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Το ελληνικό βιβλίο στην κρίση
Σκέψεις για το παρελθόν, παρατηρήσεις για το παρόν, ιδέες για το μέλλον

10-11 Μαΐου 2013

αμφ. «Ιω. Δρακόπουλος», Προπύλαια Πανεπιστημίου Αθηνών

Σε συνθήκες οικονοµικής και κοινωνικής κρίσης «Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων» διοργάνωσαν στις 10-11
Μαΐου 2013, διηµερίδα όπου έλαβαν µέρος ερευνητές και εκπρόσωποι από τα επαγγέλµατα του βιβλίου.
Από τις παρουσιάσεις των οµιλητών και τις ζωντανές συζητήσεις µε το κοινό αναδείχθηκαν τα προβλήµατα
όλου του φάσµατος της δηµιουργίας, της παραγωγής και της διακίνησης του βιβλίου.

Εξετάστηκαν θέµατα από την ιστορία του εκδοτικού χώρου και της τυπογραφίας όπως οι περιπέτειες του
βιβλίου και των ιδεών στην κρίσιµη εικοσαετία 1960-1980 (Λουκάς Αξελός), η συγκρότηση του Συνδικάτου
Εργατών Τύπου Αθηνών (Αθηνά Ζηζοπούλου), η κρίση του βιβλίου της δεκαετίας του 1930 (Άννα Κα-
ρακατσούλη) και η ιστορία της εικονογράφησης του παιδικού βιβλίου (Δηµήτρης Παυλόπουλος).

Νέοι συγγραφείς µίλησαν για την σηµερινή κατάσταση στην αγορά εργασίας, όπως διαµορφώθηκε µετά
την τεχνητή άνθηση του βιβλίου και τον εκδοτικό πληθωρισµό των δεκαετιών του 1990 και 2000, και για
τις επιλογές των εκδοτών που αποφεύγουν πλέον τον πειραµατισµό και τα «αντιεµπορικά» είδη λόγου, όπως
η ποίηση και το δοκίµιο, τοµείς, όπου όµως συνήθως πρωτοδοκιµάζεται η νέα γενιά δηµιουργών (Χρήστος
Αστερίου) καθώς για την αποκαλυπτική αποτύπωση της κρίσης στο έργο των νέων ποιητών (Θ. Τσαλαπάτης).
Τέθηκε το ζήτηµα της σχέσης της µετάφρασης µε τον εθνικισµό (Κρ. Ηλιόπουλος) και του κρίσιµου ρόλου
του επιµελητή που, λόγω κρίσης, αντιµετωπίζεται όλο και συχνότερα ως περιττή δαπάνη (Παν. Σουλτάνης).
Επαγγελµατίες του βιβλίου παρουσίασαν τη βίαιη ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και την επιδείνωση
των όρων εργασίας (Μιχ. Λαλιώτης, Ν. Αντωνίου) ενώ εκδότες και βιβλιοπώλες (Β. Γραµέλης, Ν. Λα-
µπρόπουλος, Δ. Δηµόπουλος) περιέγραψαν ανάγλυφα τον δύσκολο ρόλο τους αλλά και τις ευθύνες τους σε
σχέση µε τις πιέσεις της αγοράς, τις νέες τεχνολογίες και τις απαιτήσεις του αναγνωστικού κοινού για ποιοτικό
και προσιτό βιβλίο.

