωπιστούν άμεσα στον ψηφιακό κόσμο του βιβλίου,
κυρίως της πειρατείας, πως το ισχυρότερο όπλο είναι η
κυκλοφορία ηλεκτρονικών βιβλίων σε ελκυστική τιμή και σε
όσο το δυνατόν περισσότερα ‗format‘ και αγορές. Ν ιδρυτής
και διευθυντής του ρωσικού εκδοτικού οίκου Eksmo, Oleg
Novikov, έκφρασε την αισιοδοξία του ότι το ψηφιακό βιβλίο
μπορεί να βοηθήσει τη βιομηχανία του βιβλίου να
αναπτυχθεί, εφόσον εξευρεθεί τρόπος να καταπολεμηθεί η
πειρατεία, σημειώνοντας ο ίδιος πως τα πειρατικά e-books
που κυκλοφορούν στην αγορά είναι δέκα φορές περισσότερα
από τα νόμιμα. Γπίσης, φαίνεται ότι οι αναγνώστες προτιμούν
απλά ψηφιακά βιβλία, και όχι τα λεγόμενα εμπλουτισμένα με
τις δυνατότητες που προσφέρουν. Άλλοι εκδότες διατύπωσαν

εκτιμήσεις για διείσδυση του ηλεκτρονικού βιβλίου σε
ποσοστά από 1-20%, με μεγάλες διαφοροποιήσεις μεταξύ των
εθνικών αγορών. Γνώ στις ΕΞΏ το ποσοστό αγγίζει το 20%,
στη Κ. ΐρετανία φθάνει το 10% και στη Ααλλία είναι 0%.
Γπισημαίνεται ότι το ψηφιακό περιβάλλον δεν αφορά
μόνο στην άυλη μορφή και λιανική διάθεση του βιβλίου, αλλά
όλη την αλυσίδα παραγωγής, από τον τρόπο που επιλέγεται ένα
χειρόγραφο προς έκδοση μέχρι την παραγωγή, τις δημόσιες
σχέσεις και το μάρκετινγκ 1423 . πάρχει άραγε ισχυρή
πιθανότητα να πραγματοποιηθεί μελλοντικά στον κόσμο της
ψηφιακής γνώσης αυτό που η βραβευμένη με Pulitzer
αρθρογράφος του Newsweek και γνωστή συγγραφέας
ευπώλητων μυθιστορημάτων, Anna Quindlen, αποκαλεί
«εποχή της τεχνολογίας της αλητείας» (―An era of tearaway
technology‖) και να αναπτυχθεί περισσότερο ένας ιδιότυπος
χαιρέκακος ελιτισμός των προασπιστών της τεχνολογίας, πως
ο έντυπος κώδικας αποτελεί ήδη έναν «άχρηστο δεινόσαυρο»
(―a hopeless dinosaur‖) 1424 ή ακόμη να επαληθευθεί ο
ισχυρισμός του Sven Birkerts1425 πως η συνολική συλλογική
υποκειμενική ιστορία της ανθρωπότητας, όπως είναι
αποτυπωμένη στον έντυπο κώδικα, κινδυνεύει να χαθεί, αφού
ο ίδιος δεν παραδέχεται ότι η αποθησαυρισμένη μνήμη και
γνώση μπορεί να εκφραστεί και να διαδοθεί ισάξια σε μία
οθόνη ηλεκτρονικής συσκευής;
Ν Ζανάσης Θαστανιώτης των ομώνυμων εκδόσεων,
που προώθησαν τη διάθεση του ηλεκτρονικού βιβλίου στην
ελληνική αγορά και την ψηφιακή έκδοση πρόσφατων τίτλων
τους, εκφράζει επανειλημμένα την πίστη του στις δυνατότητες
που προσφέρει η ψηφιακή τεχνολογία. Γπισημαίνει πως «με
αυτήν εξελίσσεται η ανάγνωση και διαδίδονται τα βιβλία στα τέσσερα
σημεία του ορίζοντα, σε πολύ γρήγορες ταχύτητες και με πολύ καλές
τιμές. Πρόκειται για επανάσταση σημαντικότερη από την ανακάλυψη
της τυπογραφίας. το εξωτερικό η ηλεκτρονική ανάγνωση έχει
διαδοθεί ευρέως, αλλά στην Ελλάδα βρίσκεται ακόμα σε αρχικό
στάδιο. Σα μηνύματα βέβαια είναι ενθαρρυντικά και αισιόδοξα, γιατί
όλοι οι αναγνώστες που ανακαλύπτουν τα πλεονεκτήματα των
ψηφιακών εκδόσεων γίνονται στη συνέχεια φανατικοί υποστηρικτές

1423

Λακπξηλή Κνπδέιε, «H πεηξαηεία απεηιεί ηε βησζηκφηεηα ηνπ
ειεθηξνληθνχ βηβιίνπ», Σν Βήκα (Πνιηηηζκόο), 14.10.2011. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=425348
(23.10.2011).
1424
Anna Quindlen, ―Turning the page: The future of reading is backlit and
bright‖, Newsweek, 26.3.2010. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.newsweek. com/2010/03/25/turning-the-page.html (12.7.2010).
1425
Βι. βελ Μπίξθεξηο, Οη ειεγείεο ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ: Ζ κνίξα ηεο
αλάγλσζεο ζηελ ειεθηξνληθή επνρή, «εηξά: Δπηθνηλσλία θαη Κνηλσλία»,
Αζήλα, Καζηαληψηεο, 1997.

1421

Leona Rostenberg and Madeleine B. Stern, From revolution to
revolution: Perspectives on publishing & bookselling 1501-2001, New
Castle, Delaware, Oak Knoll Press, 2002, ζ. 171.
1422
Βι. ζρεηηθή αλαθνξά ζην Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «Αηζηνδνμία απφ
ΖΠΑ», Γηαβάδσ, ηεχρνο 521, επηέκβξηνο 2001, ζ. 6.

424

Ρο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, 1974 – 2009: Ε αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του παραδείγματος

τους»1426. Ν ίδιος σημειώνει ότι η θέλησή του είναι όπως στο
μέλλον κυκλοφορούν παράλληλα, σε έντυπη και σε ψηφιακή
μορφή, όλα τα βιβλία του καταλόγου του εκδοτικού του
οίκου. χι μόνο επαγγελματίες του βιβλίου με πρωτοποριακό
πνεύμα, αλλά και ερευνητές της ψηφιακής εποχής, όπως η
καθηγήτρια, πρώην διευθύντρια του Ξρογράμματος
Υηφιακών Κέσων στο Georgia University of Technology,
Janet Murray, κάνουν λόγο για το νέο θετικό περιβάλλον που
μπορεί να διαμορφώσει το ψηφιακό βιβλίο. Πυγκεκριμένα, η
Murray σε ομιλία της για το μέλλον του ψηφιακού βιβλίου, το
Κάιο του 2011, υποστήριξε πως «το μέλλον των βιβλίων θα
περιλαμβάνει πιθανώς την ανάπτυξη νέων, πιο δυναμικών μορφών,
που θα ικανοποιήσουν τις επιθυμίες που γέννησε ο ψηφιακός κόσμος.
Αυτό μπορεί να είναι ενοχλητικό για όσους έχουν φετιχοποιήσει την
παραδοσιακή μορφή του βιβλίου, αλλά θα διατηρήσει και θα
επεκτείνει τη βασική λειτουργία του: να δημιουργήσει μια εστία για
συνεχή κοινή προσοχή, που θα διευρύνει την κατανόηση του κόσμου
και του κάθε ανθρώπου για τον άλλο» 1427 . Ν διευθυντής του
Διαβάζω Α. Κπασκόζος εμφανίζεται να προσυπογράφει την
αισιόδοξη οπτική γωνία για τη δυναμική που κρύβει το
ψηφιακό βιβλίο1428.

επίκουρη καθηγήτρια στο Ρμήμα Ααλλικής Αλώσσας και
Σιλολογίας
του
Ώριστοτελείου
Ξανεπιστημίου
Ζεσσαλονίκης, με αντικείμενο τη θεωρία και την πράξη της
μετάφρασης, υποστηρίζει πως ο δυτικός κόσμος έχει περάσει
προ πολλού στην ψηφιακή εποχή και ζει στο ρυθμό της
πληροφορίας και των δικτύων. Νι αλλαγές που κυοφορούνται
– ή μάλλον, λαμβάνουν ήδη χώρα – στη λογοτεχνία αφορούν
το κείμενο, το συγγραφέα και τον αναγνώστη. Ρο
κυβερνολογοτεχνικό, ψηφιακό, ηλεκτρονικό, δικτυακό ή
απλώς πολυμεσικό κείμενο διαφοροποιείται από το έντυπο
κείμενο στο βαθμό που είναι ένα κείμενο περισσότερο
ανοιχτό και διαδραστικό, τουλάχιστον ως πρόθεση. Πε καμία
περίπτωση, ωστόσο, δεν πρόκειται για παρθενογένεση. Ν
υπολογιστής και τα δίκτυα είναι απλώς «το μέσο που επέτρεψε
στα όνειρα αιώνων να γίνουν πραγματικότητα»1430. Ν αναγνώστης
του ψηφιακού -μυθοπλαστικού κυρίως- κειμένου γίνεται όχι
μόνο συν-συγγραφέας, αλλά τις περισσότερες φορές συναφηγητής. Ν συγγραφέας δεν πεθαίνει, ούτε καταργείται, αλλά
λαμβάνει χώρα η μετάβαση, σε πολλά επίπεδα, σε μια φάση
προγενέστερη της τυπογραφίας, όταν καθηλώθηκε το κείμενο
και αναδείχθηκε η έννοια του συγγραφέα. Ώκόμη, η
αναγνωστική πρακτική στην ψηφιακή λογοτεχνία δεν αλλάζει
μόνο στο επίπεδο της σχέσης του αναγνώστη με το
συγγραφέα, αλλά και στον τρόπο προσέγγισης του κειμένου
από τον αναγνώστη. Ρο νέο κοινό του ηλεκτρονικού βιβλίου
προσεγγίζει με το δικό του τρόπο τη λογοτεχνία, έχει
διαφορετική αντίληψη της ανάγνωσης, με δεδομένη την
οθόνη, την εικόνα και την εναλλαγή της, είναι μυημένο στα
βιντεοπαιχνίδια και τους ρυθμούς, διαβάζει οπουδήποτε και
σε οποιαδήποτε στάση – όχι μόνο ευλαβικά στο γραφείο ή τη
βιβλιοθήκη -, είναι πολυλειτουργικό, διαβάσει και ταυτόχρονα
ακούει μουσική, ή παρακολουθεί τηλεόραση ή γράφει σε μια
οθόνη ή μιλάει, είναι συνηθισμένο στην κατάργηση της
χωρικής και χρονικής απόστασης του διαδικτύου, είναι
εξοικειωμένο με τη χρήση δυνητικών βιβλιοθηκών και την
άυλη και ασώματη επικοινωνία των κοινωνικών δικτύων1431.

Πύγχρονοι εκδότες, βιβλιοπώλες και βιβλιοθήκες
αντιμετωπίζουν λόγω της ψηφιοποίησης περιεχομένου τη
δύσκολη πρόκληση να ανταποκριθούν σε δύο μέτωπα, στο
αναλογικό και στο ψηφιακό, σημειώνει ο μελετητής της
ιστορίας του βιβλίου και διευθυντής της βιβλιοθήκης του
Ξανεπιστημίου του Harvard, Robert Darnton. Κάλιστα, οι
τεχνολογικές μεταβολές σαρώνουν -παρατηρεί ο ίδιος- με
τόσο ραγδαίο ρυθμό το τοπίο της πληροφόρησης και της
γνώσης, ώστε είναι δύσκολο για οποιονδήποτε παρατηρητή να
προβλέψει πως αυτό θα έχει διαμορφωθεί σε δέκα χρόνια από
τώρα 1429 . Ε παραγωγή ενός ηλεκτρονικού βιβλίου που
επιτρέπει μία πολυεπίπεδη, με πυραμιδοειδή μορφή,
ανάγνωση με πολυμεσικές εφαρμογές – σε αντίθεση με τον
παραδοσιακό έντυπο κώδικα – αποτελεί επίσης ένα δύσκολο,
αλλά γοητευτικό, εγχείρημα. Ε Ριτίκα Βημητρούλια,

Κήπως, άραγε, όταν ολοκληρώσει η ψηφιακή
επανάσταση την πορεία της δεν θα μπορούμε πλέον να
αναγνωρίσουμε το ίδιο το βιβλίο; Ώυτό αναρωτιέται ο
αρθρογράφος σε θέματα τεχνολογίας της Wall Street Journal,
Steven Johnson το 2009. Ν ίδιος παρατηρεί ότι στον υπερδικτυωμένο σημερινό κόσμο, μερικές φορές λησμονούμε ότι
τα βιβλία είναι «η σκοτεινή ύλη» του πληροφοριακού
σύμπαντος. Ρην ώρα που αποκτούμε ‗terabytes‘ δεδομένων με
την πληκτρολόγηση μπροστά στην οθόνη μας, ξεμακραίνουμε

1426

Κψζηαο Αγνξαζηφο, «Οη εθδφηεο απαληνχλ: Θαλάζεο Καζηαληψηεο»,
Bookpress, 23.10.2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.bookpress.gr/sinenteuxeis/ellines/thanasis-kastaniotis
(8.11.2011).
1427
Janet H. Murray, ―The Book Tomorrow: Future of the Written Word‖,
Speech by UNESCO World Forum on Culture and Cultural Industries, 6-8
June 2011, Villa Reale di Monza Lombardia – Italy, 29.5.2011. Γηαζέζηκν
ζην δηθηπαθφ ηφπν: http://focus2011.org /2011/05/the-book-tomorrowfuture-of-the-written-word-by-janet-h-murray (27.10.2011).
1428
Γηάλλεο Ν. Μπαζθφδνο, «Μεηαμχ θαινχ θαη θαθνχ», Γηαβάδσ, ηεχρνο
520, Ηνχιηνο-Αχγνπζηνο 2011, ζ. 1. ηνλ ίδην νθείιεηαη θαη ε ειιεληθή
κεηάθξαζε ηνπ παξαζέκαηνο ηεο νκηιίαο ηεο Janet H. Murray, φπσο
αλαθέξεηαη ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε.
1429
Robert Darnton, The case for books: Past, present, and future, New
York, PublicAffairs, 2009, ζ. 57.

1430

Σηηίθα Γεκεηξνχιηα, «Λνγνηερλία θαη λέα κέζα: Οη δξφκνη ηνπ άπινπ»,
(δε)θαηα, ηεχρνο 16, ρεηκψλαο 2009, 30-35, ζ. 30.
1431
.π., ζ. 35.
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ολοένα περισσότερο από το πιο πολύτιμο αρχείο γνώσης που
απέκτησε ποτέ η ανθρωπότητα, τα δεκάδες εκατομμύρια
βιβλίων που έχουν δημοσιευθεί από την εποχή του
Αουτεμβέργιου ως σήμερα. Ε σύγχρονη πληροφοριακή
σφαίρα είναι οργανωμένη και μπορεί να πλοηγηθεί μέσω των
σελίδων υπερ-σύνδεσης του ψηφιακού κειμένου. Πτο νέο
κόσμο διάθεσης της γνώσης και της πληροφορίας
περιλαμβάνονται οι εφημερίδες, τα περιοδικά, τα μπλογκς, η
ΐικιπαιδεία. μως, τα βιβλία έχουν κατά πολύ αποκλειστεί
από τον κατάλογο του Google, μοιάζοντας με
απομακρυσμένους πλανήτες «ασύνδετου», αναλογικού
κειμένου. Ρα βιβλία αποτελούν έναν τεράστιο γνωσιακό
θησαυρό που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους
υπερσυνδεδεμένους αντιπάλους του. Ξάντως η επιτυχία της
συσκευής ηλεκτρονικής ανάγνωσης Kindle της Amazon και η
υπηρεσία της αναζήτησης βιβλίων της Google μπορούν να
αποδειχθούν καθοριστικές εξελίξεις για τη σχέση του
ψηφιακού κόσμου με το βιβλίο. Γάν τα βιβλία κατορθώσουν
να ενσωματωθούν στο νέο γνωστιακό σύμπαν, θα ανθίσουν τα
booklogs με σχόλια χρηστών για παραθέματα ψηφιακών
κειμένων, που θα μοιάζουν με μία μόνιμη παγκόσμια λέσχη
βιβλίου 1432 . Ε καταβολή οικονομικού αντιτίμου για την
απόκτηση ψηφιακών κειμένων εγείρει βέβαια το ζήτημα της
ισότητας στην πρόσβαση στη γνώση και προξενεί συζητήσεις
στο επίπεδο της άσκησης των δεξιοτήτων της γραφής και της
ανάγνωσης.

του πληθωρισμού της βιβλιοπαραγωγής και η αξιοποίηση του
ελεύθερου χρόνου με την ανάγνωση του βιβλίου, αντί «να
σκοτώνουμε το χρόνο»1434. Ν Steiner, που τηρεί θετική στάση
έναντι της τεχνολογίας στο χώρο του βιβλίου, παρατηρεί
εύγλωττα σχετικά με τη σημερινή βιβλιοπαραγωγή ότι
υπάρχει απίστευτη πληθώρα νέων τίτλων – λ.χ. 121.000 μόνο
στο Ενωμένο ΐασίλειο το 2005 – «κάτι που αποτελεί ίσως τη
μεγαλύτερη απειλή για το βιβλίο και για την επιβίωση ποιοτικών
βιβλιοπωλείων που να διαθέτουν αρκετό χώρο ώστε να αποθηκεύουν
τα έργα και να μπορούν να ανταποκριθούν στα ενδιαφέροντα και τις
ανάγκες όλων, ακόμη και τη μειονότητας» 1435 . Ώναφέρει
ενδεικτικά την πολιτική επιστροφών του βιβλιοπώλη στον
εκδότη, παρά αποθήκευσης στο στοκ του καταστήματος που
ακολουθείται σήμερα στο Ιονδίνο. Ρο μυθιστόρημα ενός
πρωτο-εμφανιζόμενου που δεν ‗αρπάζει στον αέρα‘ την εύνοια
των μέσων και δεν κερδίζει τους κριτικούς, επιστρέφεται στον
εκδότη ή πωλείται μισοτιμής μέσα σε δεκαπέντε μέρες. «Πολύ
απλά, δεν υπάρχει χώρος για την ωρίμανση, για την αγάπη της
εξερεύνησης, στις οποίες τόσα μεγάλα έργα χρωστούν την επιβίωσή
τους»1436, επισημαίνει ο Steiner.
Πίγουρα, ο ρόλος του βιβλιοπώλη μετα-σχηματίζεται,
χάρη στις διαδικασίες της ψηφιοποίησης και της δικτύωσης
και καλείται να έχει πολλαπλό, υβριδικό χαρακτήρα. Ν
Darnton επισημαίνει ότι χρειάζεται εξειδικευμένη μελέτη
σήμερα του ρόλου του βιβλιοπώλη-επιχειρηματία, του
βιβλιοπώλη-πολιτιστικού πράκτορα (cultural agent) και του
βιβλιοπώλη-μεσολαβητή μεταξύ παραγωγής και ζήτησης στη
νέα αλυσίδα του βιβλίου 1437 . Πτον κυβερνοχώρο το
βιβλιοπωλείο μάς ακολουθεί όπου βρισκόμαστε, χωρίς
χωροχρονικούς περιορισμούς, σημειώνει ο Steven Johnson.
Κέσω της οθόνης του Ε/ ο χρήστης με λίγες κινήσεις στο
πληκτρολόγιο ανευρίσκει και αποκτά απευθείας τους τίτλους
που τον ενδιαφέρουν, ενώ βρίσκεται καθ‘ οδόν μέσα σε μέσα
μαζικής μεταφοράς, στην παραλία, στην εστία του. Ρο
εικονικό βιβλιοπωλείο είναι πάντα μαζί του, χωρίς να
χρειάζεται να γράψει τις συστάσεις των φίλων του για να τις
ακολουθήσει όταν επισκεφθεί ένα φυσικό βιβλιοπωλείο. Ρο
«απεριόριστο βιβλιοπωλείο» που ‗ζει‘ στις άκρες των
δαχτύλων του χρήστη μιας οθόνης και ενός πληκτρολογίου
είναι πολύ θετική εξέλιξη για την πορεία των πωλήσεων
βιβλίων, ίσως και για την εξάπλωση της γνώσης, αλλά μάλλον
όχι για το πιο πεπερασμένο αγαθό των πηγών του 21 ου αιώνα,

Νι παρατηρητές των εξελίξεων σημειώνουν ωστόσο
πως μπορεί σήμερα οι εξελίξεις να είναι ραγδαίες σε σύγκριση
με τη γένεση και την επιρροή της τυπογραφίας – που
χρειάστηκε 200 χρόνια για να εκτοπίσει το χειρόγραφο,
διάστημα στο οποίο οι δύο μορφές συνυπήρχαν σε διάφορους
συσχετισμούς δυνάμεων -, αλλά οι «ελεγείες και οι θρήνο|ι
για το έντυπο βιβλίο που χάνεται και δίνει τη θέση του στο
άυλο βιβλίο εμπεριέχουν μεγάλη δόση υπερβολής1433. Κπορεί
ο εκδοτικός κόσμος να στρέφεται ολοένα περισσότερο στο
ηλεκτρονικό βιβλίο, όπως διαφαίνεται από διεθνείς
στατιστικές και τις τάσεις σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου (λ.χ.
Σρανκφούρτης), αλλά οι παγιωμένες πρακτικές ανάγνωσης
στη δυτική κοινωνία διαθέτουν βαθιές ρίζες και δεν θα
απαλειφθούν τόσο εύκολα. πως άλλωστε επισημαίνει ο Λ.
Κπακουνάκης, σχολιάζοντας σημεία του δοκιμίου Η σιωπή
των βιβλίων του George Steiner, ένα ακόμη πλεονέκτημα της
τεχνολογίας σε σχέση με το βιβλίο θα είναι η αντιμετώπιση
1432

1434

Steven Johnson, ―How the e-book will change the way we read and
write‖, The Wall Street Journal (Technology), 20.4.2009. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ ηφπν:http://online.wsj.com/article/SB123980920727621353.html
(9.11.2011).
1433
Σηηίθα Γεκεηξνχιηα, «Λνγνηερλία θαη λέα κέζα: Οη δξφκνη ηνπ άπινπ»,
φ.π., ζ. 34.

Νίθνο Μπαθνπλάθεο, «Σν πάζνο ηνπ βηβιίνπ», Σν Βήκα, 29.6.2008, ζ.
24/70/Β2.
1435
George Steiner, Ζ ζησπή ησλ βηβιίσλ, Αζήλα, Οιθφο, 2008, ζ. 49.
1436
.π., ζ. 50.
1437
Robert Darnton, The case for books: Past, present, and future, φ.π., ζζ.
200-201.
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την ανθρώπινη προσοχή1438. Ε προσέλκυση και η διατήρηση
της προσοχής είναι το μεγαλύτερο ζητούμενο στη
διαδικτυακή οικονομία του υπερκαπιταλισμού, όπως έχει
επισημάνει ο οικονομολόγος J. Rifkin.

συγκροτημάτων στο ψηφιακό σύμπαν με άμεσες επιπτώσεις
στην ελεύθερη και ισότιμη συμμετοχή των πολιτών, δ) οι
επιπτώσεις στη συμπεριφορά των ατόμων ως ενεργών και
κοινωνικοποιημένων πολιτών από τον εγκλεισμό τους στον
εικονικό κόσμο γνώσης και επικοινωνίας, ε) η παραμέληση και
σταδιακή ατροφία δεξιοτήτων της έντυπης ανάγνωσης όπως
συγκέντρωση, κριτική σκέψη κλπ.

Νι μελετήτριες του βιβλίου Rostenberg και Stern
επιχειρούν μία σύνοψη των πλεονεκτημάτων του βιβλίου και
της βιβλιοπωλίας στον ψηφιακό κόσμο έναντι του φυσικού: α)
Ε μεγάλη χωρητικότητα, η οποία με την εξέλιξη της
τεχνολογίας, θα γίνει δυνητικά άπειρη, β) η απάλειψη χρόνιων
προβλημάτων για εκδότες, χονδρεμπόρους και βιβλιοπώλες,
όπως των εξόδων της αγοράς χαρτιού, της εκτύπωσης, της
μεταφοράς, της ενοικίασης/αγοράς αποθηκευτικών χώρων,
της επιστροφής από τους βιβλιοπώλες στους εκδότες
απώλητων βιβλίων, της πολτοποίησης, κ.ά. δαπανών του
φυσικού κόσμου του βιβλίου, γ) η εξοικονόμηση δαπανών σε
πόρους, προσωπικό και χώρους συνεπάγεται χαμηλότερο
κόστος απόκτησης της γνώσης για τον καταναλωτή, δ) η
δυνατότητα
συνεχούς
τροφοδότησης/συγγραφής/
εμπλουτισμού με συνδέσεις, βιβλιογραφικό υλικό,
οπτικοακουστικό περιεχόμενο κ.α. μέσα της τεχνολογίας που
διευκολύνουν τον ερευνητή, φοιτητή, συγγραφέα κ.ά, ενώ
μεταβάλλεται και η πρωταρχική σχέση συγγραφέα-αναγνώστη
χάρη στη δυνανότητα επικοινωνίας και συ-συγγραφής, ε) η
πρωτόγνωρη αμεσότητα της γνώσης, καθώς επιτυγχάνεται η
σύγκλιση διαδικτύου-άμεσης μετάδοσης και ανάκτησης του
ψηφιακού περιεχομένου, μπορεί να συγκριθεί μόνο με την
επίδραση της γουτεμβέργιας εφεύρεσης στην ανθρωπότητα, 5
αιώνες πριν, αλλά αυτή τη φορά αποκτά παγκόσμιες
διαστάσεις1439. Θαι αυτό το πρωτόγνωρο ιστορικά φαινόμενο
ωφελεί ασύγκριτα τον επισκέπτη του διαδικτυακού κόσμου.
Ώναμφίβολα, θεωρητικά προστίθεται η δυνατότητα της
ελευθερίας κυκλοφορίας της γνώσης και πρόσβασης του
καθενός από κάθε γωνιά του πλανήτη, χωρίς γεωγραφικούς,
οικονομικούς, κοινωνικούς και άλλους φραγμούς. Γκτός
φυσικά από την κατοχή ηλεκτρονικών συσκευών και τη γνώση
χρήσης του διαδικτύου.