Θεωρώντας τις βιβλιοθήκες θεµατοφύλακες της πολιτισµικής παραγωγής αλλά και φυσική δίοδο
πρόσβασης στο βιβλίο για τους αναγνώστες που υφίστανται την οικονοµική κρίση, αναπτύχθηκαν
προβληµατισµοί σχετικά µε τον ειδικό ρόλο της Εθνικής Βιβλιοθήκης (Τ. Αράχωβα), τις δυνατότητες
παρέµβασης και ανταπόκρισης των δηµοτικών βιβλιοθηκών στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών (Χρ. Κυ-
ριακοπούλου) και τα πολύπλοκα καινοφανή ζητήµατα που θέτει η σταδιακή καθιέρωση του ψηφιακού βιβλίου
(Γ. Γλωσσιώτης). Τέλος, έγινε µια συνολική επισκόπηση του εκδοτικού τοπίου και αναζητήθηκαν πιθανές
διέξοδοι και προοπτικές για το ελληνικό βιβλίο (Ε. Γιαννοπούλου). Η στρογγυλή τράπεζα που έκλεισε την
εκδήλωση (Μ. Πιµπλής, Ν. Βουλέλης, Ν. Ξυδάκης, Ν. Μέλιος, Κ. Λεγάκης) στάθηκε στις κατακτήσεις αλλά
και τα ελλείµµατα του ελληνικού βιβλίου, την αναγκαιότητα αλλαγής του επιχειρηµατικού προφίλ του εκδότη
και της δηµιουργίας ενός κώδικα ηθικής συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο, τις δυνατότητες και
τις ελπίδες που δίνουν τα αναδυόµενα αυτοδιαχειριζόµενα εκδοτικά σχήµατα, τη σκοπιµότητα σύνταξης
µελετών βιωσιµότητας του κλάδου κ.ά.
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Ιδιαίτερα σηµαντική για τα ουσιαστικά πορίσµατα της διηµερίδας ήταν η συµβολή του κοινού που
παρακολούθησε µε αµείωτο ενδιαφέρον τις εργασίες και συµµετείχε ενεργά στον ανοιχτό και δηµοκρατικό
διάλογο, χωρίς παρωπίδες και χωρίς προκαταλήψεις και περιστροφές, ανοίγοντας δρόµους για γόνιµες
ανταλλαγές απόψεων και συνεργασίες. Διαπιστώσαµε µε µεγάλη ικανοποίηση ότι υπάρχει ένας ζωντανός
«κόσµος του βιβλίου» που µπορεί να δοκιµάζεται σκληρά στις παρούσες συνθήκες αλλά µπορεί να
ανταπεξέλθει χτίζοντας πάνω στις αξίες της αλληλεγγύης και ενός νέου πολιτισµικού ήθους.

Η παρούσα ηλεκτρονική έκδοση παρουσιάζει οκτώ από τις εισηγήσεις που εκφωνήθηκαν και έγινε σε
συνεργασία µε το Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων
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Η συγκρότηση του Συνδικάτου Εργατών Τύπου Αθηνών, 1900-1940*

Αθηνά Ζηζοπούλου
Ιστορικός

Στην τυπογραφία, σε αντίθεση µε άλλα επαγγέλµατα, όπου η είσοδος των µηχανών οδήγησε στην «αποει-
δίκευση» των εργατών, οι µηχανές συνέβαλαν στην περαιτέρω εξειδίκευση του εργάτη και στη δηµιουργία
νέων ειδικοτήτων. Η εκµηχάνιση της παραγωγής δεν στόχευε στον περιορισµό της υπάρχουσας λεγόµενης
ειδικευµένης εργασίας, αλλά στην αύξηση της παραγωγικότητας, η οποία γινόταν επιτακτική σε περιόδους
πολιτικών, οικονοµικών και κοινωνικών αλλαγών.1 Με την εισαγωγή, στα τυπογραφεία των ηµερήσιων εφη-
µερίδων της Αθήνας, µεταχειρισµένων, συνήθως, µηχανών, οι εργάτες τύπου υιοθετούν το δυτικοευρωπαϊκό
παράδειγµα συγκρότησης σωµατείων, ανά ειδικότητα.

Η αντικατάσταση των επίπεδων πιεστηρίων από τα κυλινδρικά είχε ως συνέπεια τη µείωση του αριθµού
των εργαζοµένων που απαιτούνταν στην εργασία της εκτύπωσης και στην ανάγκη εκµάθησης µιας νέας, εν-
τελώς διαφορετικής, ειδικότητας.2 Ο πιεστής κυλινδρικών πιεστηρίων δεν είχε πλέον τίποτα κοινό µε τον αν-
τίστοιχο πιεστή των επίπεδων πιεστηρίων. Κυλινδρικά πιεστήρια εισάγονται στην Αθήνα από τα τέλη του 19ου
αιώνα, γι’ αυτό και οι πιεστές ήταν οι πρώτοι, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες ειδικότητες, που συγκρότησαν
το 1904 το «Σύνδεσµο Πιεστών, Χαρτοθετών και Στερεοτυπών Τυπογράφων».3 Αντίστοιχα, η είσοδος της λι-
νοτυπίας οδήγησε στην ίδρυση του «Συνδέσµου Λινοτυπιστών», µια ένωση που το 1916 µετονοµάζεται σε
«Σύνδεσµο Εργατών Λινοτυπών». Και τα δύο εργατικά σωµατεία, ωστόσο, αποδεικνύονται βραχύβια.