Νι δύο ερευνήτριες σημειώνουν πως η διάθεση
πληθώρας πληροφοριών στο διαδίκτυο – αναμφισβήτητα
χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό κόσμο και όχι μόνο – φαίνεται
να μειώνει το ενδιαφέρον αναζήτησης, απόκτησης, κατοχής
και προσωπικής φύλαξης – με το πεπαλαιωμένο ‗ιδιοκτησιακό
καθεστώς‘ της καπιταλιστικής οικονομίας της αγοράς, όπως
θα παρατηρούσε ο Jeremy Rifkin1440 - ενός έντυπου κώδικα.
Ήδη, στις ΕΞΏ το κλείσιμο αρκετών ανεξάρτητων
βιβλιοπωλείων, πρόσφατα δε και γιγαντιαίων αλυσίδων όπως η
Barnes & Noble, συνδέεται όχι μόνο με την επιρροή των
τεράστιων βιβλιοπωλείων, αλλά και με τη διαδικτυακή αγορά
έντυπων και ψηφιακών βιβλίων. Ηδιαίτερα, η νεότερη γενιά,
όντως εθισμένη στον ψηφιακό τρόπο επικοινωνίας και γνώσης,
γιατί να προτιμήσει να βγει από το σπίτι και να επισκεφθεί ένα
βιβλιοπωλείο για να χαζέψει τις βιτρίνες και τα ράφια ενός
καταστήματος αφιερωμένου στο βιβλιόκοσμο, να μαγευτεί
από την ατμόσφαιρα και να αγοράσει τελικά ένα έντυπο
βιβλίο, όταν γνωρίζει ότι με μία προσωπική ηλεκτρονική
συσκευή στην άνεση το δωματίου του και με ένα απλό
κλικάρισμα έχει γρήγορη και συχνά ανέξοδη πρόσβαση σε
ό,τι αναζητεί;

Πτην πλευρά των μειονεκτημάτων, θα μπορούσαν να
καταγραφούν α) το χάος και η αμφισβήτηση της ακρίβειας και
εγκυρότητας της ψηφιακής πληροφορίας, β) η ανυπαρξία ενός
συνολικά παραδεκτού προγράμματος, ικανού να ανιχνεύει
συχνά το συγγραφέα, τον υπεύθυνο, τον επιμελητή και τον
εκδότη ενός ψηφιακού κειμένου, γ) οι τάσεις μονοπωλιακής,
συγκεντρωτικής, χειραγωγικής και ‗κλειστής‘ παρέμβασης των
πανίσχυρων εκδοτικών, μιντιακών και πολιτιστικών

Ν πρωτεύων ρόλος και η χρησιμότητα του
βιβλιοπωλείου – και πολύ περισσότερο του βιβλιοπώλη και
του βιβλιοϋπάλληλου – ως λιανικού σημείου διάθεσης (κυρίως
ή αποκλειστικά) βιβλίων, ως πολιτιστικού χώρου, ως
κοινωνικού χώρου συναναστροφής και κατανάλωσης
ελεύθερου χρόνου, τίθεται σε αμφιβολία από κάποιους
παρατηρητές των εξελίξεων. Νι Rostenberg και Stern κάνουν
λόγο για μία ‗αντι-επανάσταση‘ με την ψηφιοποίηση της
παραγωγής, διάθεσης και κατανάλωσης περιεχομένου στην
πρώτη εκείνη ‗επανάσταση‘ με την εφεύρεση της τυπογραφίας
και την καθιέρωση του γουτεμβέργιου σύμπαντος και του
γουτεμβέργιου ανθρώπου. Νι ίδιες μελετήτριες ισχυρίζονται
ότι αυτές οι δύο επαναστάσεις: α) είναι αναπόφευκτες στην
ανθρώπινη ιστορία και β) μπορούν να συνυπάρξουν,
συμπληρώνοντας με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις
εμπειρίες που προσφέρουν η μία την άλλη, στο μέλλον. Ο 21ος

1438

1440

Steven Johnson, ―How the e-book will change the way we read and
write‖, φ.π..
1439
Leona Rostenberg and Madeleine B. Stern, φ.π., ζζ. 172-173.

Βι. Jeremy Rifkin, Ζ λέα επνρή ηεο πξόζβαζεο: Ζ λέα θνπιηνύξα ηνπ
ππεξθαπηηαιηζκνύ, όπνπ όιε ε δσή είλαη κηα επί πιεξσκή εκπεηξία, Αζήλα,
Νέα χλνξα-Ληβάλεο, 2001.
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αιώνας δεν θα είναι η Εποχή του Βιβλίου ή η Χηφιακή Εποχή, παρά
η Εποχή του Βιβλίου στην Χηφιακή Εποχή1441.

οποία, όπως ισχυρίζονται, «θα φέρει πίσω βιβλία από τον
Άλλο Θόσμο». Γννούν ότι θα εστιάσουν σε βιβλία
εξαντλημένα, των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα έχουν
επιστρέψει στον συγγραφέα ή στους κληρονόμους του. Ε
συγγραφέας Μόνικα Ντίκενς (1915-1992), δισέγγονη του
Σσαρλς Ντίκενς, ο συντηρητικός πολιτικός των κυβερνήσεων
Θάτσερ και δεινός απομνημονευματογράφος Άλαν Κλαρκ
(1928-1999) και ο συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας Φ.
Ρ. Υ. Κίτινγκ (1926-2011) είναι μερικοί από τους συγγραφείς
που εμφανίζονται στη σειρά. Κπορεί κάποια από τα βιβλία
τους να κυκλοφορούν στην αγορά, άλλα όμως είναι εντελώς
δυσεύρετα, και στην περίπτωση που κάποιος από τους
αναγνώστες τους θέλει να έχει γνώση του συνόλου του έργου
τους δεν του δίνεται η δυνατότητα. «Πρόκειται για βιβλία που
είναι εκτός εμπορίου εδώ και πάρα πολύ καιρό», αναφέρει η
Πτέφανι Λτάνκαν, διευθύντρια ψηφιακών εκδόσεων στις
εκδόσεις Bloomsbury. «ε μερικές περιπτώσεις ήταν εξαιρετικά
δύσκολο να βρούμε έστω και ένα αντίτυπο του βιβλίου για να
μπορέσουμε να δουλέψουμε. Ουσιαστικά ανασταίνουμε βιβλία
πεθαμένα, τα φέρνουμε πίσω από τον Άλλο Κόσμο και τα
διασώζουμε για τις μελλοντικές γενιές». Ε πρόκληση είναι να
βρεθεί αναγνωστικό κοινό γι' αυτά τα βιβλία, ώστε να
μπορέσουν να σταθούν σε μια αγορά που κυριαρχείται από τα
‗μπεστ-σέλερ‘ και τους ‗καυτούς‘ νέους τίτλους. «Είναι ζήτημα
πώς βρίσκεις κοινό για ένα βιβλίο 50 ή 80 ετών», λέει η Λτάνκαν
και συνεχίζει: «Η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει τη δυνατότητα να
βρούμε αυτό το κοινό, διότι η διάδοση ενός τίτλου από στόμα σε
στόμα παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να πουλήσεις ένα βιβλίο,
και με τα ψηφιακά μέσα τον διαδίδεις πολύ γρηγορότερα, το κοινό
είναι ευρύτερο, είναι διαδραστικό». Ε σειρά θα περιλαμβάνει κατ'
αρχάς αισθηματικά και αστυνομικά μυθιστορήματα, που
έχουν τις καλύτερες πωλήσεις σε μορφή e-book, και θα
εμπλουτίζεται σταδιακά. Ών κάποιος αναγνώστης επιθυμεί το
βιβλίο και σε έντυπη μορφή, υπάρχει η δυνατότητα να
τυπωθεί αντίτυπο κατά παραγγελία με κόστος 13 στερλίνες, σε
σχέση με τις 7 στερλίνες που θα κοστίζει το ηλεκτρονικό
βιβλίο, ενώ σε περίπτωση που κάποιος τίτλος έχει καλές
πωλήσεις, οι εκδότες δεν αποκλείουν να τον κυκλοφορήσουν
και σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με πληροφορίες του
Ξρακτορείου Reuters.Νι ψηφιακές εκδόσεις καταλαμβάνουν
το 10% της εκδοτικής δραστηριότητας του Bloomsbury,
αλλά αναμένεται να φτάσουν το ποσοστό του 50% ως το
2015. «Σο έντυπο βιβλίο θα παραμείνει βασικό κομμάτι της
δραστηριότητάς μας και θα τυπώνουμε βιβλία για πολύ καιρό ακόμη»
διαβεβαιώνει η Λτάνκαν. Ρα νέα θα αποστομώσουν όσους
κηρύσσουν τον θάνατο του έντυπου βιβλίου μπροστά στην
απειλή του ψηφιακού, μιας και οι δύο μορφές βιβλίου -η
έντυπη και η ηλεκτρονική- δεν είναι απαραίτητο να
λειτουργούν ανταγωνιστικά, μπορούν να ενισχύουν η μία την

Γπίσης, ο γάλλος δημοσιογράφος-αναλυτής Bernard
Poulet υποστηρίζει, αναφορικά με το νέο υπό διαμόρφωση
επικοινωνιακό τοπίο σε Γυρώπη και ΕΞΏ, ότι η κρίση της
δημοσιογραφίας οφείλεται τόσο στην απώλεια ακροατηρίου
(παραδοσιακού αναγνωστικού κοινού με ενδιαφέρον για
έντυπη ενημέρωση) όσο και στην αποσύνδεση των ειδήσεων
από τη διαφήμιση (που ‗μετακόμισε‘ στο διαδίκτυο). Ε κρίση
είναι οικονομικής φύσης και περιεχομένου/χρήσης. Ώπό τις
αρχές της δεκαετίας του 2000 εξελίσσεται συνεχώς η «ριζική
αποσταθεροποίηση» στο ενημερωτικό χώρο, καθώς η
ενημέρωση υποβαθμίζεται ολοένα περισσότερο σε μία
επιφανειακή ‗βιτρίνα‘ στο διαδίκτυο, την τηλεόραση και το
ραδιόφωνο. Νι εφημερίδες, επειδή έχουν υψηλό κόστος
παραγωγής και με πιο ευάριθμο δημοσιογραφικό προσωπικό
από άλλα ΚΚΓ κατέστησαν πιο ευάλωτες. Νι διαφημιζόμενοι
από τα παραδοσιακά έντυπα μέσα στράφηκαν σε νέα μέσα
‗υποδοχής‘ της διαφήμισης, όπως μηχανές αναζήτησης
(Google) και χώρους κοινωνικής δικτύωσης (Facebook,
MySpace) στο διαδίκτυο, τα οποία είναι παραγωγείς και
διανομείς ψυχαγωγίας και υπηρεσιών. Πε αυτά τα νέα ‗μηενημερωτικά‘
μέσα συγκεντρώνονται οι διαφημιστικές
επενδύσεις, μέσα από περίπλοκες έρευνες αγοράς και
στρατηγικές. Νπότε, οι υπεύθυνοι των ενημερωτικών ΚΚΓ
αντιμετωπίζουν σήμερα την πρόκληση να ανανεώσουν τα
ΚΚΓ και να εξεύρουν – και να εφαρμόσουν στην πράξη –
ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο (business model) και να μειώσουν
ταυτόχρονα το κόστος παραγωγής της ενημέρωσης/επίκαιρης
πληροφορίας1442.
Φστόσο, οι περισσότεροι ξένοι και έλληνες
μελετητές και επαγγελματίες της αγοράς του βιβλίου
προβλέπουν πως στο άμεσο, τουλάχιστον, μέλλον έντυπο
και ψηφιακό βιβλίο, φυσικό και ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο,
θα συνυπάρχουν για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες
του κοινού.
Ώκόμη και εκδοτικοί οίκοι που επενδύουν σημαντικά
ποσά στην προώθηση ψηφιακών παλαιότερων και νεότερων
τίτλων δεν εγκαταλείπουν ακόμη τον έντυπο κώδικα.
Γνδεικτικό παράδειγμα οι βρετανικές εκδόσεις Bloomsbury οι εκδότες της σειράς του «Τάρι Ξότερ» της Ρζ. Θ.
Οόουλινγκ – που εγκαινίασαν στα τέλη Πεπτεμβρίου 2011 την
πρώτη τους αποκλειστικά ψηφιακή λογοτεχνική σειρά, η
1441

Leona Rostenberg and Madeleine B. Stern, φ.π., ζ. 177.
Bernard Poulet, Σν ηέινο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ην κέιινλ ηεο ελεκέξσζεο,
Δπηκ. Νίθνο Μπαθνπλάθεο, Αζήλα, Πφιηο, 2009, ζζ. 34-35.
1442
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άλλη, αρκεί να υπάρχουν ευρηματικές εκδοτικές
πρωτοβουλίες1443, σύμφωνα με την ίδια. Κάλιστα, αυξάνεται η
διεθνής βιβλιογραφία περί αλλαγής του τοπίου της αγοράς
του βιβλίου εξαιτίας της διαδικτυακής «αυτοέκδοσης» (selfpublishing), η οποία φαίνεται να ανθεί χάρη στις δυνατότητες
του παγκόσμιου ιστού, της ανάπτυξης των κοινωνικών μέσων
(social media), της οικονομικής κρίσης και του ελέγχου των
‗πυλών‘ της δημοσιότητας από τους εκδότες, έντυπων ή
ψηφιακών εκδόσεων. Ξνευματικοί δημιουργοί που επιθυμούν
να δημοσιοποιήσουν το έργο τους και να επικοινωνήσουν με
κοινό, συναντώντας την απόρριψη μπροστά στις ‗πύλες‘ των
εκδοτών και μη διαθέτοντας ίδιο κεφάλαιο χρηματοδότησης
‗παρακάμπτουν‘ τον εκδοτικό κόσμο και χρησιμοποιούν
διαδικτυακές πλατφόρμες – όπως την ιστοσελίδα
www.lulu.com – της Amazon Kindle και το λογισμικό
iAuthor της Apple – για να πωλήσουν απευθείας στο κοινό σε
ψηφιακή μορφή (e-book) τα έργα τους1444.

-

-

πάρχει σημαντικό κόστος στους καταναλωτές για
αναζήτηση και πληροφόρηση
- Βεν αποτελεί αγαθό πρώτης ανάγκης
- Ε τιμή επηρεάζεται σε ένα μικρό μόνο βαθμό από το
κόστος παραγωγής σε σχέση με ποιοτικά χαρακτηριστικά
(λ.χ. επιστημονικά συγγράμματα)
- Πε αντίθεση με πολλά γνωστά προϊόντα, το βιβλίο ως
αγαθό πληροφόρησης και γνώσης έχει υψηλό κόστος
παραγωγής και χαμηλό ως ελάχιστο κόστος
αναπαραγωγής1445.
Κε δεδομένα τα παραπάνω χαρακτηριστικά, το
παραδοσιακό βιβλιοπωλείο εμφανίζει ακόμη συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα, όπως:
• Ε θέση είναι ισχυρή όσο υπάρχει ισχυρή πελατειακή βάση
• Ε ισχυρή θέση δημιουργεί ισχύ στη διαπραγμάτευση με
τους παραγωγούς-εκδότες
• Ε αγορά είναι διευρυμένη λόγω ακριβώς των
χαρακτηριστικών του προϊόντος που συνεχώς εξυπηρετεί και
δημιουργεί νέες ανάγκες
• Ε καθαρά προσωπική σχέση μεταξύ προϊόντος και
καταναλωτή δημιουργεί ανελαστικές συνθήκες στη ζήτηση
• Ε μέση τιμή του προϊόντος – καθώς σε μεγάλο βαθμό
επηρεάζεται από την ποικιλία των διαφορετικών βιβλίων –
είναι σχετικά χαμηλή, σε σχέση με τη χρονική διάρκεια που
καλύπτει τις ανάγκες του αγοραστή-χρήστη1446.

Πύμφωνα επίσης με τον επίκουρο καθηγητή του
Ρμήματος Νικονομικών Γπιστημών του Ξανεπιστημίου
Ώθηνών, Λίκο Ταριτάκη, δεν δικαιολογείται η
υπεραισιοδοξία για το μέλλον του ηλεκτρονικού
βιβλιοπωλείου και η επιχειρηματολογία περί αφανισμού του
παραδοσιακού, φυσικού βιβλιοπωλείου. ποστηρίζει ότι τα
κύρια χαρακτηριστικά της αγοράς του βιβλίου οδηγούν στο
συμπέρασμα πως τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία δεν μπορεί να
είναι η αρχή της κατάργησης του παραδοσιακού εμπορίου,
χάρη στην προστιθέμενη αξία που αυτό διαθέτει. Ρα
γνωρίσματα της αγοράς στα οποία επικεντρώνεται ένας
δυνητικός επενδυτής στο βιβλίο είναι τα εξής:
Ρο προϊόν δεν έχει στενά υποκατάστατα
πάρχει μεγάλη διαφοροποίηση του προϊόντος
Ν χρόνος ζωής του προϊόντος είναι πολύ μικρός, ακόμη
και για τα ευπώλητα

Πε οικονομικούς όρους, όμως, τα γνωρίσματα αυτά
του παραδοσιακού βιβλιοπωλείου οδηγούν σε μεγάλο βαθμό
συγκέντρωσης στη διακίνηση. Ώυτοί οι διακινητές εμφανίζουν
τα εξής μειονεκτήματα:
• ψηλό κόστος ενημέρωσης
• ψηλό κόστος επιλογής και σφαλμάτων στα αποθέματα
• Ώδυναμία έναντι του ανταγωνισμού από τη νέα τεχνολογία
που δημιουργεί μείωση του κόστους ενημέρωσης και μείωση
του κόστους διακίνησης (ψηφιακό βιβλιεμπόριο)
• Ώδυναμία έναντι του ανταγωνισμού των τιμών που
δημιουργεί η νέα τεχνολογία λόγω της μείωσης του κόστους
ενημέρωσης1447.

1443

Λακπξηλή Κνπδέιε, «‘Θα θέξνπκε πίζσ βηβιία απφ ηνλ Άιιν Κφζκν‘:
Νέα ζεηξά εμαληιεκέλσλ ζην εκπφξην e-books απφ ηηο εθδφζεηο
Bloomsbury», Σν Βήκα (Πνιηηηζκόο), 30.9.2011. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ
ηφπν:http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=422506&h1=true
(30.9.2011).
1444
«Ζ δηαδηθηπαθή ‗απηνέθδνζε‘ αιιάδεη ην ηνπίν ηεο αγνξάο ηνπ
βηβιίνπ», Σν Βήκα (Κνηλσλία), 1.4.2012, ζ. Α43. ην ίδην άξζξν
ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αθφκε νη ιεγφκελεο ‗θιεηζηέο‘
πιαηθφξκεο απηνέθδνζεο, νη νπνίεο ρξεψλνπλ έλα αληίηηκν, έζησ ειάρηζην,
γηα ηα ςεθηαθά βηβιία, έλα ζεκείν ζην νπνίν ε ειιεληθή αγνξά πζηεξεί
ζεκαληηθά, ζε ζχγθξηζε κε ην εμσηεξηθφ, φπσο δηαπηζηψλεη ν σθξάηεο
Κακπνπξφπνπινο, εηδηθφο ζχκβνπινο θαη ππεχζπλνο γηα ην Παξαηεξεηήξην
Φεθηαθνχ Βηβιίνπ ζην ΔΚΔΒΗ. Πάλησο, ην πείξακα «Februarios» ηνπ
blogger θαη ζπγγξαθέα Θνδσξή Γεσξγαθφπνπινπ – έλα ελ εμειίμεη
δηαδηθηπαθφ
έξγν
πνπ
έγξαςε
ην
Φεβξνπάξην
ηνπ
2012
(http://www.februarios.com/) – πέηπρε λα πξνζειθχζεη ρηιηάδδεο
αλαγλψζηεο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Καζηαληψηε γηα ηελ
αγνξά ησλ δηθαησκάησλ ηεο έληππεο έθδνζεο ηνπ έξγνπ ηνπ.

Ν Ταριτάκης πιστεύει πως η νέα τεχνολογία σε πρώτη
φάση λειτουργεί ως μηχανισμός ανάδρασης στην τάση για
συρρίκνωση και συγκέντρωση της αγοράς στη διακίνηση του
βιβλίου, χάρη στις δυνατότητες αξιοποίησης της διαχείρισης
1445

Νίθνο Υαξηηάθεο, «Σν κέιινλ ησλ ειεθηξνληθψλ βηβιηνπσιείσλ» ζην
Γεψξγηνο Παπιίδεο θαη Νίθνο Λέαλδξνο (επηκ.), Νέεο ηερλνινγίεο,
ειεθηξνληθό εκπόξην & βηβιίν, Αζήλα, Δζληθφ Κέληξν Βηβιίνπ-εθδφζεηο
Εήηε, 2004, 243-249, ζζ. 244-245.
1446
.π., ζ. 245.
1447
.π..
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αποθεμάτων και την αξιολόγηση της καταναλωτικής
συμπεριφοράς των χρηστών – ανάλυση καταναλωτικών
προτύπων μέσα από τις πραγματικές πωλήσεις – που
προσφέρει. Ώυτά όμως τα πλεονεκτήματα της νέας
τεχνολογίας μπορεί να τα αξιοποιήσει άνετα μία παραδοσιακή
βιβλιοπωλική επιχείρηση, χωρίς να χρειάζεται να είναι αμιγώς
ψηφιακή και χωρίς να οδηγούμαστε στο θάνατο του φυσικού
βιβλιοπωλείου. Ρο ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, σύμφωνα με
τον οικονομολόγο, δεν δημιουργήθηκε για να συρρικνώσει το
εμπορικό αντικείμενο του φυσικού βιβλιοπωλείο, αλλά μάλλον
για να δώσει στις ικανές επιχειρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα
πιστούς πελάτες, που θα αποτελούσαν τη βάση για την
προώθηση άλλων προϊόντων. Ε επιδίωξη απόκτησης μεγάλων
πελατειακών βάσεων για μια πληθώρα προϊόντων φαίνεται
άλλωστε και από τη σημερινή λειτουργία του Amazon1448.

Kaffesatz 1

Kaffesatz 2

• Οραματισμός του ιδανικού βιβλιοπωλείου του μέλλοντος
Γνδιαφέρον παρουσιάζει η ενδεικτική απεικόνιση της
φυσικής μορφής του βιβλιοπωλείου του μέλλοντος, του μεταβιβλιοπωλείου, όπως τη φαντάστηκαν γερμανοί φοιτητές στη
Πχολή Ώρχιτεκτονικής Anhalt in Dessau1449.

e-lounge 1
Fastbooks...

Ξέρα από την οπτική αναπαράσταση του ιδανικού
βιβλιοπωλείου του μέλλοντος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι
λεκτικές περιγραφές των ελλήνων επαγγελματιών του βιβλίου,
όπως αυτές συγκεντρώθηκαν από τις προσωπικές
συνεντεύξεις 1450 . Ε Ποφίκα Γλευθερουδάκη φαντάζεται το
ιδανικό βιβλιοπωλείο του μέλλοντος να έχει ενημέρωση σε
τίτλους, να διαθέτει ευχάριστο περιβάλλον για τον πελάτη και
να στελεχώνεται από ενημερωμένο προσωπικό. Γκφράζει την
ελπίδα της να παραμείνει η σταθερή/φυσική παρουσία του
βιβλιοπωλείου, παράλληλα με την ψηφιακή μορφή
βιβλιεμπορίου. Ε Κάνια Θαραϊτίδη περιγράφει ως ιδανικό
ένα βιβλιοπωλείο που να προσφέρει όλα τα είδη βιβλίων, και

e-lounge 2

1448

.π., ζ. 248.
―Design-Skizzen der Fachhochschule Anhalt in Dessau: Wie sieht die
Buchhandlung von morgen aus?―, Buchhandel, 27.9.2010. Γηαζέζηκν ζην
δηθηπαθφ
ηφπν:
http://www.buchreport.de/nachrichten/handel/handel_
nachricht/datum/2010/09/25/wie-sieht-die-buchhandlung-von-morgenaus.htm (23.11.2010).
1449

1450

Γηα ηηο απφςεηο πνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά κε ην ηδαληθφ βηβιηνπσιείν
ηνπ κέιινληνο, βι. αλαιπηηθά ζηνηρεία πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ, φπσο
θαηαγξάθνληαη ζηελ Δηζαγσγή.
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σε έντυπη μορφή και με κλασικό τρόπο, και σε ηλεκτρονική
μορφή και εξυπηρέτηση, δηλαδή να έχει επάρκεια και στα
δύο είδη. Πημαντικά στοιχεία θεωρεί επίσης την κατάρτιση
και την έγκυρη γνώμη των ιδιοκτητών και των υπαλλήλων,
όπως και τη διάθεση ενός ωραίου χώρου για ανάγνωση.

πλέον μία ενιαία ‗κουλτούρα‘ και ένα ενιαίο ‗μοντέλο πελάτη‘,
η γενική τάση στην αγορά είναι η εξατομίκευση των
υπηρεσιών. Ε Ποφία Κεϊμάρογλου, ‗brand manager‘ του
αμιγώς διαδιαδικτυακού βιβλιοπωλείου greekbooks.gr - όπως
και του spaniavivlia.gr για παλαιά και μεταχειρισμένα βιβλία
και του lifestylebooks.gr για ειδικά βιβλία – πιστεύει ότι το
φυσικό βιβλιοπωλείο θα συνεχίσει να υπάρχει στο μέλλον,
αλλά θα πρέπει να ενσωματώσει τις τεχνολογίες της εποχής
και να αναπτύξει τη διαδραστικότητα με τους πελάτεςβιβλιόφιλους. Γπίσης, θα πρέπει να ‗αγκαλιάσει‘ και τα
υπόλοιπα προϊόντα/υπηρεσίες πολιτισμού. Ρονίζει – στο ίδιο
μήκος κύματος με τον Ξ. Θακουλίδη – πως το ιδανικό
βιβλιοπωλείο του μέλλοντος θα πρέπει να είνα
προσαρμοσμένο στις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε πελάτη
(‗customized‘).

Ν Λίκος Θαρατζάς χαρακτηρίζει ως ιδανικό
βιβλιοπωλείο τον ίδιο τον Ηανό, καθώς – όπως συμβολίζει και
η επωνυμία που εμπνεύσθηκε ο ίδιος για την επιχείρησή του,
από την ισχυρή ρωμαϊκή θεότητα που κοιτάζει προς το
παρελθόν και το μέλλον – είναι και ευελπιστεί να συνεχίσει να
είναι ένα βιβλιοπωλείο που ua εκφράζει το συνδυασμό της
παράδοσης και της νεωτερικότητας. Γπίσης, ο Λίκος
Ιιβέριος χαρακτηρίζει ως ιδανικό βιβλιοπωλείο την Ξολιτεία,
καθώς δίνει τεράστιο βάρος στην ποιότητα και την ποσότητα.
Ώυτό είναι το μυστικό, τονίζει ο ίδιος. Πτο μέλλον,
παραδέχεται
πως
το
μυστικό
του
ιδανικού
βιβλιοκαταστήματος θα είναι και η προσαρμογή στην
τεχνολογία. Ν ΐασίλης Θαλδής, διευθύνων σύμβουλος του
Θάουφμαν, δυσκολεύεται να περιγράψει, λόγω τεχνολογικών
εξελίξεων, το ιδανικό βιβλιοπωλείο στο μέλλον, ωστόσο
υπογραμμίζει ότι η πληρότητα και η ταξινόμηση τίτλων και η
αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας θα αποτελούν κύριες
συνισταμένες της επιτυχίας. Ν ΚαΎρ Κόλχο της ομώνυμης
εταιρείας που έκλεισε, καταθέτει την άποψή του για το τί δεν
θα ήθελε να έχει το βιβλιοπωλείο του μέλλοντος: e-books κ.ά.
ηλεκτρονικά είδη. Ζα ήθελε να παραμείνει παραδοσιακό σε
δύο κύριους άξονες, την πληρότητα τίτλων και τη έμφαση στη
σχέση με τον πελάτη.

Γνδιαφέρον έχουν και οι απόψεις των ιδιοκτητών
μικρών/μεσαίων βιβλιοπωλείων στην Ώθήνα και άλλα αστικά
κέντρα της ελληνικής επικράτειας.
Ν Αιώργος
Ώσημακόπουλος του Θοραή και του Κικρού Θοραή στο
Ταλάνδριο φαντάζεται το ιδανικό βιβλιοπωλείο όπως αυτό
που προβαλόταν με ιδιοκτήτρια τη Meg Ryan στην ταινία
―You ΄ve got mail‖ (ΕΞΏ, 1998), με άλλα λόγια, το μικρό
βιβλιοπωλείο που στηρίζεται στην προσωπική, διαρκή επαφή
με τους πελάτες. Ε ΐασιλική Κανουσαρίδου, ιδιοκτήτρια του
Ξρομηθέα στο Θάτω Ταλάνδρι και πρόεδρος του Πυλλόγου
ΐιβλιοχαρτοπωλών
Ώθηνών–Ξροαστίων
(ΞΝΓΐ),
περιγράφει ένα ζεστό, πήρες, άνετο χώρο, ως εστία γνώση και
ανταλλαγής απόψεων. Πτην Γλλάδα, τέτοια μορφή θεωρεί ότι
έχουν ο Ηανός και η Ξολιτεία. Γπίσης, περιγράφει ως πρότυπο
ένα πολυμετοχικό βιβλιοπωλείο στο Άμστερνταμ της
Νλλανδίας, με ιδιοκτήτες τους αναγνώστες και τους
υπαλλήλους του! Ν Ππύρος Ρσιτσές από το Ιεμόνι στο
ιστορικό κέντρο της Ώθήνας πιστεύει ότι το ιδανικό
κατάστημα θα είναι ένα βιβλιοπωλείο που θα προσφέρει και
έντυπα και ηλεκτρονικά βιβλία, ενώ θα διαθέτει και ποιότητα
στους προσφερόμενους τίτλους και στην παροχή υπηρεσιών
προς τον πελάτη. Θατά τη γνώμη του, το ιδανικό
βιβλιοπωλείο υπάρχει ήδη στη Ααλλία, έχει την επωνυμία «Ν
Ώφρός των Πελίδων»..

Ν εμπορικός διευθυντής του τομέα βιβλίου της
εταιρείας Metropolis, Αιάννης ΐαβουράκης, πιστεύει ότι
βασικό κριτήριο ενός ιδανικού βιβλιοπωλείου θα παραμείνει η
πληρότητα τίτλων, η ταχύτητα εξυπηρέτησης της ζήτησης –
κάνει λόγο για ‗ευαίσθητα logistics‘ – και η λειτουργία ενός
ηλεκτρονικού κατάστηματος παράλληλα με το φυσικό. Ρο
τελευταίο στοιχείο είναι ήδη σήμερα απαραίτητο,
συμπληρώνει ο ίδιος. Ν ΐασίλης ΐασιλείου, υπεύθυνος
δικτύου βιβλίων της εταιρείας Public, υποστηρίζει ότι και στο
μέλλον θα παραμείνει το σταθερό, φυσικό βιβλιοπωλείο.
Ηδανικό θα είναι αυτό που θα είναι ενημερωμένο σε τίτλους.
Γπίσης, θα πρέπει να έχει μεγάλο και άνετο περιβάλλον,
εξυπηρετικούς πωλητές και ηλεκτρονική δυνατότητα
παραγγελιών. Ν Ξαναγιώτης Θακουλίδης, ‗product manager‘
βιβλίου του δικτύου Fnac Γλλάδας, περιέγραφε το Κάιο του
2009 το ιδανικό βιβλιοπωλείο του μέλλοντος ως την
επιχείρηση που θα καταφέρει να προσφέρει «αγοραστικές
εμπειρίες» στον καταναλωτή και θα μπορεί να προσαρμόζεται
στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε πελάτη. Θαθώς δεν υπάρχει

Ν Θώστας Θαπέλλας του Ξολύεδρου Ξάτρας
δηλώνει επιγραμματικά πως το ιδανικό βιβλιοπωλείο του
μέλλοντος είναι το ενημερωμένο σε τίτλους βιβλιοπωλείο, που
αποτελεί ταυτόχρονα «τόπο συνάντησης και διαλόγου».
Γπίσης, ο Αιώργος Ώλισάνογλου, ιδιοκτήτης του
βιβλιοπωλείου/εκδοτικού
οίκου
Παιξπηρικόν
στη
Ζεσσαλονίκη, φαντάζεται ένα βιβλιοπωλείο που να συνδυάζει
την καλή επιλογή τίτλων με ευγενικό και ενημερωμένο
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προσωπικό. Γπίσης, θα πρέπει να είναι ένας όμορφος, ζεστός,
προσιτός χώρος, που να αποτελεί «τόπο συνάντησης»,
«πνευματικό στέκι» για αναγνώστες, συγγραφείς και ευρύτερα
τους πνευματικούς ανθρώπους. Πυμφωνεί μαζί του ο Αιώργος
Κερούσης, ιδιοκτήτης του βιβιοπωλείου/ εκδοτικού οίκου
Ξάπυρος-Ώιγαίας στη Τίο, εκφράζοντας κατ‘ αρχήν την
αισιοδοξία του ότι θα εξακολουθήσει να υπάρχει το
βιβλιοπωλείο ως θεσμός και επιχείρηση. Ε φιλικότητα προς
τον πελάτη, η ενημέρωση σε τίτλους και ο εκσυγχρονισμός
ορίζονται ως οι κύριες συνισταμένες επιτυχίας. Ν Αιάννης
Θούτρας, ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου/εκδοτικού οίκου
Νιωνός στη Ιαμία, επίσης καταθέτει την πίστη του στη
συνέχιση της ύπαρξης του φυσικού, σταθερού βιβλιοπωλείου.
Φς προς τα χαρακτηριστικά του, εμμένει στα φιλικά υλικά στη
διακόσμηση και το περιβάλλον, στην πληρότητα τίτλων και
στην επικοινωνία βιβλιοπώλη και βιβλιοϋπαλλήλου με το
βιβλιόφιλο πελάτη. Ν ίδιος πιστεύει πως δεν υπάρχει ακόμη
ένα ιδανικό σύγχρονο βιβλιοπωλείο στην Γλλάδα, που να τον
‗εκφράζει‘. Ξαλαιότερα, θεωρούσε ιδανικό τον Γυριπίδη στο
Ταλάνδρι. Νι Ώθανάσιος Γυθυμίου και Τρήστος Λάκος,
ιδιοκτήτες του Ώναγνώστη στο κέντρο των Ηωαννίνων,
απαντούν απλά στην ερώτηση για την εικόνα του ιδανικού
βιβλιοπωλείου του μέλλοντος: «Λα έχει τα πάντα!». Βηλαδή,
πληρότητα τίτλων, δυνατότητα ανάγνωσης, ευχάριστο χώρο,
ωραία ατμόσφαιρα, ποιότητα υπηρεσιών προς τον πελάτη.
Ξροσθέτουν, όπως οι Θαπέλλας και Ώλισάνογλου, ότι η
ανάδειξή του σε «στέκι συνάντησης και διαλόγου» αποτελεί
βασικό γνώρισμα του ιδανικού βιβλιοπωλείου. Ε Ελέκτρα
Άννινου από τη ΐιβλιοθήκη στο κέντρο της Ξάτρας – που
λειτουργεί και ως μικρή δανειστική βιβλιοθήκη για τους
πελάτες-,
φαντάζεται
ένα
κατάστημα=βιβλιοθήκη=
πνευματικό κέντρο, «έναν πολυχώρο αγωγής της ψυχής και σε
άμεση σχέση με το πουργείο Ξαιδείας και όχι το εμπόριο».
Γπίσης, η ίδια τονίζει, πως ο ιδανικός βιβλιοπώλης θα πρέπει
να έχει ανώτατη παιδεία σε ανθρωπιστικές επιστήμες. Ρέλος,
ο Πτέργιος Βραμουντάνης από το Σωτόδεντρο του
Ερακλείου Θρήτης περιγράφει ένα βιβλιοπωλείο που α) θα
είναι προσαρμοσμένο στις νέες τεχνολογίες (λ.χ. απόκτηση
espresso book machines), β) θα βρίσκει και έντυπες εκδόσεις
για όσους πελάτες τις επιθυμούν ακόμη και γ) θα
καλλιεργείται η προσωπική σχέση με τον πελάτη, γιατί
«έχουμε ‗απανθρωποποιηθεί‘». Θαι αυτός υπογραμμίζει ότι
είναι σημαντικό ένα βιβλιοπωλείο να αποτελεί «χώρο
συνάντησης, τριβής, δημιουργίας και επαφής των
ανθρώπων»1451.

Πτο ίδιο πνεύμα, ίσως ακόμη πιο ευφάνταστες, είναι οι
απαντήσεις των άλλων επαγγελματιών του βιβλίου για το
ιδανικό βιβλιοπωλείο του μέλλοντος. Ν εκδότης και
στοχαστής Ιουκάς Ώξελός περιγράφει με φιλοσοφικούς
όρους, στο πλαίσιο μίας απολαυστικής συνέντευξης-‗ποταμού‘,
ένα βιβλιοπωλείο, στο οποίο θεωρητικά θα μπορούσαν στις
απόλυτες μορφές τους να εκπληρώνονται, σε επίπεδο παροχής
και εφόσον ζητηθούν, δύο ανάγκες: να βρει ο,τιδήποτε
αναζητεί ο ενδιαφερόμενος α) σε έντυπη μορφή και β) σε
ηλεκτρονική μορφή. Πτην πληρότητα τίτλων του
καταστήματος, τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή
εστιάζει το όραμά του για το μέλλον ο εκδότης Ώργύρης
Θαστανιώτης. Ε εκδότρια του ΐιβλιοπωλείου της Γστίας,
Γύα Θαραϊτίδη, επίσης φαντάζεται ένα φυσικό χώρο πώλησης
βιβλίων με παράλληλη διαδικτυακή παρουσία εξαιρετικού
επιπέδου. Ν ιδανικός φυσικός χώρος θα πρέπει να εκτείνεται
σε μεγάλη επιφάνεια, να έχει πληρότητα τίτλων, να διαθέτει
χώρο αναγνωστηρίου –όχι καφετέριας- και χώρο Ε/ και
διαδικτύου, να απασχολεί εξειδικευμένους, με πανεπιστημιακή
μόρφωση, υπαλλήλους, και κυρίως να έχει «στίγμα». Θάπως
έτσι φαντάζεται το βιβλιοπωλείο του μέλλοντος και ο
πρόεδρος του ΠΓΘΐΓ Ταράλαμπος Κπαρμπουνάκης, με
έμφαση στη βιβλιοφιλική ατμόσφαιρα. Θάνει λόγο για ένα
μεγάλο βιβλιοπωλείο, με καλή ενημέρωση σε τίτλους, με
παράλληλη ηλεκτρονική παρουσία, με καλή παροχή
υπηρεσιών προς τον πελάτη, με χώρο αναγνωστηρίου και με
την αξιοποίηση τεχνολογικών πολυμέσων, «λ.χ. να προβάλονται
σποτς και να ακούγονται φωνές συγγραφέων που διαβάζουν και
ποιητών που απαγγέλλουν, ως ηχητικά ντοκουμέντα». Ν Άρης
Ξετρόπουλος, γενικός διευθυντής του ΝΠΒΓΙ, δηλώνει, στο
ίδιο πνεύμα, πως εντός των επόμενων 20-30 ετών φαντάζεται
«ένα χώρο σύγχρονο αισθητικά, ποιοτικό, όπου θα συνυπάρχουν οι
ψηφιακές μορφές -για την αναζήτηση περιεχομένου- με την
παραδοσιακή μορφή». Ένα «περιεκτικό και εύχρηστο» κατάστημα
οραματίζεται για το ιδανικό βιβλιοπωλείο η πρόεδρος της
ΞΝΓΐ Νυρανία Οαγιά. Πτη διττή προσφορά τίτλων, έντυπη
και ψηφιακή, και στη φυσική παρουσία με παράλληλη
ηλεκτρονική εξυπηρέτηση φαντάζεται το ιδανικό μελλοντικό
βιβλιοπωλείο η βιβλιοθηκονόμος Άννα Θώτση.
Κε χαρακτηριστικά αντλημένα από τις εμπειρίες του
στο εξωτερικό και εναρμονισμένα με τις σύγχρονες τάσεις στις
βιομηχανίες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, φαντάζεται το
τέλειο βιβλιοπωλείο ο εκδότης Ώθανάσιος Υυχογιός. Λα
αποτελεί ένα ζεστό και φιλικό χώρο, να έχει από ένα αντίτυπο
όλων των σημαντικών βιβλίων, να διαθέτει την espresso book
machine -ώστε να είναι σε θέση να εκτυπώνει στον πελάτη

1451

ια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ην πψο θαληάδνληαη ην ηδαληθφ
βηβιηνπσιείν ηνπ κέιινληνο έρνπλ αληιεζεί απφ ηελ πξνζσπηθή δνκεκέλε
ζπλέληεπμε κε ηνπο βηβιηνπψιεο, ην 2009 (βι. Δηζαγσγή), φπσο θαη φζα

θαηαγξάθνληαη γηα ηνπο ππφινηπνπο επαγγεικαηίεο θαη κειεηεηέο ηνπ
βηβιίνπ.
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όποιο τίτλο δεν διαθέτει μέσα σε λίγα λεπτά, ενώ ταυτόχρονα
θα απαλλαγεί από το μόνιμο πρόβλημα της δέσμευσης
κεφαλαίων με το στοκ -, να έχει χώρο χρήσης διαδικτύου, να
διαθέτει και καφετέρια με μουσική, ώστε να χρησιμεύει ως
χώρος ψυχαγωγίας, και, τέλος, να αποτελεί χώρο συνάντησης
αναγνωστών και συγγραφέων ως «πνευματικό στέκι». Πε
παρόμοιο πνεύμα με θέσεις στελεχών μιντιακών και συναφών
ομίλων που εξομοιώνουν την ψυχαγωγία με τη βίωση
εμπειριών και την ανάδειξη της ίδιας της ζωής ως ‗επί
πληρωμή εμπειρίας‘, αλλά και αφουγκραζόμενος τις ανάγκες
του, ο κριτικός λογοτεχνίας ΐαγγέλης Τατζηβασιλείου
εκφράζει την πεποίθηση ότι το «βιβλίο δεν είναι μόνο πνευματική
δημιουργία, αλλά ζωή». Πυνεπώς, ιδανικό θα ήταν το
βιβλιοπωλείο «που θα κάλυπτε ό,τι εκφράζει ζωή: χώροι, café,
‗χάζεμα‘, άπειρες κατηγορίες και μορφές βιβλίων, κινηματογραφικές
προβολές, εστιατόρια και χ΄ρηση νέων τεχνολογιών. Γενικά, να
αποτελεί χώρο κοινωνικής δικτύωσης, όχι για πνευματική ελίτ, αλλά
για συναλλαγή ανθρώπων». Ρονίζει, τέλος, πως «το βιβλιοπωλείο
είναι ζωή!». Θάπως έτσι, με μικρές διαφοροποιήσεις, σκέφτεται
το ιδανικό βιβλιοκατάστημα και ο δημοσιογράφος Θώστας
Θατσουλάρης: «Ψς ένα μεσαίου μεγέθους χώρο, όχι κάτι αχανές,
που θα προσφέρει εναλλακτικές δυνατότητες στην ανάγνωση και στην
κουλτούρα της ανάγνωσης. Δηλαδή, με δυνατότητα πρόσβασης στο
internet και ανάγνωσης ηλεκτρονικών βιβλίων, αλλά και την
προσφορά των παραδοσιακών βιβλίων. Επίσης, με χώρο
αναγνωστηρίου και café. Γενικά, το φαντάζομαι ως έναν πολιτισμικό
κόμβο, που θα μπορεί να συνδυάζει κια άλλα συγγενή πολιτιστικά
προϊόντα, όπως ταινίες, CDs και DVDs – αν και αυτή η βιομηχανία
αντιμετωπίζει πρόβλημα -, μάλλον ως χώρο που θα προσφέρει
δυνατότητες multimedia».

βιβλίων – όχι μόνο λογοτεχνία και φιλοσοφία, αλλά και
κόμικς, αποκρυφισμό κ.ά. – και να διαθέτει εξειδίκευση, και
δ) να διαθέτει σοβαρότητα στις επιλογές τίτλων, ώστε να δίνει
το «στίγμα» του και να μην προκαλεί σύγχυση στον
αναγνώστη. Φς προς τη διατήρηση συγκεκριμένου
«στίγματος» συμβαδίζει με την εκδότρια Γύα Θαραϊτίδη στο
όραμά της. Ε δημοσιογράφος λγα Πελλά -που δηλώνει ότι
προτιμά τα σημερινά παραδοσιακά βιβλιοπωλεία, αλλά ότι
δεν παύουν να τη γοητεύουν και τα σύγχρονα
πολυκαταστήματα, όπως το Pubic- υποστηρίζει ότι δεν θα
εξαφανιστεί στο μέλλον το σταθερό, φυσικό βιβλιοπωλείο. Ζα
επιθυμούσε ένα χώρο «με φινέτσα, φρεσκάδα, σύγχρονο, να
συνομιλεί με τις νέες τεχνολογίες (PCs, Internet, WiFi), να διαθέτει
σίγουρα μηχανοργάνωση των εργασιών, με επάρκεια προσωπικού, με
επάρκεια τίτλων και με επαγγελματισμό». Ξροσθέτει ακόμη ότι
θα πρέπει να είναι «ένας χώρος χαλαρός, όπου θα διοργανώνονται
εκδηλώσεις, που να συνάδουν όμως με το βιβλίο».
Πτην αντίπερα όχθη, ο εκδότης και δημιουργός
μουσικής, λογοτεχνίας και ποίησης Σώντας Ιάδης
οραματίζεται ένα βιβλιοπωλείο μικρού ή μεσαίου μεγέθους,
με πληρότητα «καλών» τίτλων, με ευκολία παραγγελίας όσων
τίτλων δεν διατίθενται – χάρη στις τεχνολογικές δυνατότητες
–, με φιλικότητα και κατάρτιση των βιβλιοϋπαλλήλων και με
ένα «καλό περιβάλλον». Ν ίδιος δεν επιθυμεί – ενάντια στη
λογική των βιομηχανιών ενημέρωσης και ψυχαγωγίας- την
παράλληλη διάθεση και άλλων ειδών προς πώλησης, «όπως
ηλεκτρονικά είδη, δώρα, κουκλάκια κ.ά.». Γπίσης, θεωρεί ότι οι
πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν έχουν σημασία για το βιβλιόφιλο
επισκέπτη του βιβλιοπωλείου. Ν τότε πρόεδρος του ΓΘΓΐΗ
Ξέτρος Κάρκαρης, φανατικός ‗βιβλιοφάγος‘ και συγγραφέας
ο ίδιος, φαντάζεται επίσης ένα βιβλιοπωλείο που να μπαίνεις
και «να μυρίζεις έντυπο βιβλίο!». Ν ερευνητής των εκδοτικών
οίκων και βιβλιοπωλείων της Ώθήνας, Θώστας Τατζιώτης,
επίσης θα ήθελε το κατάστημα που έζησε στα νιάτα του, που
«μύριζε χαρτί», που υπήρχε η προσωπική σχέση του
βιβλιοπώλη με τον πελάτη και που αποτελούσε «πνευματικό
στέκι». Πτην καλλιέργεια της προσωπικής σχέσης εμμένει και
η μεταφράστρια Θλαίρη Ξαπαμιχαήλ, που οραματίζεται έναν
πολυώροφο, ενημερωμένο και με υπαλλήλους που αγαπούν το
βιβλίο κατάστημα. Γπισημαίνει ότι τα σημερινά μεγάλα
βιβλιοπωλεία μπορούν να προσφέρουν τίτλους σε καλύτερες
τιμές, αλλά πολλές φορές είναι απρόσωπα.

Ν μεταφραστής και δημοσιογράφος Ώνταίος
Τρυσοστομίδης απαριθμεί τα κύρια γνωρίσματα του
επιθυμητού βιβλιοπωλείου, σε ένα συνδυασμό βιβλιοπωλείου
που αντιστέκεται και βιβλιοπωλείου που ακολουθεί τις διεθνείς
τάσεις, θα μπορούσαμε να πούμε: α) να κρατάει περισσότερο
στις βιτρίνες τα βιβλία, β) να προωθεί τα βιβλία που αξίζουν
τον κόπο, να έχει δηλαδή και δύσκολα βιβλία, σε αντίθεση με
τις σημερινές τάσεις, γ) να έχει καταρτισμένους υπαλλήλους,
δ) να έχει φυσικό/σταθερό χώρο, ε) να αποτελεί χώρο
συνάντησης, πνευματικού διαλόγου και συζητήσεων και στ) να
λαμβάνει πρωτοβουλίες για εκδηλώσεις, παρουσιάσεις,
θεματικές βραδιές, κ.ά.. Ν ίδιος τονίζει ότι «πρέπει να αναλάβει
και το βιβλιοπωλείο τις ευθύνες τους και να μην περιμένει τα πάντα
από τους εκδότες για εκδηλώσεις κλπ.». Καζί του φαίνεται να
συμφωνεί η δημοσιογράφος Κικέλα Ταρτουλάρη, που
απαριθμεί παρόμοια χαρακτηριστικά: α) να έχει νέους και
παλιούς τίτλων (10-20 ετών) στο χώρο του, β) να
παρακολουθεί τους συγγραφείς, γ) να προσφέρει πολλά είδη

Ν διευθυντής του Διαβάζω, Αιάννης Κπασκόζος,
επιθυμεί ένα «συνδυασμό βιβλιοπωλείου και βιβλιοθήκης», σε
φυσική και ψηφιακή μορφή, που θα περιέχει αποθηκευμένη τη
γνώση της ανθρωπότητας, ώστε αυτή να διαφυλαχθεί και να
μεταδοθεί. Αια τους μη βιβλιόφιλους τα βιβλιοπωλεία θα
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εκτέθηκαν σε πρόσφατες έρευνες1452, που σίγουρα φανερώνουν
συγκεκριμένες τάσεις. Ε πληρότητα τίτλων, η ευχάριστη και
φιλόξενη ατμόσφαιρα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων,
η ιδιότητα του «σημείου συνεύρεσης» και η ιδιότητα του
πολυπολιτιστικού χώρου εντοπίζονται ως επιθυμητά
γνωρίσματα από την πλειονότητα του σημερινού βιβλιόφιλου
κοινού και του δείγματος της δικής μας έρευνας. Αεγονός που
φανερώνει ότι οι διεθνείς εξελίξεις και τάσεις δεν αφήνουν
ανεπηρέαστη την ελληνική κοινωνία και το μικρόκοσμο της
ελληνικής βιβλιαγοράς. Νι βιβλιοπώλες φαίνεται να
αφουγκράζονται και να προσπαθούν με επιχειρηματικές
κινήσεις να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες/ανάγκες του κοινού
στο οποίο απευθύνονται. ΐέβαια, παρατηρείται μία
διαφοροποίηση στα θετικά σημεία των μεγάλων
βιβλιοπωλείων
και
πολυκαταστημάτων
πολιτιστικών
προϊόντων με τα μικρομεσαία βιβλιοπωλεία, διαφοροποίηση
στην οποία πάλι συγκλίνουν επαγγελματίες και κοινό. Νι
πρώτοι χώροι διαθέτουν μεγάλους και φιλόξενους χώρους
προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας και ‗βάθος‘ καταστήματος ως προς την
πληρότητα και ποικιλία τίτλων, ενώ τα μικρά και μεσαία
καταστήματα ‗χτίζουν‘ ακόμη πάνω στην προσωπική σχέση
με τον πελάτη.

πρέπει να δίνουν κίνητρα στο αναγνωστικό κοινό, όπως ειδικές
τιμές, για να το προσελκύσουν, ενώ για τους βιβλιόφιλους θα
πρέπει να τους προσφέρουν ό,τι ψάχνουν, επισημαίνει.
Κεγάλη σημασία αποδίδει στην πληρότητα τίτλων, και
μάλιστα όχι μόνο των νέων, «αλλά και προς τα πίσω στο χρόνο».
Πτην πληρότητα τίτλων, στην κατάρτιση του
βιβλιοπώλη και του βιβλιοϋπαλλήλου και στη βιβλιοφιλική
‗ατμόσφαιρα‘ δίνουν έμφαση πνευματικοί δημιουργοί. Ν
γνωστός λογοτέχνης Ζανάσης ΐαλτινός επιθυμεί έναν «οικείο
χώρο με άνθρωπο που ξέρει και αγαπάει και μπορεί να κουβεντιάσει
γι ατο βιβλίο, με μια ατμόσφαιρα που ελκύει. Μέχρι ένα σημείο, να
αποτελεί και πνευματικό στέκι». Ώπό τη νέα γενιά λογοτεχνών, ο
αυτοπροσδιοριζόμενος ως «ασκούμενος συγγραφέας», Λίκος
Κακριδάκης, φαντάζεται «ένα χώρο γεμάτο βιβλία!», με
βασικά γνωρίσματα την πληρότητα τίτλων και τη συνεχή
ενημέρωση σε τίτλους, όπως ο Α. Κπασκόζος. Ε νέα
συγγραφέας Ξασχαλία Ρραυλού περιγράφει «ένα χώρο
συνάντησης και πνευματικής δημουργίας, όπως στα παλαιά cafés,
επειδή ο άνθρωπος δεν αλλάζει, ακόμη και σε 30 ή 130 χρόνια
αργότερα», αλλά προσθέτει ότι θα πρέπει να διαθέτει «πολύ
χρώμα, τακτοποιημένα ράφια και καλή ταξινόμηση βιβλίων ανά είδος,
σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή, δυνατότητα πρόσβασης στο
διαδίκτυο, ένα café-εστιατόριο και αίθουσες εκδηλώσεων για τη
διοργάνωση βραδιών λογοτεχνίας και ποίησης».

Ε ‗βιοποικιλότητα‘ στο λιανικό βιβλιεμπόριο και
ιδιαίτερα στον κατεξοχήν χώρο προβολής και διακίνησης
αυτού του πολιτιστικού αγαθού, είτε σε υλική είτε/και σε άυλη
μορφή, θα ήταν καλό να διατηρηθεί, σύμφωνα με την
πλειονότητα των μελετητών και επαγγελματιών της ελληνικής
βιομηχανίας του βιβλίου. Ρο φυσικό βιβλιοπωλείο versus
ψηφιακού βιβλιοπωλείου, το αμιγές βιβλιοπωλείο versus μη
αμιγούς και πολιτιστικού πολυχώρου, το μεγάλο βιβλιοπωλείο
versus μικρού/μεσαίου βιβλιοπωλείου είναι ζητήματα
κυρίαρχα στο δημόσιο προβληματισμό στον 21ο αιώνα. πως
τονίζει στη συνέντευξή της η εκδότρια Γύα Θαραϊτίδη,
συμφωνεί με την πολιτική του κράτους και επαγγελματικών
ενώσεων στη Ααλλία που αγωνίζονται να σωθεί η
βιοποικιλότητα των βιβλιοπωλείων. Ώκόμη, ο εκδότης του
περιοδικού (δε)κατα, Λτίνος Πιώτης περιγράφει ως αρνητικές
τις εξελίξεις συγκέντρωσης που ξεκίνησαν πριν από 20 και
πλέον χρόνια στις ΕΞΏ. Θαθώς τα μεγάλα βιβλιοπωλεία
τύπου Barnes & Noble και Borders άρχισαν αργά αλλά
σταθερά να γιγαντώνονται και να εξαπλώνονται, από τα πρώτα
θύματα της μαζικής αγοράς βιβλίων ήταν τα μικρά

Ν οραματισμός των ανθρώπων του βιβλίου για το
μέλλον φαίνεται να συγκλίνει στην πίστη στη συνέχιση της
φυσικής παρουσίας του βιβλιοπωλείου, χωρίς αυτό να
σημαίνει άρνηση της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και της
παράλληλης διαδικτυακής δράσης του. Γπίσης, η έμφαση
στην πληρότητα τίτλων και στην ανάδειξη σε «πνευματικό
στέκι» αποτελούν γνωρίσματα που αναδεικνύουν οι
περισσότεροι ερωτηθέντες. Βιαφοροποίηση παρατηρείται ως
προς την προτίμηση σε ένα κατάστημα με αποκλειστικό
προϊόν πώλησης το βιβλίο ή σε ένα πολυκατάστημα και
ταυτόχρονα πολυχώρο εκδηλώσεων και γενικά ενημέρωσης,
συνάντησης, ψυχαγωγίας. Σαίνεται να αντικατοπτρίζεται το
σημερινό τοπίο της ελληνικής αγοράς λιανικού βιβλιεμπορίου,
με τα αμιγή, μεγάλα και μικρά βιβλιοπωλεία του κέντρου ή
συνοικιών ή επαρχίας από τη μια, και με τα πολυκαταστήματα
από την άλλη.
Βιαπιστώνεται επίσης ότι ο οραματισμός των
συμμετεχόντων στη μικρή περιπτωσιολογική έρευνα έχει
πολλά κοινά σημεία με τις επιθυμίες/ανάγκες του σημερινού
κοινού των βιβλιοπωλείων στην Γλλάδα, όπως αυτές

1452

Βι. αλαθνξά (Κεθάιαην 5) ζε α) Έξεπλα VPRC γηα «Σν ηδαληθφ
‗ζχγρξνλν‘ βηβιηνπσιείν γηα ην αλαγλσζηηθφ θνηλφ» (2000), β) ΔΚΔΒΗ «Έξεπλα γηα ην θνηλφ ησλ βηβιηνπσιείσλ» (2007) θαη γ) ΔΚΔΒΗ - Γ΄
Παλειιήληα Έξεπλα Αλαγλσζηηθήο πκπεξηθνξάο & Πνιηηηζηηθψλ
Πξαθηηθψλ (2010).
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βιβλιοπωλεία και τα βιβλιοπωλεία βιβλίων από δεύτερο χέρι.
Ρο τοπίο άλλαξε ακόμη πιο ραγδαία με τις αγορές μέσω
διαδικτύου. Τιλιάδες βιβλιοπωλεία κατέβασαν τα ρολά τη
δεκαετία του '90 σε όλη την Ώμερική εξαιτίας του Βιαδικτύου
και της εταιρείας Ώmazon.com. Αια το θάνατο των μικρών,
ανεξάρτητων βιβλιοπωλείων ο ιδιοκτήτης του «Avenue Victor
Hugo» 1453 Vincent McCaffrey επέκρινε τους πάντες: τους
εκδότες, τους συγγραφείς, τους επιμελητές, τους κριτικούς,
τους αναγνώστες και το κοινό. Ν ίδιος ξεκίνησε στις αρχές της
δεκαετίας του '70 πουλώντας βιβλία από καροτσάκι έξω από
τη Βημόσια ΐιβλιοθήκη της ΐοστώνης και το 1975 άνοιξε το
«Victor Hugo», πουλώντας αποκλειστικά μεταχειρισμένα
βιβλία..

τους όρους της
οικονομικής αγοράς.

παγκοσμιοποιημένης,

δικτυωμένης

Ν Πιώτης ενστερνίζεται τη θέση αμερικανών
ανεξάρτητων βιβλιοπωλών όπως του McCaffrey, τονίζοντας
ότι απέναντι στα μεγάλα βιβλιοπωλεία-πολυκαταστήματα και
αλυσίδες και τα κυβερνοκαταστήματα, τα μικρά φυσικά
βιβλιοπωλεία και τα παλαιοβιβλιοπωλεία δεν είναι για να
παρέχουν απλά τίτλους σε έκπτωση.
Πημειώνει: «Τπάρχουν διότι μας προσφέρουν τη μαγεία του
ψαξίματος και την κουβέντα με τον υπάλληλο που ξέρει τα πάντα για
τα βιβλία που διαθέτει το κατάστημα - και όχι μόνο. Σα θέλουμε διότι
αποτελούν μικρές οάσεις ηρεμίας και αγκυροβόλια απόλαυσης, σε
σύγκριση με τα πολυθόρυβα και δαιδαλώδη γιγαντιαία αμερικανικά
βιβλιοπωλεία. Σο καθένα παίζει και από έναν διαφορετικό αλλά
εξίσου χρήσιμο ρόλο. Δεν στρέφεται το ένα κατά του άλλου.
Αλληλοσυμπληρώνονται. Και κάνω την παρακινδυνευμένη
διαπίστωση ότι σήμερα, στον κυκεώνα του παγκοσμιοποιημένου
κέρδους, το να κλείνει ένα μικρό βιβλιοπωλείο δεν είναι σαν να
κόβεται ένα δέντρο αλλά σαν να καταστρέφεται ένα μικρό δάσος»1454.

μως, όλο το ‗κύκλωμα‘ του βιβλίου στις ΕΞΏ
λειτουργεί, από τη δεκαετία του 1960 και ιδιαίτερα από τη
δεκαετία του 1980 και μετά, στη λογική του μέγιστου
εμπορικού κέρδους. Νι ίδιοι οι συγγραφείς επιλέγουν
μεγάλους εκδοτικούς οίκους που μπορούν να διαθέσουν
κεφάλαια για το μάρκετινγκ ενός προϊόντος ώστε να αυξηθούν
οι πιθανότητες να γίνει ‗best seller‘.
Νι εκδότες αναζητούν συγγραφείς που θα τους φέρουν
«γρήγορα» το χρήμα που επένδυσαν, δίχως να ενδιαφέρονται
για το μέλλον της βιομηχανίας. Γπίσης, επιδιώκουν να
διαθέσουν τους τίτλους που παράγουν σε μεγάλες ποσότητες
στα
βιβλιοπωλεία-αλυσίδες
με
μεγάλη
έκπτωση,
αδιαφορώντας για τη διακριτική μεταχείριση σε βάρος των
ανεξάρτητων μικρών/μεσαίων βιβλιοπωλείων. Νι επιμελητές
και οι πράκτορες αναζητούν και αυτοί «αναγνωρίσιμα»
ονόματα συγγραφέων για να «ρέει» το χρήμα και για να μη
χάσουν τις δουλειές τους, παρατηρεί με γλαφυρό τρόπο ο
Πιώτης.
Ρα πάντα τα καθορίζει το χρήμα και τον τελευταίο
λόγο τον έχουν οι συγγραφείς ποιότητας. Γυθύνες όμως
φαίνεται να έχει για τη λειτουργία του «φαύλου κύκλου» και το
κοινό που δεν διαβάζει όσο διάβαζε κάποτε και που δεν
πηγαίνει πια στα βιβλιοπωλεία για να ψάξει να βρει ένα καλό
βιβλίο, αλλά κάθεται σπίτι σερφάροντας και παραγγέλνοντας
από το Βιαδίκτυο ό,τι διαφημίζεται και «ακούγεται» πολύ.
Νι μικρομεσαίες εκδοτικές και βιβλιοπωλικές
επιχειρήσεις φαίνεται ότι παίζουν ένα δονκιχωτικό ρόλο στη
σημερινή κοινωνία, που χρειάζεται όμως να λειτουργούν με
1453

1454

Βι. http://www.avenuevictorhugobooks.com.
εκεηψλεηαη φηη ην παιαηνβηβιηνπσιείν νινθιήξσζε ην θπζηθφ ηνπ βίν ην
2004 θαη ζπλερίδεη λα ππάξρεη κφλν ζηνλ ςεθηαθφ θφζκν, εμππεξεηψληαο
πειάηεο κε ην ζηνθ ησλ πεξηζζφηεξσλ απφ 15.000 ηίηινπο πνπ δηαζέηεη.

Νηίλνο ηψηεο, «Ο ζάλαηνο ηνπ κηθξνχ βηβιηνπσιείνπ», Σν Βήκα
(Βηβιία+ηδέεο), 27.6.2004. Γηαζέζηκν ζην δηθηπαθφ ηφπν:
http://www.tovima.gr/books-ideas/article/?aid=159876 (16.9.2011).
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◘ υμπεράσματα
ΤΝΟΧΗ
Καταγράφονται τα συμπεράσματα της εργασίας, όπως αυτά
προέκυψαν από τη συγκέντρωση και τη μελέτη του
πρωτογενούς και του δευτερογενούς υλικού, με βάση καίρια
ερωτήματα που τέθηκαν στην υπόθεση εργασίας (Εισαγωγή).
Προηγήθηκαν:
- μία ιστορική αναδρομή στο βιβλίο, τη διανομή του και την
εμφάνιση του σύγχρονου βιβλιοπωλείου
- μία σκιαγράφηση του βιβλιοπωλείου σήμερα στο δυτικό
κόσμο
-μία αναδρομή στο βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα μέχρι το 1974
- η έκθεση της εξέλιξης του βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα από το
1974 έως το 1999
-η παρουσίαση της μετεξέλιξης του βιβλιοπωλείου στην
Ελλάδα, στο διάστημα των ετών 1999-2009, όταν
σταθεροποιείται και επεκτείνεται η αλλαγή παραδείγματος
-μία συνοπτική εικόνα του φαύλου κύκλου της ευπώλητηςεύπεπτης λογοτεχνίας
-η ενδεικτική παρουσίαση της πορείας πέντε βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων στην Ελλάδα, και
- μία απόπειρα απεικόνισης του οράματος ξένων και ελλήνων
επαγγελματιών και παρατηρητών για το μετα-βιβλιοπωλείο στο
άμεσο μέλλον.

Θατά την παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης του
δυτικού παραδείγματος βιβλιοπωλείου από την αρχαιότητα
έως σήμερα και την ενασχόληση με το κύριο αντικείμενο της
εργασίας -τη μετεξέλιξη του βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα
από το 1974 ως σήμερα: Οικονομικές, κοινωνικές και
πολιτιστικές διαστάσεις- καταβλήθηκε προσπάθεια να
‗φωτιστούν‘, όσο το δυνατόν περισσότερο, σημαντικές
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές διαστάσεις του
κατ‘εξοχήν χώρου προβολής και λιανικής διακίνησης του
βιβλίου, του βιβλιοπωλείου, τόσο στο σύνολο της δυτικής
πραγματικότητας όσο και σε ένα τμήμα της, την ελληνική
περίπτωση.

Βασικές οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές μεταβολές,
όπως η σύγκλιση των μέσων, η κοινωνία της ψυχαγωγίας και η
κατεύθυνση προς τον ψηφιακό κόσμο αγοραπωλησίας
προϊόντων και υπηρεσιών, συνεπάγονται σήμερα καταλυτικές
αλλαγές για τη βιβλιοπωλική δραστηριότητα.

Ψς προς τα θεωρητικά εργαλεία εξέτασης του
θέματος, αποδείχθηκε πρόσφορη η ιστορική-συγκριτική ανάλυση
από τον τομέα των κοινωνιολογικών/πολιτιστικών ερευνών, η
οποία έχει στόχο την προσπάθεια ανεύρεσης των αιτιακών
μηχανισμών γέννησης, ανάπτυξης και μετεξέλιξής
«μικροφαινομένων» της ιστορίας. Πτην Γισαγωγή της
εργασίας είχε τονιστεί ότι το βιβλιεμπόριο και ειδικά η
εξέλιξη του βιβλιοπωλείου ως «μικροφαινομένου»
προσφέρεται ως περίπτωση εργασίας για μία συνδυασμένη
οικονομική και κοινωνιολογική-πολιτιστική ανάλυση, στο
πλαίσιο της προσέγγισης του σύγχρονου πολιτιστικού
υλισμού. Ε ανάλυση «μικροφαινομένων» στις κοινωνικές
επιστήμες στηρίζεται σε μεθόδους που επιτρέπουν τη συλλογή
πρωτογενών στοιχείων σε ατομικό ή διαπροσωπικό επίπεδο –
όπως η συμμετοχική παρατήρηση και η συνέντευξη – και
ολοκληρώνεται όταν ενσωματώνει το ευρύτερο θεσμικό
πλαίσιο και τις επιδράσεις του και όταν λαμβάνει υπόψη τις

Η πολιτιστική βιομηχανία του βιβλίου ακολουθεί το κυρίαρχο
επιχειρηματικό παράδειγμα και φαίνεται να αποτελεί μέρος της
κοινωνίας της γνώσης, της ψυχαγωγίας και της εμπειρίας.
Παράλληλα, όμως, παρατηρούνται πολλές «γωνιές» και
«σμήνη» συγγραφέων, εκδοτών, βιβλιοπωλών, αναγνωστών
κ.ά., που, χωρίς να παραγνωρίζουν τα θετικά στοιχεία του
κυρίαρχου παραδείγματος, προσπαθούν να τα συνδυάσουν με
θετικά στοιχεία παλαιότερων, παραδοσιακών μοντέλων.
Ειδικά το σύγχρονο βιβλιοπωλείο ως θεσμός που αντανακλά τις
ευρύτερες εξελίξεις και παράλληλα διεκδικεί τη θέση του στην
κοινωνία και τον πολιτισμό, φαίνεται πως χαρακτηρίζεται από
αρκετά «δημιουργικά» ή «ανορθολογικά» γνωρίσματα
λειτουργίας, τα οποία συνηγορούν πως αποτελεί ένα «ύστερο
κεφάλαιο» του μετανεωτερικού υπερκαπιταλισμού.
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ιστορικές συνθήκες μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται η
κοινωνική δράση1455.

Ε ανίχνευση κύριων τάσεων, στάσεων και
συμπεριφορών μέσα από την οπτική γωνία ‗εμπειρογνωμώνων‘
– ας μας επιτραπεί ο όρος – του βιβλίου σε οικονομικό,
κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο ήταν ο σκοπός της μελέτης
μας. Πτο δείγμα των σαράντα δύο (42) συμμετεχόντων στην
περιπτωσιολογική έρευνα, που επιλέχθηκαν από το σύνολο
των εμπλεκόμενων στη βιομηχανία του βιβλίου στην Γλλάδα,
αποδίδεται μεγάλη αξία για επίτευξη του σκοπού της μελέτης.
Γπιχειρήθηκε να αποτελεί ένα ποικίλο και αντιπροσωπευτικό
δείγμα, που διακρίνεται για την ενεργή συμμετοχή, τη γνώση,
τη –λιγότερο ή περισσότερο μακρόχρονη- εμπειρία, την
αγάπη και την τεκμηριωμένη ‗άποψη‘ για τον κύκλο
συγγραφής, παραγωγής,
διακίνησης, διαφήμισης και
κατανάλωσης του βιβλίου. Ρο συνολικό δείγμα της έρευνας
αποτελούνταν από βιβλιοπώλες και επικεφαλής τμημάτων
βιβλίου πολυ-καταστημάτων, εκδότες, ερευνητές, δημοσιογράφους, μεταφραστές και βιβλιοθηκονόμο. Ώποτελεί
πεποίθηση για την ενασχόληση με το κύριο θέμα της
εργασίας ότι για ένα ‗αχαρτογράφητο‘ πεδίο είναι σημαντική
η παράθεση πρωτογενούς, εμπειρικού υλικού, όπου
αποτυπώνονται διαφορετικές στάσεις και ερμηνευτικές
προσεγγίσεις εκ μέρους των ίδιων των «ανθρώπων του
βιβλίου». Γπίσης, στο πλαίσιο της εργασιάς επιχειρήθηκε η
συγκέντρωση και μελέτη πλούσιου και ποικίλου
δευτερογενούς υλικού, τόσο αρχειακού όσο και ξένης και
ελληνικής βιβλιογραφίας.

Γπιπλέον, κατά το προκαταρκτικό στάδιο
διερεύνησης του θέματος και συγκέντρωσης του σχετικού
δευτερογενούς υλικού, είχε διαπιστωθεί πως το πεδίο
διαπραγμάτευσης του κύριου θέματος, του βιβλιοπωλείου
στην Ελλάδα από το 1974 ως το 2009, όπως και γενικά του
βιβλιοπωλικού θεσμού στη χώρα, είναι ακόμη αδιερεύνητο σε
επιστημονικό επίπεδο, πράγμα που κατά τη διάρκεια της
συγγραφής της εργασίας επιβεβαιώθηκε. Ώυτό ισχύει σε
μικρότερο βαθμό για τις υπόλοιπες δυτικές χώρες, καθώς
μπορεί να μην υπάρχει ευάριθμη διεθνής βιβλιογραφία για το
θέμα – πέρα από αποσπασματικές μελέτες (με τη χρήση
εμπειρικού υλικού), επετειακές εκδόσεις και αυτοβιογραφίες –
αλλά υπάρχει αντικειμενική συλλογή στατιστικών στοιχείων
και εξειδικευμένες μελέτες για το λιανικό βιβλιεμπόριο και την
αναγνωστική συμπεριφορά του πληθυσμού, σε βάθος χρόνου,
εκ μέρους κρατικών και επαγγελματικών φορέων.
Ώποσπασματικές έρευνες πολιτιστικών πρακτικών και
αναγνωσιμότητας, ελλιπή στατιστικά στοιχεία από κρατικούς
και επαγγελματικούς φορείς, εμπειρικές και υποκειμενικές
θέσεις που δημοσιεύθηκαν στον Ρύπο, επετειακά λευκώματαβιογραφίες, και αρχειακό υλικό
συγκεντρώθηκαν,
μελετήθηκαν και αποδελτιώθηκαν για την εξαγωγή χρήσιμων
δεδομένων. Γπιλέχθηκε η περίοδος 1974-2009, διακρινόμενη
στην πρώτη μεταπολιτευτική περίοδο από το 1974 μέχρι το
1999 και στη δεύτερη μεταπολιτευτική περίοδο από το 1999
μέχρι το 2009, καθώς σε αυτό το διάστημα διαμορφώνονται
οι πολιτικές, κοινωνικές, πνευματικές/ιδεολογικές και
πολιτιστικές συνθήκες για τη δρομολόγηση έντονων
μεταβολών και ανακατατάξεων στην εγχώρια αγορά ή
βιομηχανία του βιβλίου και ειδικά του βιβλιοπωλείου. Σαίνεται
πως το 2009 ολοκληρώνεται αυτή η μεταβατική πορεία από
το παραδοσιακό στο σύγχρονο δυτικό παράδειγμα
λειτουργίας και ρόλου του βιβλιοπωλείου στη χώρα, χωρίς
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι η εξέλιξη σταματά. Ε διεθνής
οικονομική κρίση και η ραγδαία τεχνολογική πορεία
δρομολογούν ανακατατάξεις στην εγχώρια βιομηχανία του
βιβλίου και ειδικά στη διακίνησή του μέσω των φυσικών
βιβλιοπωλείων. Ξροστέθηκε μία ενότητα για το διάστημα
2009-2011, λόγω έντονων εξελίξεων που προκάλεσε η
χρηματοπιστωτική κρίση την παγκόσμια και την ελληνική
αγορά και λόγω εμφάνισης ψηγμάτων νέου παραδείγματος
λόγω ψηφιοποίησης, σύγκλισης των μέσων και δικτύωσης.

Ψς προς τη μεθοδολογία, με δεδομένα α) την
καταλληλότητα της χρήσης της ιστορικής-συγκριτικής ανάλυσης
και β) την απουσία επιστημονικής ‗χαρτογράφησης‘ του
πεδίου, η σταχυολόγηση και παράθεση προφορικών
μαρτυριών -έμπειρων και νέων- επαγγελματιών του βιβλίου
κρίθηκε ως το καταλληλότερο μέσο για τη μελέτη της
ιστορίας του ελληνικού βιβλιοπωλείου από τη
Μεταπολίτευση ως σήμερα. Κέσα στο σώμα της αφήγησης
και στο ειδικό Θεφάλαιο με τις πέντε ενδεικτικές περιπτώσεις
της επιτυχημένης ή αποτυχημένης πορείας βιβλιοπωλικής
επιχείρησης ενσωματώθηκε το μεγαλύτερο μέρος των
απαντήσεων που δόθηκαν στο εκτενές ερωτηματολόγιο.
Θαταβλήθηκε προσπάθεια να παρατεθούν όσο το δυνατόν
μεγαλύτερα αποσπάσματα και περισσότερες θέσεις σε καίρια
θεματατικά ζητήματα που τέθηκαν στην πόθεση Γργασίας.
Αια λόγους οικονομίας χρόνου και έκτασης της εργασίας
επιλέχθηκε η αναλυτική έντυπη και ηχητική παράθεση των
προφορικών μαρτυριών στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο.
Ψς προς το αντικείμενο μελέτης της εργασίας, οι
αλλαγές παραδείγματος του βιβλιοπωλείου στο δυτικό κόσμο
συνδέονται άρρηκτα με τη φύση και τον ισχυρό συμβολισμό

1455

Νφηα Κπξηαδή, Ζ θνηλσληνινγηθή έξεπλα: Κξηηηθή επηζθόπεζε ησλ
κεζόδσλ θαη ησλ ηερληθώλ, Αζήλα, Διιεληθέο επηζηεκνληθέο εθδφζεηο, 1998,
ζ. 328.
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του πολιτιστικού προϊόντος που προβάλλεται και πωλείται, το
βιβλίο. Πτη μακραίωνη πορεία της ενσυνείδητης και
οργανωμένης γραπτής αποθησαύρησης και διάδοσης της
μνήμης, της γνώσης, των πληροφοριών, των ιδεών και των
συναισθημάτων της ανθρωπότητας η μορφή του χειρόγραφου
αρχικά και εδώ και πάνω από 5,5 αιώνες του έντυπου κώδικα
αποδείχθηκε η πλέον πρόσφορη για την επιτυχία του
εγχειρήματος.

το εμπορικό κέρδος. Ν γιγαντισμός, η μονοπωλιακή
συγκέντρωση, η μεγάλη διασπορά των σημείων λιανικής
πώλησης του βιβλίου, η ευπώλητη λογοτεχνία και οι αλλαγές
στα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του βιβλιοπωλείου
υπηρετούν αυτό το σκοπό και εξηγούν τη σημαντική αλλαγή
παραδείγματος. Πε τεχνολογικό επίπεδο, ο δυτικός κόσμος
διανύει μία μεταβατική εποχή,
κατά την οποία
διαμορφώνεται η ψηφιοποίηση και η διαδικτυακή πρόσβαση
στην πληροφορία και τη γνώση. Ν έντυπος, γουτεμβέργιος
κόσμος ήδη συνυπάρχει και ίσως αργότερα αντικατασταθεί
πλήρως από το άυλο, ψηφιακό, διαδικτυακό ‗alter ego‘ του.
Ρο βιβλίο καλείται να αξιοποιήσει τις ραγδαία
αναπτυσσόμενες τεχνολογικές κατακτήσεις, για να κατακτήσει
νέο κοινό ή/και να διατηρήσει το σταθερό κοινό του. Κπορεί
να μην ονομάζεται στο μέλλον ‗βιβλίο‘ ή ‗κώδικας‘, παρά να
είναι ένα διαδραστικό ψηφιακό μόρφωμα, με εντελώς
διαφορετική σχέση συγγραφέα-αναγνώστη, συγγραφέαεκδότη, εκδότη-βιβλιοπώλη, βιβλιοπώλη-αναγνώστη κοκ.,
τρόπο συγγραφής και τρόπο ανάγνωσης. Ξάντως, σύμφωνα με
τους περισσότερους παρατηρητές που εντοπίζουν τα ψήγματα
ενός νέου παραδείγματος, στην πρώτη δεκαετία του 21ου
αιώνα, το μαγικό σύμπαν της γνώσης και της μυθοπλαστικής
αφήγησης θα παραμείνει αναγκαίο για τον άνθρωπο, απλά θα
συνυπάρχουν διάφορα μέσα πρόσβασης σε αυτό.

Σο βιβλίο αποτέλεσε το πρώτο μέσο μαζικής
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, χάρη στην εφεύρεση της
τυπογραφίας το 15ο αιώνα και την εφαρμογή των μεθόδων
βιομηχανικής, μαζικής παραγωγής και διακίνησης το 18ο
αιώνα. Κετά το ΐ΄ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο, οι βαθειές
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές μεταβολές, όπως και
ο ανταγωνισμός από άλλα μαζικά μέσα ενημέρωσης και
ψυχαγωγίας, επηρέασαν καταλυτικά όλα τα έντυπα μέσα,
συμπεριλαμβανομένου του βιβλίου. Νι προκλήσεις σήμερα
είναι πολυδιάστατες για το βιβλίο και τα υπόλοιπα έντυπα
μέσα (εφημερίδα και περιοδικό), σημείο στο οποίο
συγκλίνουν οι παρατηρήσεις όλων των μελετητών της
ιστορικής εξέλιξης και της μετεξέλιξής του. Πε κοινωνικόπολιτιστικό επίπεδο, το βιβλίο καλείται να επιβιώσει ως μία
πολιτιστική βιομηχανία – όπως αυτή ορίστηκε στην Γισαγωγή
της εργασίας – ανάμεσα σε πολλές άλλες, ανταγωνιστικές
συχνά, παρά συμπληρωματικές πολιτιστικές βιομηχανίες,
όπως η τηλεόραση και ο κινηματογράφος. Ε κυριαρχία του
πολιτισμού της εικόνας και της εύκολης ψυχαγωγίας ως
ενασχόλησης στον ελεύθερο χρόνο ποικίλων, διασπασμένων
και εφήμερων ομάδων πολιτών στη μετανεωτερική εποχή
προβάλλονται από την πλειονότητα των σύγχρονων
παρατηρητών.

Γπιβεβαιώθηκε ότι η ίδια η εξιστόρηση της εξέλιξης
του βιβλίου και του βιβλιοπωλείου στο δυτικό κόσμο και η
ανάλυση του ελληνικού παραδείγματος συνιστούν ένα
αποκαλυπτικό,
πολύτιμο
«κοινωνικό
αρχείο».
Πυγκεκριμένα, η εξέλιξη της βιβλιαγοράς αποκαλύπτει
ενδιαφέρουσες πολιτιστικές συμπεριφορές και τάσεις της
κοινωνίας. Ώυτή άλλωστε είναι η κοινή συνισταμένη ξένων και
ελλήνων μελετητών της ιστορίας της αγοράς ή βιομηχανίας
του βιβλίου, ανεξάρτητα από τη σχολή σκέψης που ανήκουν.
Γπίσης, η αγορά ή βιομηχανία του βιβλίου λειτουργεί ως μία
στενά συνδεόμενη αλυσίδα από διαδικασίες, επαγγέλματα και
ανθρώπους. Πυνεπώς, η πραγμάτευση του κύριου
αντικειμένου της εργασίας, του βιβλιοπωλείου, άγγιζε
συνεχώς, σε όλες τις χρονικές περιόδου, την εξέταση των
άλλων „κρίκων‟ της βιομηχανίας ή αλλιώς του
«μικρόκοσμου» του βιβλίου, δηλαδή την πνευματική
δημιουργία, την έκδοση, την παραγωγή, τη χονδρική
διανομή, τη διαφήμιση και τη σχέση με τα ΜΜΕ, και
βέβαια την κατανάλωση/ανάγνωση. Νι παραπάνω
παραδοχές για την άρρηκτη σχέση του βιβλιοπωλείου με τις
εξελίξεις στην οικονομία, στην κοινωνία και στις πολιτιστικές
συμπεριφορές κάθε εποχής, όπως και η σχέση του με τους
άλλους «κρίκους» της αλυσίδας ή βιομηχανίας του βιβλίου,
καθόρισαν την επιλογή του θέματος και την εκπόνηση αυτής

Πε οικονομικό-επιχειρηματικό επίπεδο, το βιβλίο
ενσωματώθηκε μεταπολεμικά, πρώτα στις ΕΞΏ και στη
συνέχεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στην τεράστια -σε μέγεθος
και κερδοφορία- βιομηχανία των ΚΚΓ και της ψυχαγωγίας.
Έκτοτε εξελίσσεται η αλλαγή παραδείγματος στον εκδοτικό
και βιβλιοπωλικό κόσμο με τη μετάβαση από τα παλαιά,
ατομικά/οικογενειακά, παραδοσιακά, αμιγή και μη αμιγή,
βιβλιοπωλεία, που αναδείκνυαν τη σημασία του βιβλίου ως
κιβωτού της ανθρώπινης μνήμης και το ρόλο των ίδιων στην
πολιτιστική ζωή της κοινωνίας 1456 , σε τεράστιες,
πολυμετοχικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις με κύριο σκοπό
1456

«Αλεμάξηεηα βηβιηνπσιεία» (indies) απνθαινχληαη κέρξη ζήκεξα ζηηο
έξεπλεο θαη ηηο κειέηεο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γηα ηε βνξεηνακεξηθαληθή
αγνξά. Δπίζεο, νη φξνη «αιπζίδεο» θαη «πνιπεζληθέο» επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ
ηελ ίδηα ζεκαζία ζηελ εγρψξηα πξαγκαηηθφηεηα κε ηελ αγνξά ησλ ΖΠΑ θαη
κεγάιεο επξσπατθέο αγνξέο, φπσο ηεο Γεξκαλίαο ή ηεο Γαιιίαο. Οη δηαθνξέο
είλαη ζην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο θαη ζηελ θιίκαθα κεγεζψλ.
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της διατριβής. Ρο βιβλιοπωλείο αποτελεί μία εμπορική
επιχείρηση και ταυτόχρονα χάρη στους ισχυρούς
συμβολισμούς του αγαθού που διακινεί ένα πολιτιστικό
κύτταρο, που συνδυάζει σήμερα, με την αλλαγή
παραδείγματος στο δυτικό κόσμο, τη μαζική προσφορά
γνώσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας και επαγγελματοποιεί τον
ελεύθερο χρόνο ως πολιτιστική και κοινωνικοποιητική
πρακτική. Θαταβλήθηκε απόπειρα, μέσα από την εξιστόρηση
του δυτικού παραδείγματος έως τις μέρες μας, να φανεί ότι το
βιβλιοπωλείο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρου
μαζικής κουλτούρας, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.

προεπαναστατικού Λεοελληνικού Βιαφωτισμού, προωθήθηκε
από φιλέλληνες και έλληνες η παραγωγή και η ανάπτυξη
δικτύων διανομής μίας ελληνικής βιβλιοπαραγωγής. Κε όλες
τις αντιξοότητες εξεύρεσης κεφαλαίων, διασφάλισης των
δικτύων και ασφαλούς διακίνησης μέσα σε τουρκοκρατούμενα
εδάφη και κυρίως εξεύρεσης αναγνωστικού κοινού(!) 1457 , οι
έλληνες
τυπογράφοι-εκδότες-χονδρέμποροι-βιβλιοπώλες,
εμφορού-μενοι από τις διακηρύξεις του Θοραή και του Ο.
ΐελεστινλή και όχι ανταποκρινόμενοι σε «επιθυμίες» και
«προτιμήσεις»
ενός
–στη
συντριπτική
πλειοψηφία
αναλφάβητου– πληθυσμού, ξεκίνησαν σε συγχρονία με την
υπόλοιπη ευρωπαϊκή τυπογραφική-εκδοτική και βιβλιοπωλική
δραστηριότητα, τη δράση τους. Ώναμφισβήτητα, το εμπορικό
κέρδος δεν ήταν το κίνητρο της συντριπτικής πλειονότητας
πρωτεργατών της ελληνικής βιβλιαγοράς. Άλλωστε και στην
ελεύθερη Βύση, συχνά η τυπογραφική-εκδοτική-βιβλιοπωλική
δράση εντασσόταν στο πλαίσιο ιδεολογικών, κοινωνικών και
πολιτικών κινηματών με σκοπό τη διακίνηση ιδεών και όχι το
εμπορικό κέρδος. ιοθετώντας έναν ‗πρωτεϊκό‘ ρόλο – όπως
ήταν άλλωστε ο κανόνας εκείνη την εποχή στη Βύση – αλλά
σε πολύ πιο δυσμενείς πολιτικές-οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες αγωνίστηκαν με πάθος για το «διαφωτισμό», την
πνευματική αφύπνιση του Γλληνισμού. Κοναδική εξαίρεση
από το δυτικό παράδειγμα ήταν η δυσκολία εγκατάστασης
σταθερού σημείου βιβλιοπωλίας 1458 . Πυγκεκριμένα, ενώ στα
μέσα με τέλη του 18ου αιώνα, σε μεγάλα αστικά κέντρα της
Θεντρικής και ΐόρειας Γυρώπης (Ιονδίνο, Άμστερνταμ,
Ξαρίσι κ.α.) παρατηρούνται, μέσω λογοτεχνικών και
εικαστικών μαρτυριών που έχουν συγκεντρώσει οι ιστορικοί
του βιβλίου, α) η ανάπτυξη σταθερών βιβλιοπωλείων-πάγκων
με ανοιχτή διάταξη προς το δρόμο, β) η γεωγραφική
συγκέντρωση
αυτών
των
βιβλιοκαταστημάτων
σε
συγκεκριμένες πλατείες και γ) η συσπείρωση των βιβλιοπωλών
σε επαγγελματικές ενώσεις, στην τουρκο-κρατούμενη Γλλάδα
αυτές οι εξελίξεις δεν μπορούσαν να ευδοκιμήσουν μέσα στις
ιδιαίτερες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που ζούσε ο
Γλληνισμός.

Διαπιστώθηκε ότι η ελληνική περίπτωση της
παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης του βιβλίου,
ειδικά της γέννησης και της ανάπτυξης της βιβλιοπωλικής
επιχείρησης, δεν υπήρξε σε καμία ιστορική περίοδο
αποκομμένη από την υπόλοιπη Δύση. Θάθε αλλαγή
παραδείγματος ‗έφθανε‘ και ‗φθάνει‘ είτε με μικρή
καθυστέρηση είτε σε απόλυτη συγχρονία στην εγχώρια
βιβλιαγορά. Γυρύτερες κοινωνικές αλλαγές και μεταβολή
πολιτιστικών συμπεριφορών, προτιμήσεις του αναγνωστικού
κοινού και βιβλιοπαραγωγή, λειτουργία εκδοτικών οίκων και
βιβλιοπωλείων, νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά πρότυπα
– από την τυπογραφία μέχρι το σύγχρονο άυλο
παγκοσμιοποιημένο και δικτυωμένο κόσμο – έβρισκαν και
βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στην Γλλάδα. λες οι σημερινές
προκλήσεις για το βιβλιοπωλείο - σε κοινωνικό-πολιτιστικό,
οικονομικό-επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο ισχύουν και για την ελληνική περίπτωση, με όλες τις χρονικές
ενίοτε καθυστερήσεις και τις ιδιαιτερότητες εξαιτίας των
εγχώριων πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνθηκών.
Πτην υπόθεση εργασίας τέθηκαν συγκεκριμένα
καίρια ζητήματα προς εξέταση, ώστε να κατανοηθούν οι
επιλογές των βιβλιοπωλών, η συμπεριφορά του
καταναλωτικού-αναγνωστικού κοινού και γενικά η λειτουργία
της εγχώριας βιβλιαγοράς. Ώκόμη, με βάση το πρωτογενές
και δευτερογενές υλικό καταβλήθηκε προσπάθεια να
καταγραφούν εκτιμήσεις για το μέλλον του βιβλιοπωλείου ως
ζωντανού επιχειρηματικού οργανισμού και πολιτιστικού
θεσμού. Ώκολουθεί μία απόπειρα σύντομης σκιαγράφησης
των συμπερασμάτων:

Ώυτό γίνεται εφικτό στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, και
μάλιστα ήδη στο πρώτο διάστημα, χάρη στο ριψοκίνδυνο
επιχειρηματικό πνεύμα και στην αγωνιστική διάθεση εκ
1457

Ο ξφινο ησλ ζπλδξνκεηψλ-ρνξεγψλ γηα ηελ έθδνζε βηβιίσλ ζηα
εμσειιεληθά ηππνγξαθηθά θέληξα ηεο Δπξψπεο ππήξμε θαηαιπηηθφο, καδί κε
ηε ζέιεζε θαη ηε δηάζεζε ίδησλ θεθαιαίσλ απφ ηνλ ηππνγξάθν-εθδφηεβηβιηνπψιε θαη ζπρλά ζπγγξαθέα/κεηαθξαζηή.
1458
Βι. Γεψξγηνο Γ. Μπψθνο, «Ζ ‗δηαθεκηζηηθή‘ πξνβνιή ηνπ βηβιίνπ θαηά
ηελ Σνπξθνθξαηία» ζην Σν βηβιίν ζηηο πξνβηνκεραληθέο θνηλσλίεο: Πξαθηηθά
ηνπ Α‟ Γηεζλνύο πκπνζίνπ ηνπ Κέληξνπ Νενειιεληθώλ Δξεπλώλ, Αζήλα,
Κέληξνλ Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ θαη Δζληθφλ Ίδξπκα Δξεπλψλ, 1982, 113135.

→ Ψς προς την αυτοεικόνα των ελλήνων
βιβλιοπωλών για την κοινωνική τους ευθύνη, διαπιστώθηκε
η διαχρονική ανάδειξη του ρόλου τους ως διαμεσολαβητή
μεταξύ της γνώσης και του αναγνώστη και συχνά ως
„διαφωτιστή‟ του ελληνικού κοινού. Ώπό τις απαρχές ήδη
της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου, μέσα στο πνεύμα του
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μέρους φιλελλήνων και ελλήνων πρωτεργατών. Κέσα σε
ταραγμένες πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά συνθήκες το
19ο και τον 20ό αιώνα για τη χώρα, οι έλληνες βιβλιοπώλες
συνέχισαν να προβάλλουν έναν ενεργό ρόλο στη συμβολή
στην παιδεία του γενικού πληθυσμού, συνηθίζοντας σε
διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς: Γλλείμματα οικονομικής
και εκπαιδευτικής πολιτικής του κράτους, μικρή σε πληθυσμό
και γλώσσα αγορά, σταθερά περιορισμένος αριθμητικά
πυρήνας πιστών βιβλιαναγνωστών. Πε δυσχερείς πολιτικά,
οικονομικά και κοινωνικά περιόδους, όπως της Κικρασιατικής
Θαταστροφής, της Θατοχής και της επταετούς στρατιωτικής
δικτατορίας, αναδείχθηκε και πάλι ο «ωφέλιμος δια την
κοινωνίαν» ρόλος τους με την παράλληλη συχνά εκδοτική και
βιβλιοπωλική δραστηριότητα 1459 . Πτα τέλη του 20ού αιώνα
και την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, με τις αλλαγές
παραδείγματος και την εξέλιξή τους σε πλήρη εκτύλιξη,
διαπιστώνεται πάλι η επίκληση του κοινωνικού,
‗εκπολιτιστικού΄ ρόλου τους. Ρο σύνολο του βιβλιοπωλικού
πληθυσμού της περιπτωσιολογικής έρευνας τόνισε με έμφαση
τη γνώση, την εμπειρία και την αγάπη του για το βιβλίο -και
των βιβλιοϋπαλλήλων εφόσον υπάρχουν- ως ιδιαίτερο
«προϊόν» και δεν ανέφερε καν την επιδίωξη μέγιστου
εμπορικού κέρδους, παρά βιοποριστικούς λόγους. Ε
πλειονότητα του βιβλιοπωλικού δείγματος αναφέρθηκε στην
ανάπτυξη προσωπικών σχέσεων με τους πελάτες, κυρίως τη
διατύπωση προτάσεων προς τους πελάτες και την άμεση
ικανοποίηση αναγκών τους – σε εξατομικευμένη βάση –, όπως
και στην ανάδειξη του καταστήματος σε «πνευματικό στέκι»
διαλόγου.

βιομηχανία του βιβλίου χωρίς την ύπαρξή τους ως
επαγγελματιών και του φυσικού, σταθερού καταστήματος ως
επιχείρησης. Βεν διανούνται ότι το βιβλιοπωλείο θα χαθεί από
την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης του βιβλίου, λόγω
μίας άμεσης πλέον σχέσης του συγγραφέα με το κοινό του ή
του εκδότη με το κοινό. Ώπλά, αναγνωρίζουν τη σημασία των
νέων τεχνολογιών και την ανάγκη παράλληλης ψηφιακής
παρουσίας του βιβλιοπωλείου στο μέλλον, όπως και μίας
προστιθέμενης
αξίας
στο
χαρακτήρα
του
βιβλιοκαταταστήματος ως πολιτιστικού πολυχώρου. Κόνο η
Ποφίκα Γλευθερουδάκη από το δείγμα της έρευνας
αναρωτήθηκε για την ύπαρξη βιβλιοπωλείου, είκοσι χρόνια
μετά από σήμερα.
→ Ψς προς την αντίληψη των ελλήνων βιβλιοπωλών και
των υπόλοιπων επαγγελματιών και παρατηρητών του
βιβλίου
για τις επιθυμίες/ανάγκες του κοινού,
διαπιστώθηκε η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και η
κατανόηση των νέων αναγκών των νέων ομάδων κοινού
κυρίως, αλλά και των σταθερών βιβλιόφιλων. ΐέβαια, το
δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό και δεν μπορεί
να διατυπωθεί εδώ το συμπέρασμα πως ο ελληνικός
βιβλιοπωλικός πληθυσμός επιδεικνύει την ίδια διάθεση
προσαρμογής ή ότι έχει την ίδια δυνατότητα επένδυσης
κεφαλαίων για την εσωτερική και εξωτερική αλλαγή των
επιχειρήσεων, στο πρότυπο του δυτικού παραδείγματος.
Κέσα από την αυτοκριτική των συμμετεχόντων στην έρευνα –
αξιοσημείωτη είναι η επιφυλακτικότητα της πλειονότητας για
την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών – και τη μελέτη του
δευτερογενούς υλικού απεικονίζεται μία ποικιλία αντιλήψεων.
Νι περισσότεροι από το δείγμα συμμετέχουν στην ανάδειξη
της σύγχρονης εύπεπτης-ευπώλητης βιβλιοπαραγωγής,
ελληνικής και μεταφρασμένης, αναδεικνύοντας «τις
προτιμήσεις του αναγνωστικού κοινού» ως τον κύριο
παράγοντα – μαζί με τον εκδότη και τα ΚΚΓ – της
διαμόρφωσης της ευπώλητης λογοτεχνίας και αποποιούμενοι
το δικό τους ρόλο. Ένα ακόμη αξιοσημείωτο συμπέρασμα
που εξάγεται μέσα από τις περισσότερες προφορικές
μαρτυρίες είναι η στενή παρακολούθηση των εξελίξεων στον
εκδοτικό και βιβλιοπωλικό κόσμο στον υπόλοιπο δυτικό
κόσμο, μέσω εντύπων, συνεργασιών και ταξιδιών στο
εξωτερικό.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο για την αυτοαντίληψη της
κοινωνικής τους ευθύνης είναι το γεγονός πως, όχι μόνο οι
μικροί και μεσαίοι βιβλιοπώλες, αλλά και τα διευθυντικά
στελέχη μεγάλων βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων και
πολυκαταστημάτων τόνισαν την ανάγκη διατήρησης της
«βιοποικιλότητας» στο βιβλιοπωλικό κόσμο, δίνοντας μάλιστα
συμβουλές στους «μικρούς ανταγωνιστές τους» για την ανάγκη
εκσυγχρονισμού της επιχείρησης ή θεματικής εξειδίκευσης σε
τίτλους ή της καλλιέργειας προσωπικών σχέσεων με την
πελατεία.
Γνδεικτικό της σημασίας που αποδίδουν οι ίδιοι οι
βιβλιοπώλες στο επάγγελμά τους είναι πως κανείς από το
δείγμα της έρευνας δεν μπορεί να φανταστεί τη μελλοντική

→ Ψς προς την επιχειρηματική συμπεριφορά των ελλήνων
βιβλιοπωλών δεν είναι δυνατόν, με βάση τα αποτελέσματα
της μικρής περιπτωσιολογικής έρευνας, να διατυπωθούν
απόλυτης ισχύος συμπεράσματα, ωστόσο διαφάνηκαν
κάποιες τάσεις. Ρο νέο επιχειρηματικό παράδειγμα ως προς
την οργάνωση, το μέγεθος και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα
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Υαξαθηεξηζηηθά, βι. εθδνηηθή δξαζηεξηφηεηα Διεπζεξνπδάθε θαη
Βηβιηνπσιείνπ ηεο Δζηίαο, απφ ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα θη εμήο, κε ζθνπφ ηελ
πξνζέγγηζε κεγάισλ νκάδσλ θνηλνχ θαη ηε κχεζή ηνπο, ζηελ ειιεληθή θαη
μέλε βηβιηνπαξαγσγή, κε ζεκαηηθέο εηξέο, ‗κηθξφ κέγεζνο‘ θαη πξνζηηέο
ηηκέο. Αθξηβψο φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο.
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του βιβλιοπωλικού καταστήματος, δεν έμεινε απαρατήρητο
από αρκετούς μεγάλους και μεσαίους/μικρούς βιβλιοπώλες.
Ξολλοί, από το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 κι εξής,
διέθεσαν κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό του καταστήματος
και αλλαγές στην εσωτερική δομή της επιχείρησης, ενώ
επέδειξαν ‗επεκτατική‘ διάθεση μέσω συνεργειών, συνεργασιών
και χτισίματος δικτύου υποκαταστημάτων. Ε ανάληψη
υψηλού επιχειρηματικού ρίσκου για την εξέλιξη της
βιβλιοπωλικής επιχείρησης, τις περισσότερες φορές
‗επιβραβεύθηκε‘ με την επιβίωση στον ανταγωνισμό και υγιή
χρηματοοικονομικά μεγέθη. Έλληνες επιχειρηματίες, όπως
στην περίπτωση του Γλευθερουδάκη, του Ηανού, της Public ή
του Metropolis, εφάρμοσαν πρώτοι το νέο παράδειγμα,
προωθώντας μάλιστα τη γεωγραφική ανακατανομή του
κέντρου της βιβλιαγοράς στην Ώθήνα.

ορθολογικών και μη ορθολογικών κινήσεων ως προς τα
εξωτερικά και τα χαρακτηρολογικά γνωρίσματα της
βιβλιοπωλικής επιχείρησης φαίνεται να συμβάλει στη
διαμόρφωση ενός διακριτού «στίγματος» σε ισορροπία με ένα
εκσυγχρονιστικό πνεύμα ως προς την τεχνολογία και την
προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών.
Ε διατήρηση του οικογενειακού χαρακτήρα ως προς το
μετοχικό κεφάλαιο και την άσκηση του ‗μάνατζμεντ‘ των
περισσότερων μεγάλων, μεσαίων και μικρών βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων και πολυκαταστημάτων με τμήμα βιβλίου, παρά
την αλλαγή και την εξέλιξη του νέου παραδείγματος ως τις
μέρες μας, αποτελεί μία ιδιομορφία της ελληνικής
βιβλιαγοράς, σε διαφοροποίηση από τις μεγάλες δυτικές
αγορές. Ρα αίτια εντοπίζονται μάλλον στο μικρό μέγεθος της
αγοράς και στην ανάγκη διατήρησης αισθήματος ασφάλειας
και ελευθερίας στις επιχειρηματικές κινήσεις. Ίσως βέβαια και
σε άλλες μικρές πληθυσμιακά και γλωσσικά δυτικές αγορές,
όπως της Ξορτογαλίας, να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ξρόκειται
για εικασία, δεν αποτελεί συμπέρασμα από τη μελέτη των
διαθέσιμων πηγών.

Ε άφιξη της FNAC δεν πραγματοποιήθηκε σε ένα
αδιαμόρφωτο, καθυστερημένο εξελικτικά – σε σύγκριση με
την υπόλοιπη Γυρώπη – βιβλιοπωλικό τοπίο. Ώντίθετα, μέσα
σε κλίμα οξυμένου ανταγωνισμού και των συνεπειών της
οικονομικής κρίσης, είχε άδοξο τέλος. Ρο «μοντέλο FNAC»
πέτυχε από έλληνες επιχειρηματίες και διαψεύστηκε από την
ίδια την εταιρεία στην περίπτωση της ελληνικής αγοράς.
Γπίσης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνοικιών της Ώθήνας και
της επαρχίας προσάρμοσαν το νέο παράδειγμα με επιτυχία
στις δυνατότητές τους και στις δυνατότητες της τοπικής
κοινωνίας. πως χαρακτηριστικά επισήμαναν παρατηρητές
(βλ. Κικέλα Ταρτουλάρη), η μη προσαρμογή βιβλιοπωλικών
επιχειρήσεων στο νέο παράδειγμα θα σημάνει το «θάνατό»
τους.
Κέσα
στο
πλαίσιο
της
μεταπολεμικής,
υπερκαπιταλιστικής μετάλλαξης όλης της ανθρώπινης ζωής σε
μία «επί πληρωμή εμπειρία» 1460, το βιβλιοπωλείο, ως ζωντανός
πολιτιστικός οργανισμός μέσα στην κοινωνία, θα πρέπει να
είναι και το ίδιο «εμπειρία» και «ζωή» (βλ. ΐαγγέλης
Τατζηβασιλείου), αναγνωρίζει η πλειονότητα του δείγματος
της έρευνας.

Φς προς τα αριθμητικά δεδομένα, από μόνα τους δεν δίνουν
μία ολοκληρωμένη εικόνα των κινήσεων του βιβλιοπωλικού
κόσμου. Πε έρευνα του ΓΘΓΐΗ το 1997 είχαν καταγραφεί
2.014 βιβλιοπωλεία στην ελληνική επικράτεια και σε έρευνα
του ΗΝΐΓ το 1998 είχαν καταγραφεί 2.000 καταστήματα. Ρο
2007, σε έρευνα του ΓΘΓΐΗ είχαν καταμετρηθεί συνολικά
2.000 βιβλιοπωλεία, ενώ το 2011 σε έρευνα πάλι του ΓΘΓΐΗ
εμφανίζονταν εν λειτουργία 1.900 βιβλιοπωλεία, από τα οποία
μόνο τα 250 αμιγή. Κέσα από τη μελέτη ερευνών και
άρθρων, διαπιστώνεται ότι στην Γλλάδα, σε όλη τη
μεταπολιτευτική περίοδο, η κυρίαρχη μορφή είναι η μη
αμιγής βιβλιοπωλική επιχείρηση, μικρού/μεσαίου μεγέθους.
Ρο ενδιαφέρον στοιχείο είναι στην έρευνα του ΓΘΓΐΗ το
2011 καταγράφονται 3.500 χώροι διανομής βιβλίου εκτός του
παραδοσιακού χώρου του βιβλιοπωλείου.

Ραυτόχρονα όμως, από όλους τονίζεται σταθερά η
«ιδιαιτερότητα» του βιβλίου. Ώπό την παρουσίαση της
πορείας πέντε βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων με δράση στην
Γλλάδα διαφάνηκε ότι το μυστικό επιτυχίας έγκειται στην
ικανότητα προσαρμογής του εκάστοτε δυτικού βιβλιοπωλικού
παραδείγματος στις ιδιαιτερότητες της εγχώριας αγοράς
(μικρό μέγεθος πληθυσμού και γλώσσας, αδύναμη
αναγνωστική συμπεριφορά, μικρός σταθερός πυρήνας
βιβλιόφιλων, οξύς ανταγωνισμός). Ένας συνδυασμός αυστηρά

Ιόγω έλλειψης αξιόπιστης, διαχρονικής καταγραφής της
λειτουργίας των βιβλιοπωλικών επιχειρήσεων με αναλυτικά
στοιχεία για την ενεργή επιφάνεια, το βάθος τίτλων, τους
ισολογισμούς κοκ. δεν είναι δυνατή η εξαγωγή
συμπερασμάτων για την ακριβή αύξηση του μεγέθους και της
ενεργούς επιφάνειας των καταστημάτων, πέρα από τον
εντοπισμό της αλλαγής παραδείγματος από τα μέσα της
δεκαετίας του ΄90 κι εξής που εκδηλώνεται, μεταξύ άλλων, με
την αύξηση του κύκλου εργασιών και την αύξηση της ενεργούς
επιφάνειας αμιγών και μη αμιγών επιχειρήσεων.

1460

Βι. Jeremy Rifkin, Ζ λέα επνρή ηεο πξόζβαζεο: Ζ λέα θνπιηνύξα ηνπ
ππεξθαπηηαιηζκνύ, όπνπ όιε ε δσή είλαη κηα επί πιεξσκή εκπεηξία, Αζήλα,
Νέα χλνξα-Ληβάλεο, 2001.
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Ένα ακόμη ενδιαφέρον επιχειρηματικό χαρακτηριστικό είναι
η ανάπτυξη – γέννηση ή αναβίωση – παράλληλης εκδοτικής
δραστηριότητας και χονδρικής διακίνησης βιβλίου εκ μέρους
των ελλήνων βιβλιοπωλών. Αυτή η τάση άσκησης
„πρωτεϊκού‟ ρόλου, όπως στην προεπαναστατική περίοδο
του
Ελληνισμού
ή
από
μερικούς
μεγάλους
οίκους/βιβλιοπωλεία στη δεκαετία του 19201461, μάλλον δεν
αποτελεί μία οργανωμένη προσπάθεια καθετοποίησης του
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, παρά μίας ευκαιριακής
στρατηγικής κίνησης για την απόκτηση „προστιθέμενης
αξίας‟ στο προφίλ της. Ρις περισσότερες φορές πρόκειται για
προσωπικές εκδοτικές προτιμήσεις των διευθυντών/
ιδιοκτητών όπως στην περίπτωση του Ηανού, του
Γλευθερουδάκη, του Θάουφμαν, και για την ικανοποίηση
σχέσεων με τον τοπικό ‗πνευματικό κόσμο‘, όπως στις
περιπτώσεις του Νιωνού Ιαμίας ή του Ξάπυρου Τίου. Ε
περίπτωση του εκδοτικού οίκου του ΐιβλιοπωλείου της
Γστίας – τόσο ως προς τον εκδοτικό προγραμματισμό όσο
και ως προς τη συνέχιση της Νέας Εστίας – είναι ξεχωριστή,
γιατί αφορά μία από την αρχή της ίδρυσης παράλληλη και
αδιάλειπτη δραστηριότητα που προσθέτει ουσιώδη αξία στο
«στίγμα» όλης της επιχείρησης.

2008 και μετά ίσως έχει ευεργετική επίδραση στην ελληνική
βιβλιαγορά.
→ Ο οραματισμός των ελλήνων βιβλιοπωλών για το
ιδανικό βιβλιοπωλείο στο μέλλον, όπως εκφράστηκε στις
προσωπικές συνεντεύξεις, εμπεριέχει στοιχεία των τριών
προηγούμενων σημείων, δηλαδή της αυτοεικόνας, της
αντίληψης των αναγκών/επιθυμιών κοινού και της στάσης
απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις. Ξαρουσίασαν την εικόνα του
κοινωνικά υπεύθυνου, «διανοούμενου» της ελληνικής
κοινωνίας, που αφουγκράζεται και κατανοεί τις επιθυμίες του
κοινού και που είναι δεκτικός και ευέλικτος στην προσαρμογή
του στο νέο παράδειγμα. Ώκόμη και απέναντι στο υπό
διαμόρφωση νέο παράδειγμα λόγω της ψηφιοποίησης και της
δικτύωσης που προωθείται στις ΗΠΑ και τις μεγάλες δυτικές
αγορές εμφανίζονται, σε θεωρητικό επίπεδο, θετικοί. Πτο
προβλέψιμο μέλλον φαντάζονται μία σύγχρονη, λειτουργική,
ευέλικτη στις εκάστοτε «νέες επιθυμίες/ανάγκες» του κοινού,
με παράλληλη φυσική και άυλη δράση και με καλή
ενημέρωση και πληρότητα τίτλων, βιβλιοπωλική επιχείρηση.
→ Ψς προς την στάση των ελλήνων βιβλιοπωλών, όπως
και των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην έρευνα, έναντι της
πολιτικής βιβλίου του κράτους, διαπιστώνεται μία έντονα
επικριτική διάθεση, με έμφαση στις αδυναμίες του
εκπαιδευτικού συστήματος, το ελλιπές δίκτυο και την
ανεπαρκή οργάνωση σχολικών και δημόσιων βιβλιοθηκών, το
βραχυχρόνιο χαρακτήρα ακόμη και θετικών κινήσεων, την
αδιαφορία στα αιτήματα του βιβλιοπωλικού κόσμου, για τη
λήψη προστατευτικών μέτρων εξαίρεσης από γενικές διατάξεις
του επιχειρηματικού/εμπορικού κόσμου της χώρας, την
απουσία βιβλιοπωλικών σπουδών και την έλλειψη υποστήριξης
μεταφράσεων ελληνικών τίτλων σε ξένες γλώσσες.

Αενικά, μέσα στην αδύναμη διαρθρωτικά βιβλιαγορά
παρατηρούνται διαχρονικά ισχυρές τάσεις έκφρασης
υποκειμενισμού/ατομικισμού για την ικανοποίηση ιδιαίτερων
αναγκών και επιθυμιών των επιχειρηματιών (βιβλιοπωλών και
εκδοτών), που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως στοιχείο
‗ανορθολογικής ανάπτυξης‘ της ελληνικής βιβλιαγοράς ή
πρωτοποριακού επιχειρηματικού πνεύματος. Ώναμφίβολα,
υπάρχουν θετικά 1462 και αρνητικά στοιχεία αυτού του
«ανορθολογισμού», που απαντάται πιο έντονα στην ελληνική
αγορά, σε σύγκριση με μεγάλες δυτικές αγορές (βλ. ΕΞΏ,
Αερμανία).

Βιαχρονικό, βέβαια, επιχείρημα των αιτημάτων των
επαγγελματικών ενώσεων βιβλιοπωλών είναι η επίκληση της
αξίας του ίδιου του βιβλίου, ο ρόλος τους ως μεσολαβητή
μεταξύ του βιβλίου και του αναγνωστικού κοινού και της
μόνιμης οικονομικής κρίσης στο βιβλίο. Ρα ελλείμματα στην
παιδεία και η αδύνατη αναγνωστική συμπεριφορά των
Λεοελλήνων θεωρούνται άλλωστε από το σύνολο του
δείγματος της έρευνας ως οι μόνιμες διαρθρωτικές αδυναμίες
της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου από το 1974 κι εξής.
Ξάντως, τα ίδια ακριβώς σημεία κριτικής εμφανίζονται στο
δημόσιο προβληματισμό παλαιότερων χρονικών περιόδων
της ελληνικής ιστορίας, όπως με το Αλωσσικό Δήτημα και το
Κεσοπόλεμο.

Ώπό την άλλη, οι περισσότεροι βιβλιοπώλες επιθυμούν να
εμφανίζονται ορθολογιστές και επαγγελματίες. Γκφράζονται
αρνητικά για τον όγκο της ετήσιας βιβλιοπαραγωγής από τη
δεκαετία του 1990 κι εξής – που δεν δικαιολογείται από το
μικρό αναγνωστικό πληθυσμό του 8%–, και το περιεχόμενο
της βιβλιοπαραγωγής (ευπώλητη λογοτεχνία). Ώρκετοί
διατυπώνουν τη θέση, τόσο στο πλαίσιο τηλεοπτικών και
έντυπων συνεντεύξεων όσο και στην προσωπική συνέντευξη
της έρευνας ότι η οικονομική κρίση που ξέσπασε από το
1461

Βι. πξνζπάζεηα θαζεηνπνίεζεο εξγαζηψλ απφ ηνλ Διεπζεξνπδάθε ην
1924, κε παξάιιειε ηππνγξαθηθή/εθδνηηθή θαη βηβιηνπσιηθή
δξαζηεξηφηεηα.
1462
Λ.ρ. ην εθδνηηθφ εγρείξεκα ηνπ Δγθπθινπαηδηθνχ Λεμηθνχ ηνπ
Διεπζεξνπδάθε (1927) απνηειεί παξάδεηγκα επηηπρεκέλεο πλεπκαηηθήο θαη
απνηπρεκέλεο εκπνξηθήο θίλεζεο.
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Νι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα εκφράστηκαν
ωστόσο θετικά απέναντι στη θέσπιση της ενιαίας τιμής
βιβλίου από την πλευρά της Πολιτείας, την εποχή ακριβώς
της δρομολόγησης του νέου βιβλιοπωλικού παραδείγματος
στην Γλλάδα (δεύτερο μισό δεκαετίας του 1990). Ζεωρούν
ότι εξασφαλίζει την αξία του βιβλίου ως ιδιαίτερου προϊόντος,
τη βιοποικιλότητα των βιβλιοπωλείων στη χώρα και την
αποτροπή του αθέμιτου ανταγωνισμού στη «ζούγκλα» της
ελεύθερης αγοράς.

→ Ψς προς τη θέση του βιβλίου και του
βιβλιοπωλείου στον „υπερκαπιταλιστικό‟ κόσμο, από όλες
τις παραπάνω διαπιστώσεις - την αυτοεικόνα των ελλήνων
βιβλιοπωλών, την αντίληψη βιβλιοπωλών και άλλων
συμμετεχόντων από το «βιβλιόφιλο» δείγμα της έρευνας, για
τις επιθυμίες/ανάγκες του αναγνωστικού κοινού, την
επιχειρηματική συμπεριφορά, τις προσδοκίες από την
Ξολιτεία και το μόνιμο αίτημα για δημιουργία ενός
«προστατευτικού τείχους» γύρω από το βιβλίο και κυρίως
γύρω από τη λιανική διακίνησή του, την υποκειμενική
παρατήρηση και ερμηνεία των εξελίξεων στη μεταπολιτευτική
βιβλιαγορά και τον οραματισμό του συνόλου του δείγματος
της έρευνας για το ιδανικό βιβλιοπωλείο στο μέλλον –
συνάγεται πως υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η ελληνική
βιβλιαγορά χαρακτηρίζεται σήμερα από στοιχεία ύστερης
ανάπτυξης του καπιταλισμού και του υπερκαπιταλισμού,
καθώς προσπαθεί να ισορροπήσει μεταξύ της παράδοσης και
του εκσυγχρονισμού ή υιοθέτησης του κυρίαρχου δυτικού
παραδείγματος.

→ Ψς προς τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι έλληνες
βιβλιοπώλες κ.ά. για τις μεταβολές της βιβλιαγοράς
αμέσως μετά τη Μεταπολίτευση έως το 2009, παρατηρείται
η συνεχής παρακολούθηση, το έντονο ενδιαφέρον και η
υποκειμενική ερμηνεία φαινομένων. Θοινή συνισταμένη στις
θέσεις όλων, παρά τη διαφοροποίηση στην ερμηνεία
εξελίξεων, είναι: α) το έλλειμμα παιδείας και η αδύναμη
αναγνωστική συμπεριφορά, β) η αλλαγή παραδείγματος στον
εκδοτικό και βιβλιοπωλικό κόσμο και γ) η συμπόρευση της
αυξημένης βιβλιοπαραγωγής, της εύπεπτης-ευπώλητης
λογοτεχνίας και της εμφάνισης νέων ομάδων κοινού (από τα
μέσα της δεκαετίας του 1980 ή κατά τη δεκαετία του 1990,
κατά τους περισσότερους).

Γνώ κατά το 15ο και το 18ο αιώνα, η παραγωγή και η
διακίνηση του βιβλίου στη Βύση αποτέλεσαν πρωτοπόρα
παραδείγματα
(πρότυπα)
μαζικής,
καπιταλιστικής
επιχειρηματικής οργάνωσης, σήμερα παρατηρείται μία έντονη
ποικιλομορφία με αντιθετικά ψήγματα επιχειρηματικής
συμπεριφοράς. Ών γίνει αποδεκτό ότι κύριο γνώρισμα της
σύγχρονης ύστερης ανάπτυξης του καπιταλισμού ή υπερκαπιταλισμού είναι το ‗κυνήγι‘ επίτευξης του μέγιστου
εμπορικού κέρδους, το ταχύτερο δυνατό, με την προσέλκυση
της μέγιστης πελατειακής βάσης για τα προϊόντα και
υπηρεσίες, το ίδιο ισχύει και για το κυρίαρχο παράδειγμα
στη βιομηχανία του βιβλίου. Ε στενή σχέση ή συχνά η
ενσωμάτωση της βιομηχανίας του βιβλίου στα συγκροτήματα
ενημέρωσης και ψυχαγωγίας/βίωσης εμπειριών υπηρετεί αυτό
το σκοπό.

Κία ακόμη ένδειξη οξύνειας των ελλήνων βιβλιοπωλών στην
παρατήρηση και ερμηνεία των εξελίξεων είναι η διατύπωση –
παράλληλα με την ανησυχία– θετικών απόψεων για τη
χρηματο-πιστωτική κρίση που πλήττει τη χώρα.
Πυγκεκριμένα, διατυπώνονται απόψεις για μία ευκαιρία
‗εξορθολογισμού‘ της ελληνικής βιομηχανίας του βιβλίου: Πε
επίπεδο ποσότητας 1463 και ποιότητας 1464 βιβλιοπαραγωγής,
αριθμού ενεργών εκδοτικών οίκων και βιβλιοπωλείων,
περαιτέρω
προώθησης
εσωτερικού
εκσυγχρονισμού
επιχειρήσεων, εφαρμογής νέων στρατηγικών για προσέλκυση
κοινού (πτώση μέσης τιμής λιανικής πώλησης, προσφορές
παλαιότερων τίτλων, νέες προσιτές εκδόσεις) και νέων
αναγνωστικών προτιμήσεων του κοινού1465.

Φστόσο, παρατηρείται ότι στη δυτική αγορά - κυρίως στην
ευρωπαϊκή - το κυρίαρχο παράδειγμα συνυπάρχει με πολλούς
μικρούς ‗θύλακες‘ που εκφράζουν μία διαφορετική αντίληψη
από αυτήν του υπερκαπιταλισμού. Θυρίως τα ανεξάρτητα,
μικρά και μεσαία βιβλιοπωλεία στην Γυρώπη και στις ΕΞΏ,
ανθίστανται στην υπερκαπιταλιστική λογική, προσπαθώντας να
ισορροπήσουν
μεταξύ
της
πολιτιστικής/κοινωνικής
λειτουργίας τους και της χρήσης επιχειρηματικών πρακτικών
του κυρίαρχου παραδείγματος για την προσέλκυση της
προσοχής του κοινού. Ώυτή η ποικιλομορφία αφορά όλους
τους κρίκους της αλυσίδας του βιβλίου, τους πνευματικούς
παραγωγούς, τον εκδοτικό κόσμο, το βιβλιόφιλο κοινό και το
ίδιο το περιεχόμενο και το είδος του βιβλίου.

1463

Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, φπσο θαη επαγγεικαηίεο
ηνπ βηβιίνπ ζε ηειενπηηθέο θαη έληππεο παξνπζηάζεηο, έθαλαλ ιφγν γηα
αλάγθε ζπξξίθλσζεο ηεο εηήζηαο βηβιηνπαξαγσγήο.
1464
Οη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, αθφκε θαη επηθεθαιήο
κεγάισλ βηβιηνπσιείσλ, ηκεκάησλ βηβιίνπ πνιπθαηαζηεκάησλ θαη
κεγάισλ εθδνηηθψλ νίθσλ – γλσζηψλ γηα ηελ παξαγσγή εχπεπηεοεππψιεηεο κπζνπιαζίαο – ηφληζαλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο
‗βηνπνηθηιφηεηαο‘ ζηα είδε βηβιίσλ (πεξηερφκελν, γξαθή) πνπ παξάγνληαη.
1465
Πέξα απφ ηελ εππψιεηε κπζνπιαζία, παξαηεξείηαη έληνλν ελδηαθέξσλ
ζηαζεξψλ θαη πην αδχλακσλ αλαγλσζηψλ γηα ην πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ θαη
θηινζνθηθφ δνθίκην, πνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιπεπίπεδεο
θξίζεο θαη πξνσζεί ηνλ αλαζηνραζκφ. Πνιινί ηίηινη κάιηζηα, ειιεληθνί θαη
κεηαθξαζκέλνη, γίλνληαη απφ ην 2008 θη εμήο ‗bestsellers‘.
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Σο σημείο αυτό είναι επίσης κοινό για την εγχώρια και την
υπόλοιπη δυτική αγορά του βιβλίου. Ρο ίδιο φαινόμενο
παρατηρείται και αναλύεται σε σχετικές μελέτες και στην
αρθρογραφία στις μεγάλες δυτικές αγορές, δεν αποτελεί
ελληνική ιδιαιτερότητα. Γίναι ακριβώς αυτή η «ιδιαιτερότητα»
του βιβλίου, που δημιουργεί την ανάγκη προσεκτικής μελέτης
των ποικίλων διαστάσεων αλληλοδιείσδυσης εμπορικής πολιτιστικής σφαίρας. Ε θεωρία του πολιτιστικού υλισμού που
ανέπτυξε αρχικά ο R. Williams για τις ιδιαιτερότητες της
καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής παραγωγής μέσα στο πλαίσιο
του ιστορικού υλισμού και που εξελίχθηκε από σύγχρονους
θεωρητικούς για τον ‗εμποτισμό‘ της οικονομίας από τον
πολιτισμό 1466 αποδείχθηκε κατάλληλη για τη διαχρονική
εξέταση και ερμηνεία του ρόλου τόσο του ίδιου του βιβλίου
όσο και του βιβλιοπωλικού επαγγέλματος, ή λειτουργήματος,
σύμφωνα με πολλούς μελετητές και επαγγελματίες του
βιβλίου.

Ξρότυπο μίμησης της πορείας του είναι η εξέλιξη του
παραδείγματος στις υπόλοιπες πολιτιστικές βιομηχανίες και
στους άλλους κλάδους προσφοράς εμπορικών προϊόντων και
υπηρεσιών.
Πυνάμα, όμως, παρατηρείται διαχρονικά μία
ιδιαίτερη «κουλτούρα» της βιομηχανίας του βιβλίου. Ώυτή την
αντίληψη ‗ενσαρκώνουν‘ βιβλιοπώλες, εκδότες, συγγραφείς,
αναγνώστες και άλλοι εμπλεκόμενοι στην πολιτιστική
βιομηχανία του βιβλίου, όπως και ιστορικοί και μελετητές των
εξελίξεων, με τις δημόσιες θεωρητικές τοποθετήσεις, τις
στάσεις και την έμπρακτη συμπεριφορά τους.
Σαίνεται πως το βιβλίο συνεχίζει να αποτελεί ένα
«ιδιότυπο αγαθό» 1468 και ο κύκλος παραγωγής, προβολής και
διακίνησής του συνεχίζει να αποτελεί μία «δημιουργική
βιομηχανία»,
με
μεγάλες
δυνατότητες
έκφρασης
«υποκειμενισμού», «ατομικισμού» και «ανορθολογισμού» ή ακόμη
και «αντίστασης» στο γενικό επιχειρηματικό παράδειγμα της
εποχής1469.

Γπιβεβαιώνεται πως στο σύνολο του δυτικού
παραδείγματος – όπως εκφράζεται στον έντονο δημόσιο
προβληματισμό - πρόκειται για μία διαφοροποιούμενη από
την αγοραπωλησία άλλων καπιταλιστικών προϊόντων
«κουλτούρα της λιανικής πώλησης και κατανάλωσης» του
βιβλίου1467. πενθυμίζεται ότι το βιβλίο αποτέλεσε το πρώτο
μέσο μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, δηλαδή το πρώτο
πολιτιστικό προϊόν, στην παραγωγή, διακίνηση και
κατανάλωση του οποίου εφαρμόστηκε με επιτυχία το νέο τότε
βιομηχανικό παράδειγμα. Πυγχρόνως, όμως, δεν έχασε ποτέ
τον ισχυρό συμβολισμό και την ‗ιερότητά‘ του ως κιβωτός της
ανθρώπινης μνήμης και γνώσης.
Ξαρουσιάζεται, συνεπώς, το φαινόμενο ότι μεγάλη
μερίδα βιβλιοπωλών τόσο στη δυτική όσο και στη μικρή,
εγχώρια αγορά εμφανίζονται διστακτικοί ή ‗ανακόλουθοι‘
στην πιστή εφαρμογή όλων των διαστάσεων του εκάστοτε
νέου επιχειρηματικού παραδείγματος στο βιβλίο ως εμπορικό
προϊόν, κατά τη διάρκεια της επονομαζόμενης νεωτερικής και
μετανεωτερικής εποχής.
Γιδικά, μετά τη ΐιομηχανική Γπανάσταση το 18ο
αιώνα, οι αλλαγές επιχειρηματικού παραδείγματος στο δυτικό
βιβλιοπωλικό κόσμο, εκτυλίσσονται και διαδέχονται η μία την
άλλη, με το βιβλίο να ακολουθεί και όχι να πρωτοπορεί.

1468

Υξηζηίλα Μπάλνπ, Γηαρξνληθά γλσξίζκαηα ηεο εθδνηηθήο βηνκεραλίαο
ζηνλ δπηηθό πνιηηηζκό, Αζήλα, Κφηηλνο, 2008, ζ. 40.
1469
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ζχγρξνλε επίθιεζε φισλ –
επαγγεικαηηψλ θαη παξαηεξεηψλ απφ ην δείγκα ηεο έξεπλαο – ζηελ αλάγθε
δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζην είδνο βηβιίνπ, ζηνπο εθδφηεο, ζηνπο
βηβιηνπψιεο θαη ζηνπο αλαγλψζηεο. Δπίζεο, γηα ζχγρξνλεο ελαιιαθηηθέο
θηλήζεηο εθδνηψλ θαη βηβιηνπσιψλ ελάληηα ζην θπξίαξρν δπηηθφ παξάδεηγκα
ππεξθαπηηαιηζκνχ βι. ελδεηθηηθά André Schiffrin, Οη ιέμεηο θαη ην ρξήκα,
Αζήλα, Αηψξα, 2011.

1466

Βι. Raymond Williams, Culture and Society 1780-1950,
Harmondsworth, Penguin Books, 1963.
1467
Δλδεηθηηθά βι. α) Laura J. Miller, Reluctant capitalists: Bookselling and
the Culture of Consumption, Chicago, The University of Chicago Press,
2006, β) Lewis Buzbee, The yellow-lighted bookshop: A memoir, a history,
Saint Paul, Minnesota, Graywolf Press, 2006 θαη γ) Andrew Laties, Rebel
bookseller, New York, Seven Stories Press, 2011.
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ
Ώντικείμενο της εργασίας είναι το βιβλιοπωλείο στην Ελλάδα, 1974 - 2009: Η αντοχή της παράδοσης και η αλλαγή του
παραδείγματος. Θαταβάλλεται προσπάθεια να ‗φωτιστούν‘ σημαντικές διαστάσεις του κατ‘ εξοχήν χώρου προβολής και λιανικής
διακίνησης του βιβλίου, του βιβλιοπωλείου στην ελληνική περίπτωση. Ψς προς τα θεωρητικά εργαλεία εξέτασης του θέματος,
αποδείχθηκε πρόσφορη η ιστορική-συγκριτική ανάλυση, η οποία έχει στόχο την προσπάθεια ανεύρεσης των αιτιακών μηχανισμών
γέννησης, ανάπτυξης και μετεξέλιξης «μικροφαινομένων» της ιστορίας. Βύο ήταν τα κύρια κριτήρια επιλογής της μεθόδου: α) Σο
βιβλιοπωλείο ως «μικροφαινόμενο» προσφέρεται για μία συνδυασμένη οικονομική και κοινωνιολογική-πολιτιστική ανάλυση, στο
πλαίσιο σύγχρονων προσεγγίσεων πολιτιστικών σπουδών, με εργαλείο τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων, σε ατομικό ή
διαπροσωπικό επίπεδο, και την παράθεση του εκάστοτε ιστορικού πλαισίου και β) Ε διαπίστωση πως το πεδίο διαπραγμάτευσης του
κύριου θέματος, του βιβλιοπωλείου στην Γλλάδα από το 1974 ως το 2009, συνιστά ένα ακόμη αδιερεύνητο πεδίο σε επιστημονικό
επίπεδο. Ε περιπτωσιολογική έρευνα που διεξήχθηκε μέσω λήψης προσωπικής συνέντευξης με τη χρήση δομημένου
ερωτηματολογίου, το διάστημα Καρτίου-Ηουνίου 2009, σε δείγμα σαράντα δύο (42) ατόμων – βιβλιοπώλες και επικεφαλής
τμημάτων βιβλίου πολυκαταστημάτων, εκδότες, ερευνητές, δημοσιογράφους, μεταφραστές και βιβλιοθηκονόμο – πρόσφερε το
βασικό πρωτογενές υλικό για την ανίχνευση φαινομένων, εξελίξεων και τάσεων στην ελληνική βιομηχανία του βιβλίου με έμφαση στο
βιβλιοπωλικό παράδειγμα.
Σο βιβλίο αποτέλεσε το πρώτο μέσο μαζικής ενημέρωσης και ψυχαγωγίας χάρη στην εφεύρεση της τυπογραφίας το 15ο
αιώνα και την εφαρμογή των μεθόδων βιομηχανικής, μαζικής παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης κατά το 18ο και το 19ο
αιώνα. Κετά το ΐ΄ Ξαγκόσμιο Ξόλεμο, οι βαθειές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές μεταβολές επηρέασαν καταλυτικά όλα
τα έντυπα μέσα. Νι προκλήσεις σήμερα είναι πολυδιάστατες για το βιβλίο και τα υπόλοιπα έντυπα μέσα (εφημερίδα και περιοδικό).
Ν γουτεμβέργιος έντυπος «γαλαξίας» ήδη συνυπάρχει και ίσως αργότερα αντικατασταθεί πλήρως από το άυλο, ψηφιακό ‗alter ego‘
του. Ώρκετοί σύγχρονοι παρατηρητές εντοπίζουν ήδη τα ψήγματα ενός νέου παραδείγματος στη βιομηχανία του βιβλίου, στις αρχές
του 21ου αιώνα.
Διαπιστώθηκε ότι η ελληνική περίπτωση της παραγωγής, διακίνησης και κατανάλωσης του βιβλίου, ειδικά της
γέννησης και της ανάπτυξης της βιβλιοπωλικής επιχείρησης, δεν υπήρξε σε καμία ιστορική περίοδο αποκομμένη από την
υπόλοιπη Δύση. Πτην υπόθεση εργασίας τέθηκαν συγκεκριμένα καίρια ζητήματα προς εξέταση:
→ Ψς προς την αυτοεικόνα των ελλήνων βιβλιοπωλών για την κοινωνική τους ευθύνη, διαπιστώθηκε η διαχρονική προβολή
του ρόλου τους ως διαμεσολαβητή μεταξύ της γνώσης και του αναγνώστη και συχνά ως „διαφωτιστή‟ του ελληνικού κοινού.
→ Ψς προς την αντίληψη των ελλήνων βιβλιοπωλών και των υπόλοιπων επαγγελματιών και παρατηρητών του βιβλίου για τις
επιθυμίες/ανάγκες του κοινού, διαπιστώθηκε, σε μεγάλο βαθμό, η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων και η κατανόηση των
νέων αναγκών των νέων ομάδων κοινού κυρίως.
→ Ψς προς την επιχειρηματική συμπεριφορά των ελλήνων βιβλιοπωλών διαφάνηκαν κάποιες τάσεις. Ρο νέο δυτικό
παράδειγμα από τη δεκαετία του 1980 και μετά, ως προς την οργάνωση, το μέγεθος και χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του
βιβλιοπωλικού καταστήματος, ακολουθήθηκε από αρκετούς μεγάλους και μεσαίους/μικρούς βιβλιοπώλες. Βιαφάνηκε ότι το
μυστικό επιτυχίας έγκειται στην ικανότητα προσαρμογής του εκάστοτε δυτικού βιβλιοπωλικού παραδείγματος στις ιδιαιτερότητες
της εγχώριας αγοράς (μικρό μέγεθος πληθυσμού και γλώσσας, ιδιαιτερότητες αναγνωστικής συμπεριφοράς, μικρός σταθερός
πυρήνας βιβλιόφιλων, οξύς ανταγωνισμός).
→ Ο οραματισμός των ελλήνων βιβλιοπωλών για το ιδανικό βιβλιοπωλείο στο μέλλον ενισχύει την εικόνα του κοινωνικά
υπεύθυνου, ευαίσθητου στις επιθυμίες του κοινού και ευέλικτου στην προσαρμογή του στο δυτικό παράδειγμα, επιχειρηματία. Πτο
προβλέψιμο μέλλον οι ίδιοι φαντάζονται μία σύγχρονη, λειτουργική, ευέλικτη στις εκάστοτε «νέες επιθυμίες/ανάγκες» του κοινού, με
παράλληλη φυσική και ψηφιακή δράση και με πληρότητα τίτλων, βιβλιοπωλική επιχείρηση.
→ Ψς προς την στάση των ελλήνων βιβλιοπωλών, όπως και των υπόλοιπων συμμετεχόντων στην έρευνα, έναντι της πολιτικής
βιβλίου του ελληνικού κράτους, διαπιστώνεται μία έντονα επικριτική διάθεση, με έμφαση στις αδυναμίες του εκπαιδευτικού
συστήματος, το ελλιπές δίκτυο και την ανεπαρκή λειτουργία σχολικών και δημόσιων βιβλιοθηκών, την ασυνέχεια των πολιτικών
βιβλίου, την αδιαφορία στα αιτήματα του βιβλιοπωλικού κόσμου, την απουσία βιβλιοπωλικών ανώτερων σπουδών και την έλλειψη
υποστήριξης μεταφράσεων ελληνικών τίτλων σε ξένες γλώσσες.
→ Ψς προς τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν οι έλληνες βιβλιοπώλες κ.ά. για τις μεταβολές της εγχώριας βιβλιαγοράς από
το 1974 έως το 2009, υπήρξε σύγκλιση θέσεων, παρά τη διαφοροποίηση στην ερμηνεία εξελίξεων, για: α) το έλλειμμα παιδείας και
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την αδύναμη αναγνωστική συμπεριφορά, β) την αλλαγή παραδείγματος στον εκδοτικό και βιβλιοπωλικό κόσμο και γ) τη
συμπόρευση της αυξημένης βιβλιοπαραγωγής, της εύπεπτης-ευπώλητης λογοτεχνίας και της εμφάνισης νέων ομάδων κοινού (από τα
μέσα της δεκαετίας του 1980 ή κατά τη δεκαετία του 1990, κατά τους περισσότερους).
→ Ψς προς τη θέση του βιβλίου και του βιβλιοπωλείου στο σύγχρονο „υπερκαπιταλιστικό‟ κόσμο, από όλες τις παραπάνω
διαπιστώσεις, συνάγεται πως υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι η ελληνική βιβλιαγορά περιέχει στοιχεία λειτουργίας με έντονα
υποκειμενικό - «ανορθολογικό» θα μπορούσε να ειπωθεί- χαρακτήρα. Πτο σύνολο μάλιστα του δυτικού παραδείγματος μία ιδιαίτερη
«κουλτούρα της λιανικής πώλησης και κατανάλωσης» του βιβλίου, που διαφοροποιείται από την αγορά άλλων καταναλωτικών προϊόντων
και υπηρεσιών. Ρο βιβλίο συνεχίζει να αποτελεί ένα «ιδιότυπο αγαθό» και ο κύκλος παραγωγής, προβολής και διακίνησής του
συνεχίζει να αποτελεί μία «δημιουργική βιομηχανία», με μεγάλες δυνατότητες έκφρασης «ατομικισμού» και «ανορθολογισμού», ή ακόμα και
«αντίστασης» στο γενικό επιχειρηματικό παράδειγμα της εποχής. Πτο σημείο αυτό, παρατηρείται πως το ελληνικό παράδειγμα δεν
διαφοροποιείται από το γενικότερο δυτικό παράδειγμα, παρόλο που στην Ελλάδα η εκδήλωση υποκειμενικών και
ανορθολογικών κινήσεων εκ μέρους βιβλιοπωλών είναι εντονότερη.
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SUMMARY
The subject of this study is the bookstore in Greece from 1974 until 2009: the persistence of the traditional model
and the changing bookstore enterprise. An attempt is made to shine light on important dimensions of the bookstore, which
is the preeminent space for the promotion and sale of books in Greece. The theoretical tools used to investigate this
subject include a comparative historical analysis, which was especially fruitful in tracing the causal mechanisms for the birth,
development and transformation of historical ‗micro-phenomena‘. Two main criteria were considered in the selection of this
methodology: a) the bookstore as a „micro-phenomenon‟ is particularly suited to a combined economic and
sociological/cultural analysis, through the contemporary approaches of cultural studies using as a tool the collection of primary
data, on an individual and interpersonal level, which is then examined within the changing historical context; and b) the fact that
the subject of this study, the bookstore in Greece from 1974 until 2009, remains an unexplored area within academic research.
This case study was done through personal interviews using structured questionnaires during the period March-June 2009 – on
a sample of forty-two (42) interviewees, including booksellers and heads of book departments in department stores, publishers,
researchers, translators and a librarian – and provided the primary data for tracing phenomena, developments and trends in the
Greek book industry, with a focus on the bookstore.
Thanks to the discovery of typography in the 15th century and the mass production, distribution and consumption in
the 18th and 19th centuries the book constituted the first mass market news and entertainment medium. The great
economic, social and cultural changes following the Second World War had a catalytic influence on all print media. The
challenges for the book today are multidimensional, for both the book and other print media (newspapers and magazines). The
Gutenberg print ‗universe‘ already coexists with and may later be completely replaced by its immaterial digital ‗alter ego‘. Several
contemporary commentators have already noted the elements of a new model for the book industry of the early 21st century.
It has been observed that Greek book production, distribution and consumption, in particular the birth and
development of the bookstore enterprise, were never cut off from the rest of the West in any historical period. In
keeping with the working hypothesis, specific pertinent questions were set:
→ Regarding the self-image of Greek booksellers in terms of their social responsibility, it was observed that they have
always promoted their role as an intermediary between knowledge and the reader and often as an „enlightener‟ of the
Greek public.
→ Regarding the perception of Greek booksellers and other book professionals and experts on the demands and
needs of the public it was observed that to a great degree they have followed international trends and there is an
understanding of the new needs of new groups amongst the reading public.
→ Certain trends were observed regarding the business behaviour of Greek booksellers. The new western model that
emerged from the 1980s, in terms of the organisation, size and features of the bookstore, was followed by a significant
number of large as well as small-to-medium booksellers. It became apparent that the secret to success was to adapt the
western-style bookselling model to the specifics of the domestic market (small population and language, idiosyncratic reader
behaviour, small yet stable core of booklovers, fierce competition).
→ The vision held by Greek booksellers of the ideal bookstore of the future reinforces the image of the socially
responsible businessperson who is sensitive to the needs of the public and flexible in adapting to the western model.
In the foreseeable future booksellers themselves imagine a modern, functional bookstore enterprise that is flexible towards the
public‘s ‗new needs and desires‘ yet with parallel physical and digital activities and a full catalogue of titles.
→ As regards the attitude of Greek booksellers and the other participants of the study towards the Greek state‟s book
policy a highly critical position can be noted, with an emphasis on the weaknesses of the education system, the inadequate
network and insufficient operation of school and public libraries, the short-term character of the state‘s policy, the indifference
towards the needs of booksellers, the absence of advanced studies in bookselling and the lack of support for the translation of
Greek titles into foreign languages.
→ As regards the observations made by the Greek booksellers and other participants on the changes to the Greek
book market from 1974 until 2009, opinions coincided despite differences in the interpretation of developments concerning:
a) the lack of education and the small reading public; b) the changing model of the publishing and bookselling world; and, c) the
concurrence of increased book production, popular and best-selling literature and the appearance of new groups amongst the
reading public (from the mid-1980s or from the 1990s, according to most).
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→ As regards the position of the book and the bookstore in the contemporary „hyper-capitalist‟ world amongst all the
other observations, it can be concluded that there are serious indications that the Greek book market contains operational
features with profound subjective – ‗irrational‘, it could even be said – characteristics. Within all the Western models, a special
form of selling and purchasing the book that differs from that of other consumer products and services can be observed: ‗a
culture of retail sale and consumption‘ of the book. The book continues to be a ‗special good‘, and its production, promotion and
distribution continue to constitute a ‗creative industry‘ with a broad ability to express ‗individualism‘ and ‗irrationality‘ and even
‗resistance‘ to the general business model of the era. Here it can be observed that the Greek bookstore model does not differ
from the rest of the Western model, even though in the small, idiosyncratic domestic market in Greece are more
profound the subjective and „irrational‟ trends on the part of booksellers.
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DISSERTATION – ZUSAMMENFASSUNG
“Die Buchhandlung in Griechenland von 1974 bis 2009: Die Widerstandsfähigkeit und der
Paradigmenwechsel” ist das Thema der Dissertation. Es wird versucht, wichtige Aspekte des Hauptgeschäfts für das
Marketing und den Einzelhandel des Buches, beziehungsweise der Buchhandlung, im griechischen Fall zu beleuchtern. Was den
theoretischen Rahmen der Dissertation betrifft, wird die historische Vergleichsanalyse ausgewählt, die als Ziel hat, die
Ursachemechanismen der Entstehung, der Enwicklung und der Weiterentwicklung von ―Mikro-phänomenen‖ in der
Geschichte auszufinden. Aus zwei Gründen wurde diese Analyse als die geeigneste ausgewählt. Erstens, die Buchhandlung als
―Mikro-phänomen‖ ist ein interessanter Fall aus der Sicht der modernen Kulturtheorien zu forschen durch die Versammlung
von mündlichen Aussagen und die Beschreibung der jeweils historischen Umstände. Zweitens, es ist klar festzustellen, dass das
Forschungsgebiet, nämlich die Buchhandlung in Griechenland von 1974 bis 2009, wissenschaftlich noch unerforscht bleibt. Die
Forschung von case-studies wurde durchgeführt durch persönliche Interviews, bei denen ein einheitliches Fragestellenformular
benutzt wurde. Zwei und vierzig (42) Personen haben daran beteiligt, und zwar Buchhändler und Buchabteilungsleiter in
Warenhäusern mit verschiedenen Kulturprodukten (wie Musik, Video, Elektronik u.a.) in verschiedenen griechischen Städten,
als auch Herausgeber, Forscher des Buchmarktes, Journalisten, Übersetzer und eine Bibliothekarin. Durch diese Forschung
wurden die mündlichen Aussagen der o.g. Personen studiert, um etliche Entwicklungen und Tendenzen in der griechischen
kulturellen Buchindustrie und zwar in der Buchhandlung zu entdecken.
Wichtige Paradigmenwechsel in der Buchwelt sind während der westlichen Geschichte zu bemerken. Das Buch war
eigentlich das erste Medium für Masseninformation und –Unterhaltung dank der Erfindung der Typographie von Gutenberg im
15. Jahrhundert und dank der Methoden der industriellen Massenproduktion, -Verkauf und –Verbrauch während des 18. und
des 19. Jahrhunderts. Zweifellos haben die grundlegenden wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen
nach dem Zweiten Weltkrieg alle schriftlichen Medien – nämlich das Buch, die Zeitung und die Zeitschrift - stark beeinflusst.
Heute überlebt noch die Gutenberg-―Galaxis‖ des typographischen Mannes, aber gemeinsam mit seinem digitalen, nichtmaterialen ‗Alter-ego‘. Später wird das schriftliche Buch und die materiale Produktion, der Verkauf und der Verbrauch
wahrscheinlich total von dem digitalen ‗alter-ego‖ ersetzt. Ein neues ‚Beispiel‘ in der Buchindustrie ist es laut der Forscher
festzustellen.
Aus der Forschung von case-studies kann man folgern, dass der griechische Fall von Produktion, Verkauf und
Verbrauch des Buches, und insbesondere die Entstehung und die Entwicklung der Buchhandlung als Kulturunternehmen- und
Kulturinstitution, in keiner geschichtlicher Periode isoliert aus dem restlichen Westen war. In der Hypothese der Arbeit wurden
die folgenden Fragen erforscht:
→ Was die Selbstachtung der griechischen Buchhändler für ihre eigene soziale Verantwortung betrifft, war erkennbar die
feste -in allen Zeitperioden- Selbstpräsentation als eigentliche ‗Vermittler‘ zwischen die Bildung und den Vorleser. Das
Selbstverständnis als echte ‗Erleuchter‘ des griechischen Volkes war es oft zu erkennen.
→ Was die Wahrnehmung der Wünschen bzw. Bedürfnissen des Vorleserspublikums seitens der griechischen
Buchhändler und der anderen Teilnehmer an der Forschung betrifft, kann man sagen, dass fast Alle die internationalen
Entwicklungen befolgen und die sogenannten ‗neuen‘ Bedürfnisse der ‗neuen‘ Publikumsgruppen seit der 80er Jahren gut
verstehen.
→ Was das Unternehmensverhalten der griechischen Buchhändler betrifft, war es möglich einige bestimmte Tendenzen
festzustellen. Das neue seit der 80er Jahre westliche Unternehmensparadigma in der inneren Struktur, der Größe und den
inneren Merkmalen des Buchgeschäftes wurde befolgt seitens der Mehrheit von großen und mittleren bzw. kleineren
Buchhändlern. Das ‗Erfolgsgeheimnis‘ sei eigentlich die Anpassungsfähigkeit des Unternehmers. Nämlich ist es wichtig, dass
der Buchhändler das jeweils westliche Buchhandlungsparadigma, an die Besonderheiten des griechischen Marktes und zwar die
kleine Größe der griechischsprachigen Population weltweit, bestimmte Besonderheiten im Lesensverhalten, die immer geringere
treue Vorlesergruppe und die starke Konkurrenz- anzubringen.
→ Die Vision der griechischen Buchhändler für die Idealbuchhandlung in der Zukunft verstärkt allerdings die
Selbstachtung des einfühlsamen an den Wünschen der Gesellschaft und eines flexiblen im Vergleich zum westlichen
zeitgenössischen Paradigma Unternehmers. In der vorsehbaren Zukunft stellen sie sich ein modernes, effizientes und flexibles
an den immer ―neuen‖ Wünschen bzw. Bedürfnissen von verschiedenen Vorlesergruppen, Unternehmen vor. Zugleich
wünschen sie sich ein Geschäft mit paralleler materialen und digitalen Aktivität, als auch mit vielfaltigen Titel und Kopien.
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→ Bemerkenswert ist auch die Stellungnahme der griechischen Buchhändler und der restlichen Teilnehmer an der
Forschung der Buchförderungspolitik des griechischen Staates gegenüber. Die meisten haben die Staatspolitik zum
Buch und Lesung stark kritisiert; nachdrücklich haben sie Folgendes mitgeteilt: die Schwächen des Erziehungssystems, das
mangelnde Netz von Bibliotheken und zwar die uneffizienten Schul- und Staatsbibliotheken, das Kurzfristige der Staatspolitik,
die Gleichgültigkeit seitens der zuständigen Behörden gegenüber den Herausgeber- und Buchhändlerforderungen, die
Abwesenheit von Buchhandlungsstudium im Hochschulenprogramm und die mangelnde staatliche Unterstützung zur
Übersetzung griechischer Titeln in Fremdsprachen.
→ Die griechischen Buchhändler wie auch die restlichen Teilnehmer an der Forschung haben sich trotz verschiedenen
Interpretationen darüber geeinigt, dass es während des Zeitraums von 1974 bis 2009 bestimmte Veränderungen im
griechischen Buchmarkt stattgefunden haben. Erstens, gibt es immer noch ein mangelndes Erziehungssystem und ein
kleines Lesergruppe. Zweitens, fand ein ‚Paradigmenwechsel‘ im Herausgeber- und Buchhandlungsunternehmen in der zweiten
Hälfte des 90er Jahren statt. Drittens, war es klar eine Mitwirkung der zunehmenden Titelproduktion, der ‗Best-seller‘-Literatur
und des Auftritts von neuen Lesergruppen in der 90er Jahren.
→ Was den Wert des Buches und der Buchhandlung selbst in der ―hyper-kapitalistischen‖ (siehe J. Rifkin, The Age Of
Access: The New Culture of Hypercapitalism, Where All of Life is a Paid-For Experience, 2000) Weltmarkt betrifft, gibt es Anzeige, dass
auch der griechische Buchmarkt sehr vielfaltig ist und dass dieser Markt Elemente eines ‗‗zurückbleibenden‘‘ Kapitalismus (siehe
L. Miller, Reluctant capitalists: Bookselling and the Culture of Consumption, 2006) und ―Hyper-Kapitalismus‖ hat. Man kann folgern,
dass es in Griechenland wie auch im restlichen westlichen Paradigma eine Differenzierung des ―Kultureinzelhandels und –
Verbrauchs‖ des Buches im Vergleich zu anderen Konsumprodukten und Leistungen gibt. Das Buch ist noch ein ―besonderes
Kulturprodukt‖, und die sogenannte Kette seiner Produktion, Promotion und Verkauf ist noch eine ―besonders kreative
Industrie‖, in der es noch Raum für Ausdrucksmöglichkeiten von ―Subjektivität‖ oder auch ―Widerstehen‖ gegenüber dem
zeitgenössischen allgemeinen Unternehmensparadigma gibt. Diese Merkmale sind noch intensiver in der kleinen griechischen
Buchmarkt.
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◘ Doktorandin zur Abteilung der Kommunikation, Medien und Kultur an der Panteion Universität Athen (2008- )
◘ Versetzung als 1. Presserätin ins Presse- und Kommunikationsbüro bei der Griechischen Botschaft in Nikosia (2009- )
e-mail: aiklamprou@cytanet.com.cy
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ΠΗΓΕ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
−, ―Γ' Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συμπεριφοράς και
πολιτιστικών πρακτικών, 2010‖. Βιαθέσιμη στο δικτυακό τόπο:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=RESO
URCE&cresrc=8433&cnode=309 (20.4.2011).

Πτο πρώτο μέρος (Η) παρατίθενται οι Πηγές που
χρησιμοποιήθηκαν, στο πλαίσιο μελέτης του αντικειμένου της
εργασίας. Πυγκεκριμένα, γίνεται διάκριση σε: 1) αρχειακό
υλικό φορέων και οργανισμών, 2) δημοσιευμένες πηγές και
έρευνες και 3) εμπειρικό υλικό, όπου παρατίθεται
αναλυτικός κατάλογος με τα ονόματα και τις ιδιότητες των
σαράντα δύο (42) ατόμων που συμμετείχαν στην
περιπτωσιολογική έρευνα. Ώκόμη, το πρωτογενές υλικό που
συγκεντρώθηκε περιέχεται στο συνοδευτικό ψηφιακό δίσκο
(DVD) της εργασίας και διακρίνεται σε:
- Παράρτημα Ι - Ξροφορικές συνεντεύξεις «σε βάθος» με 42
επαγγελματίες και μελετητές του βιβλίου (ηχητικό υλικό) και
- Παράρτημα ΙΙ - Ξροφορικές συνεντεύξεις «σε βάθος» με
42 επαγγελματίες και μελετητές του βιβλίου (έντυπο υλικό)

−, ―Αποτελέσματα της Γ΄ Πανελλήνιας Έρευνας Αναγνωστικής
υμπεριφοράς και Πολιτιστικών Πρακτικών του ΕΚΕΒΙ: ταθερή
αξία το βιβλίο, σε καιρούς κρίσης….‖, 5.4.2011. Βιαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο: http://www.ekebi.gr/
frontoffice/popup.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=8458
&cnode=351 (5.4.2011).
−, «Ε βιβλιοπαραγωγή στην Γλλάδα 2008», Βεκέμβριος
2009. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/vivlio2008.pdf
(3.3.2011).

Ι. ΠΗΓΕ

−, «Ρα οικονομικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της
εκδοτικής επιχείρησης στην Γλλάδα», 1996. Βιαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&
cnode=423 (19.3.2010).

1. Αρχεία
• Ώρχείο Ξανελλήνιας Νμοσπονδίας Γκδοτών ΐιβλιοπωλών
(ΞΝΓΐ):
- Ξρακτικά και ψηφίσματα γενικών συνελεύσεων, 1974-2009
- Ρεύχη επαγγελματικού εντύπου «Ρο ΐιβλίο κι Γμείς», 19781994

−, «Νικονομικά στοιχεία για την αγορά του βιβλίου:
Ησολογισμοί των εκδοτών 2000-2008», 2011. Βιαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&
cnode=618 (30.9.2011).

• Γθνικό Θέντρο ΐιβλίου, Βάση δεδομένων: Βιβλιοπωλεία στην
ελληνική επικράτεια, Ώθήνα, 2008.
Σάκελος για το βιβλίο στη Ααλλία», Ώθήνα, ΓΘΓΐΗ, Κάιος
2008.

National Book Centre of Greece, Greece: Books and Writers,
Athens, 2001.

«Σάκελος για το βιβλίο στη Αερμανία», Ώθήνα, ΓΘΓΐΗ,
Κάιος 2009.

−, The Book Market in Greece, 3rd rev. ed., Athens, May 2007.

«Σάκελος για το βιβλίο στην Ηταλία», Ώθήνα, ΓΘΓΐΗ,
Ηούλιος 2005.

−, The Book Market in Greece, 4th rev. ed., Athens, October
2008.

«Σάκελος για το βιβλίο στην Νλλανδία», Ώθήνα, ΓΘΓΐΗ,
Κάιος 2007.

−, The Book Market in Greece, 5th rev. ed., Athens, May 2009.
−, The Book Market in Greece, 6th rev. ed., Athens, June 2011.

Γθνικό Θέντρο ΐιβλίου, ―Β' Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής
συμπεριφοράς και πολιτιστικών πρακτικών, 2004‖. Βιαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο:
http://book.culture.gr/erevnes/anagn04/index.htm
(18.11.2008).

• ΐιβλιοθήκη/Ώρχείο Γθνικής Πτατιστικής πηρεσίας
Γλλάδος (ΓΠΓ): Γτήσιες Γκθέσεις και μελέτες ΓΠΓ Ξολιτιστικές δαπάνες, 1974-2009
• Ώρχείο Γμπορικής Ρράπεζας Γλλάδας: «Ν κλάδος της
έκδοσης βιβλίων» - Κελέτη ΗΝΐΓ, Ώθήνα, 1998.
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• Ώρχείο Νργανισμού Πυλλογικής Βιαχείρισης Έργων του
Ιόγου: Πυμφωνία συμβιβασμού μεταξύ Google και Ένωσης
Ώμερικανών Γκδοτών, Ώμερικανικής Γταιρείας Πυγγραφέων,
(Γκδήλωση Γνημέρωσης, 21.11.2008, Ώθήνα).
2. Δημοσιευμένες πηγές - Έρευνες

―Bookselling: International market comparisons – A
benchmark study of profitability‖, The Booksellers
Association, 21.11.2008. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.booksellers.org.uk/Products-Services/SavingMembers-Money/Christmas-Books Catalogue/
Professional- Services/Benchmarking-Study.aspx
(23.12.2008).

ΓΓ-Υήφισμα του Πυμβουλίου, της 12ης Σεβρουαρίου 2001,
σχετικά με την εφαρμογή των εθνικών συστημάτων
καθορισμού της τιμής βιβλίου, Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C 073
της 06/03/2001. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:320
01G0306(02):EL:NOT (5.3.2008)

Commission of the European Communities, ―Books and
reading: a cultural challenge for Europe‖, Communication
from the Commission, COM (89), 258 final, Brussels, 3
August 1989. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο του
Ξανεπιστημίου του Pittsburgh:
http://aei.pitt.edu/5698 (4.10.2007).

Ξαρατηρητήριο για την Θοινωνία της Ξληροφορίας, «Ε
χρήση του διαδικτύου από τους Έλληνες», Κάιος 2011.
Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.observatory.gr/files/meletes/A100526_Ξροφί
λ%20χρηστών%20internet%202010.pdf (9.11.2011).

Commission of the European Communities, ―Commission
working document consultation on the future ‗EU 2020‘
strategy‖, σ. 5, 24.11.2009. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/eu2020/docs/
com_2009_647_en.pdf (15.1.2010).

Πύνδεσμος Γκδοτών ΐορείου Γλλάδας, «Σεστιβάλ ΐιβλίου
2009», Interview, Κάιος 2009. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.interview.com.gr/ gr/research.htm (23.9.2011).

Council of the European Union – Press Release, 2931st
meeting of the ECOFIN, Brussels, 10.3.2009, Nr. 7048/09
(Presse 54). Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ecofin/106576.pdf (11.3.2009).

Ρσοκόπουλος, ΐάσιας, «Ηστορία της έκδοσης στην Γλλάδα,
1830-1974: Κια επισκόπηση», Γθνικό Θέντρο ΐιβλίου, χ.χ.
Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&
cnode=596 (2.6.2010).

European Booksellers Federation, ―EBF comments to the
Commission working document consultation on the future
‗EU 2020‘ strategy‖, 14.1.2010. Βιαθέσιμο στο δικτυακό
τόπο: http://www.ebfeu.orgdocuments/press%20release/EU2020consultation
EBFcontribution0110.pdf (15.1.2010).

VPRC, Σο ιδανικό «σύγχρονο» βιβλιοπωλείο για το αναγνωστικό
κοινό, Ξοιοτική έρευνα, Σεβρουάριος 2000 (ηλεκτρονικό
CD-ROM).

−, «VAT rates on Books - Update July 2011», July 2011.
Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο: http://www.ebfeu.org/pressrelease/vat-rates-books-update-july-2011
(23.9.2011).

Bammel, Jens, ―IPA Presentation‖ στη συζήτηση
στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Publishing, New
Technologies and Rapprochement of Cultures», UNESCO,
23.4.2010. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.unesco.org/culture/en/creativity/UNESCO_I
PA_Presentation.pdf (30.4..2010).

Federation of European Publishers, European book publishing
statistics, 16 April, 2009. Executive summary. Βιαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο:
www.fepfee.be/EUROPEANBOOKPUBLISHINGSTATI
STICS2006.pdf (17.4.2009).

Barnier, Michel, ―Memorandum of Understanding: Key
principles on the digitization and making available of outof-commerce works‖, 20.9.2011. Βιαθέσιμο στο δικτυακό
τόπο:
http://ec.europa.eu/internal_market/ copyright/docs/
copyright-infso/20110920-mou_en.pdf (25.9.2011).

Hitchin, John, ―European Union legislation and regulation
as it affects the book trade‖, Center for Publishing
Development, Budapest, 1999. Βιαθέσιμο στο δικτυακό
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τόπο:http://www.osi.hu/cpd/policyresources/HitchinEN
G.doc (30.10.2008).

http://www.nea.gov/news/news04/readingatrisk.html
(12.3.2010).

«ICAP: Πημαντική πτώση στην εγχώρια αγορά εκδόσεων
εφημερίδων και περιοδικών», 21.7.2011. Βιαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο: http://www.capital.gr News.asp?id=
1244616 (22.7.2011) .

United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), Creative Economy Report 2008: The challenge of
assessing the creative economy: towards informed policy-making.
Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
www.unctad.org/en/docs/ditc20082cer en.pdf (3.1.2009).

―Independent booksellers fight for their existence‖,
Institute for the Future of the Book, 23.10.2009. Βιαθέσιμο
στο δικτυακό τόπο:
http://www.futureofthebook.org/blog/archives/2009
/10/independent_booksellers_fight_1.html (30.11.2009).

United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD), Creative Economy Report 2010: Creative economy: a
feasible development option. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.unctad.org/en/docs/ditctab20103_en.pdf
(2.3.2011)

Murray, Janet H., ―The Book Tomorrow: Future of the
Written Word‖, Speech by UNESCO World Forum on
Culture and Cultural Industries, 6-8 June 2011,
Villa Reale di Monza, Lombardia – Italy, 29.5.2011.
Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://focus2011.org/2011/05/the-book-tomorrowfuture-of-the-written-word-by-janet-h-murray (27.10.2011).

UNESCO Institute for Statistics, International flows of selected
cultural goods and services, 1994-2002: Defining and capturing the
flows of global cultural trade, Montreal, 2005. Βιαθέσιμο στο
δικτυακό
τόπο:
http://www.uis.unesco.org/ev.php?
URL_ID=3754&URLDO=DO_TOPIC&URL_SECTIO
N=201 (10.11..2008).

National Book Centre of Greece, The Book Market in Greece,
7th rev. ed., Athens, September 2011, σ. 3. Βιαθέσιμο στο
δικτυακό τόπο:
http://www.ekebi.gr/appdata/documents/BookMarketIn
Greece2011.pdf (16.2.2012).

3. Εμπειρικό υλικό
ΜΕΓΑΛΑ ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΕΙΑ (7):
• Ξροσωπική συνέντευξη με τη Ποφίκα Γλευθερουδάκη
(Κεγάλο βιβλιοπωλείο-αλυσίδα «Γλευθερουδάκης»). Τώρος:
Θεντρικό
βιβλιοπωλείο
Γλευθερουδάκης,
Νδός
Ξανεπιστημίου 17, Ώθήνα. Εμερομηνία: 27.4.2009.

European Commission – Directorate General for
Education and Culture, ―Eurobarometer: European
Cultural Values‖.
Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/eur
obarometer_en.html (25.9.2007).

• Ξροσωπική συνέντευξη με τη Καρίνα (Κάνια) Θαραϊτίδη
(Κεγάλο βιβλιοπωλείο «ΐιβλιοπωλείον της Γστίας»). Τώρος:
ΐιβλιοπωλείον της Γστίας, Νδός Πόλωνος 60, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 2.4.2009.

European Commission – Directorate General for
Education and Culture, ―The Economy of Culture‖,
October 2006. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/eco
nomy_en.html (4.12.2007).

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Λίκο Θαρατζά (Κεγάλο
βιβλιοπωλείο-αλυσίδα «Ηανός»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Ηανός,
Νδός Πταδίου 24, Ώθήνα. Εμερομηνία: 14.3.2009.

National Endowment for the Arts, ―To read or not to read:
A question of national consequence‖, Research Report No
47, November 2007. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:
http://www.nea.gov/news/news07/trnr.html (12.3.2010).

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Λίκο Ιιβέριο (Κεγάλο
βιβλιοπωλείο «Ξολιτεία). Τώρος: Αραφείο πάνω από το
βιβλιοπωλείο Ξολιτεία, Νδός Ώσκληπιού 1-3, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 22.6.2009.

National Endowment for the Arts, ―Reading at Risk: A
Survey of Literary Reading in America‖, Research Division
Report No 46, June 2004. Βιαθέσιμο στο δικτυακό τόπο:

• Ξροσωπική συνέντευξη με το ΐασίλειο Θαλδή (Κεγάλο
βιβλιοπωλείο «Θάουφμαν»). Τώρος: Νικία, Κελίσσια, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 25.4.2009.
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• Ξροσωπική συνέντευξη με το ΚαΎρ Κόλχο (Κεγάλο
βιβλιοπωλείο «Κόλχο»). Τώρος: Café Ηκτίνου, πεζόδρομος
Ηκτίνου, Ζεσσαλονίκη. Εμερομηνία: 30.5.2009.

ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΕΙΑ ΕΠΑΡΦΙΑ (7)
• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιώργο Ώλισάνογλου
(μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο
«Παιξπηρικόν»).
Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Παιξπηρικόν, Νδός Γθνικής Ώμύνης 14,
Ζεσσαλονίκη. Εμερομηνία: 29.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ώλέξανδρο Κπαρμπουνάκη
(Κεγάλο βιβλιοπωλείο «Ρο κατώι του βιβλίου»). Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Ρο κατώι του βιβλίου, Νδός Ώριστοτέλους6,
Ζεσσαλονίκη. Εμερομηνία: 30.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Θώστα Θαπέλλα
(μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο
«Ξολύεδρο»).
Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Ξολύεδρο, Νδός Θανακάρη 147, Ξάτρα.
Εμερομηνία: 11.4.2009.

ΠΟΛΤΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ – ΣΜΗΜΑΣΑ ΒΙΒΛΙΟΤ (4)
• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιάννη ΐαβουράκη
(πολυκατάστημα «Metropolis»). Τώρος: Café Metropolis,
Νδός Ξανεπιστημίου 54, Ώθήνα. Εμερομηνία: 10.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιώργο Κερούση
(μικρομεσαίο βιβλιοχαρτοπωλείο «Ξάπυρος»). Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Ξάπυρος, Νδός Ώπλωταριάς 42-44, Τίος.
Εμερομηνία: 13.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το ΐασίλη ΐασιλείου
(πολυκατάστημα «Public»). Τώρος: Αραφεία εταιρείας Public,
Νδός Ζησέως 7-9, Ώθήνα. Εμερομηνία: 29.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιάννη Θούτρα (μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο «Νιωνός»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Νιωνός, Νδός
Θολοκοτρώνη 11, Ιαμία. Εμερομηνία: 9.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ξαναγιώτη Θακουλίδη
(πολυκατάστημα «Fnac»). Τώρος: Αραφεία εταιρείας FnacΝμίλου Καρινόπουλου, Νδός Ώγίου Βημητρίου 63, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 13.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τους Ώθανάσιο Γυθυμίου και
Τρήστο Λάκο (μικρομεσαίο βιβλιοπωλείο «Ώναγνώστης»).
Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Ώναγνώστης, Νδός Ξυρσινέλλα 11,
Ηωάννινα. Εμερομηνία: 11.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τη Ποφία Κεϊμάρογλου
(ηλεκτρονικό πολυκατάστημα βιβλίων και άλλων ειδών
«Greekbooks.gr»). Τώρος: Αραφεία εταιρείας, Νδός
Θατεχάκη 61Ώ, Ώθήνα. Εμερομηνία: 21.5.2009.
ΜΕΑΙΑ
&
ΜΙΚΡΑ
ΒΙΒΛΙΟΠΨΛΕΙΑ
ΤΝΟΙΚΙΕ ΣΗ ΑΘΗΝΑ (3)

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Ελέκτρα Άννινου
(μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο
«ΐιβλιοθήκη»).
Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο ΐιβλιοθήκη, Νδός Ρριών Λαυάρχων 17,
Ξάτρα. Εμερομηνία: 11.4.2009.

Ε

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Πτέργιο Βραμουντάνη
(μικρομεσαίο βιβλιοπωλείο «Σωτόδεντρο»). Τώρος:
ΐιβλιοπωλείο Σωτόδεντρο, Νδός Θοραή 21, Εράκλειο.
Εμερομηνία: 23.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιώργο Ώσημακόπουλο
(μικρομεσαία βιβλιοχαρτοπωλεία «Θοραής» και «Κικρός
Θοραής»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Θοραής, Νδός Ώνδρέα
Ξαπανδρέου 6, Ταλάνδρι, Ώθήνα. Εμερομηνία: 9.4.2009.

ΕΚΔΟΣΕ (5)

• Ξροσωπική συνέντευξη με τη ΐασιλική Κανουσαρίδου
(μικρομεσαίο βιβλιοχαρτοπωλείο «Ξρομηθεύς», πρόεδρος
ΠΐΏΞ). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Ξρομηθεύς, Ιεωφόρος
Κεσογείων 291, Ταλάνδρι, Ώθήνα. Εμερομηνία: 30.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Ιουκά Ώξελό (εκδοτικός
οίκος και βιβλιοπωλείο «Πτοχαστής»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο
«Πτοχαστής», Καυρομιχάλη 39, Ώθήνα. Εμερομηνία:
3.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ππύρο Ρσιτσέ (μικρομεσαίο
βιβλιοπωλείο «Ιεμόνι»). Τώρος: ΐιβλιοπωλείο Ιεμόνι, Νδός
Ερακλειδών 22, Ζησείο, Ώθήνα. Εμερομηνία: 4.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Γύα Θαραϊτίδη (εκδοτικός
οίκος «ΐιβλιοπωλείον της Γστίας»). Τώρος: Γκδοτικός οίκος
ΐιβλιοπωλείον της Γστίας, Νδός Γυριπίδου 84, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 6.5.2009.
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• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ώθανάσιο Υυχογιό
(εκδοτικός οίκος «Υυχογιός»). Τώρος: Αραφεία εκδόσεων
Υυχογιός, Ιεωφόρος ΡατοΎου 121 και Ππύρου Κερκούρη 1,
Ώθήνα. Εμερομηνία: 20.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με την λγα Πελλά
(Βημοσιογράφος σε «Θαθημερινή», «Ξοντίκι» και
«Βιαβάζω»).
Τώρος:
Café
Brazilian,
πεζόδρομος
ΐαλαωρίτου, Ώθήνα. Εμερομηνία: 26.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ώργύρη Θαστανιώτη
(εκδοτικός οίκος «Θαστανιώτης»). Τώρος: 6η Βιεθνής Έκθεση
ΐιβλίου
Ζεσσαλονίκης
περίπτερο
Θαστανιώτη,
Ζεσσαλονίκη. Εμερομηνία: 30.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τη Κικέλα Ταρτουλάρη
(Ώρχισυντάκτρια «ΐιβλιοδρομίου» της ε/φ «Ρα Λέα» και
παρουσιάστρια στην τηλεοπτική εκπομπή «Νι Θεραίες της
Γποχής μας»-ΓΡ1). Τώρος: Café ε/φ «Ρα Λέα»,
Κιχαλακοπούλου 80, Ώθήνα. Εμερομηνία: 2.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Σώντα Ιάδη (εκδοτικός
οίκος «Κνήμες» και «Ξύλη»). Τώρος: Αραφεία μη
κερδοσκοπικού ιδρύματος «Κνήμες», Νδός Αρανικού 10,
Ώθήνα. Εμερομηνία: 21.6.2009.
ΛΟΙΠΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΕ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΤ (16)

• Ξροσωπική συνέντευξη με το ΐαγγέλη Τατζηβασιλείου
(Θριτικός λογοτεχνίας σε «Θυριακάτικη Γλευθεροτυπία»,
«Λέα Γστία» και «Γντευκτήριο»). Τώρος: Café
Γλευθερουδάκη, Ξανεπιστημίου 17, Ώθήνα. Εμερομηνία:
18.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Νυρανία-Ηουλία Οαγιά
(Ξρόεδρος
Ξανελλήνιας
Νμοσπονδίας
Γκδοτών
ΐιβλιοπωλών /ΞΝΓΐ). Τώρος: Γκδοτικός οίκος Κέλισσα,
Νδός Πκουφά 58, Ώθήνα. Εμερομηνία: 5.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Θώστα Θατσουλάρη
(Βημοσιογράφος στον «Γλεύθερο Ρύπο»). Τώρος: Αραφεία
ε/φ «Γλεύθερος Ρύπος», Νδός Ώγησίλαρου 6-8, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 11.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Ταράλαμπο Κπαρμπουνάκη
(Ξρόεδρος Πυνδέσμου Γκδοτών ΐιβλίου ΐόρειας
Γλλάδας/ΠΓΘΐΓ). Τώρος: Café Verdi, Ζεσσαλονίκη.
Εμερομηνία: 31.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Ζανάση ΐαλτινό
(Ιογοτέχνης, πρώην Ξρόεδρος Γταιρείας Πυγγραφέων).
Τώρος: Café Goethe Institut, Νδός Νμήρου 14-16, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 27.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ξέτρο Κάρκαρη (Ξρόεδρος
Γθνικού Θέντρου ΐιβλίου/ΓΘΓΐΗ). Τώρος: Café Brasserie,
Ώθήνα. Εμερομηνία: 22.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ηωάννη Κακριδάκη
(Ιογοτέχνης). Τώρος: Ξάπυρος, Νδός Ώπλωταριάς 42-44,
Τίος. Εμερομηνία: 13.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Άρη Ξετρόπουλο (Αενικός
διευθυντής Νργανισμού Πυλλογικής Βιαχείρισης Έργων του
Ιόγου/ΝΠΒΓΙ). Τώρος: Αραφεία ΝΠΒΓΙ, Βερβενίων 6,
Ώθήνα. Εμερομηνία: 29.4.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Θώστα Τατζιώτη (Γρευνητή
και συγγραφέα). Τώρος: Café «Ώίγλη» Δαππείου, Ώθήνα.
Εμερομηνία: 4.6.2009.
• Ξροσωπική συνέντευξη με την Ξασχαλία Ρραυλού
(Πυγγραφέας, εκδόσεις «Υυχογιός»). Τώρος: Αραφείο,
Κάρνης 22, Ώθήνα. Εμερομηνία: 27.5.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με το Αιάννη Κπασκόζο
(Βιευθυντής περιοδικού «Βιαβάζω»). Τώρος: Αραφεία
‗Βιαβάζω‘, Ταριλάου Ρρικούπη 38, Ώθήνα. Εμερομηνία:
18.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Θλαίρη Ξαπαμιχαήλ
(Κεταφράστρια, εκδόσεις «Bell/Ταρλένικ Γλλάς» και
«Gutenberg»). Τώρος: Νικία, Αλυφάδα, Ώθήνα. Εμερομηνία:
20.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με τον Ώνταίο Τρυσοστομίδη
(Βιευθυντής Ρμήματος Μένων Γκδόσεων εκδοτικού οίκου
«Θαστανιώτης» και παρουσιαστής στην τηλεοπτική εκπομπή
«Νι Θεραίες της Γποχής μας»-ΓΡ1). Τώρος: Αραφεία
εκδόσεων ‗Θαστανιώτη‘, Δαλόγγου 11, Ώθήνα. Εμερομηνία:
18.6.2009.

• Ξροσωπική συνέντευξη με την Άννα Θώτση
(ΐιβλιοθηκονόμος, πρώην διευθύντρια βιβλιοθήκης ΓΘΘΓ).
Τώρος: Νικία, Ταλάνδρι, Ώθήνα. Εμερομηνία: 3.5.2009.
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ΙΙ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ
Βρούλια, Ιουκία, Η ιστορία του ελληνικού βιβλίου: Προσεγγίσεις
και σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας, Ώθήνα, Θότινος, 2001.

Πτο δεύτερο μέρος παρατίθεται η βιβλιογραφία που έχει
αξιοποιηθεί για τη μελέτη και συγγραφή της εργασίας. Πτην
παράθεση του υλικού γίνεται μία βασική διάκριση σε ειδική
και γενική βιβλιογραφία:
ΙΙα. Θαταγράφονται οι τίτλοι βιβλίων που αφορούν στην
ιστορία και στη βιομηχανία του βιβλίου, διακρινόμενοι σε
ελληνόγλωσσους τίτλους, ξενόγλωσσους τίτλους και
ηλεκτρονικά κείμενα.
ΙΙβ. Θαταγράφονται τα επιστημονικά άρθρα που αφορούν
στην ιστορία και στη βιομηχανία του βιβλίου, διακρινόμενα
σε έντυπα, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα, και διαδικτυακά.
ΙΙγ. Θαταγράφονται οι τίτλοι βιβλίων γενικότερου
περιεχομένου, διακρινόμενοι σε ελληνόγλωσσους τίτλους,
ξενόγλωσσους τίτλους και ηλεκτρονικά κείμενα.
ΙΙδ. Θαταγράφονται τα γενικότερα, δημοσιογραφικού
τύπου, άρθρα, διακρινόμενα σε έντυπα, ελληνόγλωσσα και
ξενόγλωσσα, και διαδικτυακά.

Γθνική Πτατιστική πηρεσία της Γλλάδος, Δείκτες κύκλου
εργασιών και όγκου στο λιανικό εμπόριο – Δείκτης απασχολούμενων
ατόμων στο λιανικό εμπόριο, Γιδική ενημερωτική έκδοση,
Ξειραιάς, 2008.
Γθνικό Θέντρο ΐιβλίου, Η Βιβλιοπαραγωγή στην Ελλάδα 2006,
Ώθήνα, Κάιος 2007.
−, Γενικά στοιχεία: Σο 2007 ήταν χρονιά συγκράτησης, Ώθήνα,
Κάιος 2008.
−, Έρευνα για το κοινό των βιβλιοπωλείων, Ώθήνα, 2007.
−, Έρευνα: Η Σαυτότητα του Ελληνικού Βιβλιοπωλείου, Ώθήνα,
1996.

ΙΙα. ΕΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ – ΣΙΣΛΟΙ ΒΙΒΛΙΨΝ
Ελληνόγλωσση

−, Η δύσκολη ανάπτυξη: Σα οικονομικά του βιβλίου στην Ελλάδα,
Ώθήνα, 2004.

Ώξελός, Ιουκάς, Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών
στην Ελλάδα, Ώθήνα, Πτοχαστής, 1984.

Γθνικό Θέντρο ΐιβλίου-Ξαρατηρητήριο ΐιβλίου, Η κάλυψη
του βιβλίου από τον Σύπο, Ώθήνα, 1999.

−, Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα:
Μία κριτική προσέγγιση της εκδοτικής δραστηριότητας στα χρόνια
1960-1981, β΄ έκδ. συμπλ., Ώθήνα, Πτοχαστής, 2008.

−, Σα οικονομικά του βιβλίου στην Ελλάδα, Αγορά βιβλίου και
εκδοτικές επιχειρήσεις, Ώθήνα, 1999.
−, Πανελλήνια Έρευνα Βιβλιοπωλείων, Ώθήνα, 1998.

ΐελουδής, Αιώργος, Σο ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη
Βενετία (1670-1854): υμβολή στη μελέτη του ελληνικού βιβλίου
κατά την εποχή της Σουρκοκρατίας, Ώθήνα, Γκδόσεις Τ.
Κπούρα, 1987.

−, Πανελλήνια Έρευνα Αναγνωστικής υμπεριφοράς: ύνοψη
Αποτελεσμάτων, Ώθήνα, 1999.
Δέρη, Ξερσεφόνη, Χηφιακά Δίκτυα, Γνώση και Δημόσια
Πολιτική: Συπικές και άτυπες μορφές διακυβέρνησης του δικτύου
των δικτύων, Ώθήνα, Η. Πιδέρης, 2006.

Βαρδανός, Αιώργος Γ. (επιμ.), Οι παπαγάλοι δεν διαβάζουν
βιβλία: Κείμενα πολιτικής βιβλίου, Ώθήνα, Gutenberg, 2005.

Δημαρίτου, Έλκα κ. ά., Εθνική Πολιτική Βιβλίου, Ώθήνα,
πουργείο Ξολιτισμού – Πτέγη Θαλών Ρεχνών και
Αραμμάτων, 1994.

− (επιμ.), ελίδες στην οθόνη ή σε χαρτί (Σο μέλλον της
ανάγνωσης), Ώθήνα, εκδόσεις Gutenberg, 2010.
−, ταν η γάτα γλείφει τη λίμα, Ώθήνα, Ρυπωθήτω-Αιώργος
Βαρδανός, 1999.

Δορμπά, Κυρσίνη, Η κρατική πολιτική βιβλίου με ιδιαίτερη
έμφαση στην περίπτωση της Ελλάδας από το 1975 έως σήμερα,
Βιδακτορική Βιατριβή, Ώθήνα, 1992.

Βεδούσης, Θώστας (επιμ.),
Ρο βιβλίο στην Γλλάδα
(προβλήματα-προοπτικές), Ώθήνα, Γμπορική Ρράπεζα Βιεύθυνση Νικονομικών Κελετών, 1988.
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Ελιού, Σίλιππος, Ιστορίες του ελληνικού βιβλίου, Εράκλειο,
Ξανεπιστημιακές εκδόσεις Θρήτης, 2005.

Κπαρμπιέ, Σρεντερίκ και Ιαβενίρ, Θατρίν, Ιστορία των
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας από τον Ντιντερό στο Ίντερνετ,
Ώθήνα, Βρομέας, 1999.

−, Προσθήκες στην Ελληνική Βιβλιογραφία, Ώθήνα, Γκδόσεις
Βιογένης, 1973.

Κπασαντής, Βιαμαντής, Βιβλίο και Επικοινωνία, Ώθήνα,
Νδυσσέας, 1993.

Ίδρυμα Γλληνικού Ξολιτισμού, Οι εκδόσεις των ελληνικών
βιβλίων από τον Άλδο Μανούτιο και τα πρώτα ελληνικά
τυπογραφεία της Βενετίας (δίγλ. έκδ., ελλην./ιταλ.), Ώθήνα,
1993.

Κπαντιμαρούδης, Σιλήμων και Ξιτσάκη, Γιρήνη, «Ε
ελληνική βιομηχανία του βιβλίου» στο ΐερνίκος, Λικόλας κ.
ά. (επιμ.), Πολιτιστικές Βιομηχανίες: Διαδικασίες, Τπηρεσίες,
Αγαθά, Ώθήνα, Θριτική, 2005, 109-125.

Θαπέλλας, Θώστας, «Ρο βιβλιοπωλείο» στο Εθνική Πολιτική
Βιβλίου, Ώθήνα, πουργείο Ξολιτισμού-Πτέγη Θαλών Ρεχνών
και Αραμμάτων, Ηανουάριος-Νκτώβριος 1994, 205-214.

Κπώκος, Αεώργιος Β., «Ε ‗διαφημιστική‘ προβολή του
βιβλίου κατά την Ρουρκοκρατία» στο Σο βιβλίο στις
προβιομηχανικές κοινωνίες: Πρακτικά του Α‘ Διεθνούς υμποσίου
του Κέντρου Νεοελληνικών Ερευνών, Ώθήνα, Θέντρον
Λεοελληνικών Γρευνών και Γθνικόν Ίδρυμα Γρευνών, 1982,
113-135.

Θάρδαρη, Θωνσταντίνα (επιμ.), Από τον Γουτεμβέργιο στο
DTP Desktop Publishing, Ώθήνα, Αενική Αραμματεία
Ησότητας-Πύνδεσμος Γκδοτών ΐιβλίου, 1992.
Θάσσος, ΐαγγέλης, «Ε ενιαία τιμή βιβλίου» στο Εθνική
Πολιτική Βιβλίου, Ώθήνα, πουργείο Ξολιτισμού-Πτέγη
Θαλών Ρεχνών και Αραμμάτων, Ηανουάριος-Νκτώβριος 1994,
115-204.

ΛικολαΎδου, Γμμανουέλα, Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη:
Άνθρωποι, βιβλία, μία ιστορία, Ώθήνα, Γλευθερουδάκης, 2005.
Ξανελλήνια Νμοσπονδία Γκδοτών ΐιβλιοπωλών, Η σχολική
βιβλιοθήκη στον 21ο αιώνα: μέσον και τρόπος για τη γνώση, Ώθήνα,
Βεκέμβριος 2004.

Θουμαριανού, Ώικατερίνη, «Πτάσεις και συμπεριφορές
απέναντι στο ελληνικό έντυπο στον φθίνοντα ΗΕ΄ και στον
αρχόμενο ΗΖ΄ αιώνα» στο Σο βιβλίο στις προβιομηχανικές
κοινωνίες: Πρακτικά του Α‘ Διεθνούς υμποσίου του Κέντρου
Νεοελληνικών Ερευνών, Ώθήνα, Θέντρον Λεοελληνικών
Γρευνών και Γθνικόν Ίδρυμα Γρευνών, 1982, 257-269.

Ξαντελάκης, Λίκος, «αν να διάβασα ένα βιβλίο»: Ο βιβλιοπώλης
της Εστίας αφηγείται, Ώθήνα, ΐιβλιοπωλείον της ‗Γστίας‘ - Η. Β.
Θολλάρου, 2003.
Ξαυλίδης, Αεώργιος και Ιέανδρος, Λίκος (επιμ.), Νέες
τεχνολογίες, ηλεκτρονικό εμπόριο & βιβλίο, Ώθήνα, Γθνικό
Θέντρο ΐιβλίου-εκδόσεις Δήτη, 2004.

Θουμαριανού, Ώικατερίνη, Βρούλια, Ιουκία και Layton,
Evro, Σο ελληνικό βιβλίο 1476-1830, Ώθήνα, Γθνική Ρράπεζα
της Γλλάδος, 1986.

Ξερεσόν, Ρζοβάνι, Σο εγχειρίδιο του βιβλιοπώλη: Η οικονομική
και χρηματοδοτική διαχείριση του βιβλιοπωλείου, Ώθήνα, ΓΘΓΐΗ,
1996.

Θουρμαντζή, Γλένη, Σο βιβλίο στην ακμή του Νεοελληνικού
Διαφωτισμού (1761-1820): Ποσότητες, ποιότητες, ιδέες, Ώθήνα,
Ώτραπός, 2002.

Περαφετινίδου, Κελίνα, Κοινωνιολογία των Μέσων Μαζικής
Επικοινωνίας: Ο ρόλος των μέσων στην αναπαραγωγή του
σύγχρονου καπιταλισμού, Ώθήνα, Gutenberg, 1987.

Κακρυνικόλα, Λινέττα (επιμ.), Σο χρονικό του Κέδρου: 19542004, Ώθήνα, Θέδρος, 2004.
Κπακουνάκης, Λίκος, «Ξολιτική βιβλίου», στο Βαρδανός
Αιώργος Γ. (επιμ.), Οι παπαγάλοι δεν διαβάζουν βιβλία: Κείμενα
πολιτικής βιβλίου, Ώθήνα, Gutenberg, 2005, 89-91.
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Ππ. (εκδ. επιμ.), Σο έντυπο ελληνικό βιβλίο 15ος-19ος αιώνας:
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