Η πρώτη λινοτυπική µηχανή εγκαταστάθηκε σε τυπογραφείο της Αθήνας το 1907-1908 και µέχρι το 1911
λειτουργούσαν συνολικά δεκαοκτώ.4 Οι χειροστοιχειοθέτες που επιθυµούσαν να εκπαιδευτούν στη νέα ει-
δικότητα µπορούσαν σχετικά εύκολα να προσαρµοστούν στις δεξιότητες που απαιτούσε η µηχανική στοι-
χειοθεσία, καθώς το κλαβιέ της λινοτυπίας κατασκευάστηκε µε βάση το πρότυπο της τυπογραφικής κάσας.5

Η είσοδος της στοιχειοθετικής µηχανής περιόρισε, αλλά δεν «εκτόπισε» από το τυπογραφείο την κάσα µε
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* Το κείµενο εντάσσεται στο πλαίσιο της υπό εκπόνηση διδακτορικής µου διατριβής µε θέµα τους «Τυπογράφους και εργάτες τύπου
της Αθήνας τον 20ό αιώνα». Η έρευνα υποστηρίχθηκε µε υποτροφία από το «Ίδρυµα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισµού» και τον
Ειδικό Λογαριασµό Κονδυλίων Έρευνας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης.

1 Βλ. ενδεικτικά Jonathan Zeitlin, “Engineers and compositors: A comparison”, Royden Harrison – Jonathan Zeitlin (επιµ.), Divi-
sions of Labour: Skilled Workers and Technological Change in Nineteenth Century Britain, Harvester Press, Σάσεξ 1985, σ. 185-250·
Ava Baron, “Contested terrain revisited: Technology and gender definitions of work in the printing industry, 1850-1920”, Barbara Drygul-
ski Wright κ.ά., Women, Work, and Technology: Transformations, University of Michigan Press, Αν Άρµπορ 1987, σ. 58-83· Diane P.
Koenker, “Men against women on the shop floor in early Soviet Russia: Gender and class in the socialist workplace”, American His-
torical Review 100/5 (1995), σ. 1438-1464.

2 Για την τεχνική εξέλιξη των τυπογραφικών πιεστηρίων βλ. James Moran, Printing Presses: History and Development from the
Fifteenth Century to Modern Times, Faber and Faber, Λονδίνο 1973.

3 Νίκος Ποταµιάνος, «Η παραδοσιακή µικροαστική τάξη της Αθήνας. Μαγαζάτορες και βιοτέχνες 1880-1925», Διδακτορική
διατριβή, Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 2011, σ. 849.

4 ΕΚΑ, Οι εργάται της Ελλάδος προς την Διπλήν Βουλήν των Ελλήνων. Υπόµνηµα, Αθήνα 1911, σ. 9.
5 Cynthia Cockburn, Brothers: Male Dominance and Technological Change, Pluto Press, Λονδίνο 1991 [1983], σ. 47.



τα στοιχεία. Συχνά και οι δύο τρόποι στοιχειοθεσίας µπορούσαν να συνυπάρχουν.6 Η αλλαγή εντοπίζεται
στην αποσύνδεση της διαδικασίας σελιδοποίησης από την ειδικότητα της χειροστοιχειοθεσίας. Εποµένως,
η στοιχειοθετική µηχανή δεν οδήγησε στη δηµιουργία µιας νέας ειδικότητας, αλλά τριών: των λινοτυπών,
των µηχανικών λινοτυπικών µηχανών και των σελιδοποιών. Βάσει των νέων ειδικοτήτων, συµπεριλαµβα-
νοµένης και αυτής των πιεστών κυλινδρικών πιεστηρίων, συγκροτούνται και οι αντίστοιχες εργατικές ενώ-
σεις. Το 1929 ιδρύονται τα ταµεία αλληλοβοήθειας των «Μηχανικών Λινοτυπικών Μηχανών» και «Εργατών
Κυλινδρικών Πιεστηρίων Αθηνών» και το 1930 οι ενώσεις των «Λινοτυπών Αθηνών» και «Στοιχειοθετών
Αθηναϊκών Εφηµερίδων».7

Τη δεκαετία του 1920, µολονότι αυξάνεται ο αριθµός των τυπογραφείων και η ζήτηση για έντυπο υλικό,
η µαζική εγκατάσταση στοιχειοθετικών µηχανών πλήττει την ειδικότητα του χειροστοιχειοθέτη. Την κατά-
σταση επιτείνει η οικονοµική κρίση του 1929 και ο οξύς ανταγωνισµός που εµφανίζεται τόσο µεταξύ των
εφηµερίδων όσο και µεταξύ εφηµερίδων και βιβλίου. Για την προσέλκυση νέων διαφηµιστικών καταχω-
ρήσεων, οι εκδότες επιδίδονται σε προσπάθειες µεγιστοποίησης της κυκλοφορίας των εφηµερίδων,8 κυρίως,
µέσω της πρακτικής καταβολής «δώρων» στους αναγνώστες (ραπτοµηχανές, χρήµατα, οικόπεδα, σπίτια
κ.λπ.), µια πρακτική του 19ου αιώνα, και της αύξησης του αριθµού των σελίδων.9 Το νέο που εµφανίζεται
αυτήν την περίοδο είναι η δυναµική εισβολή των εκδοτών του τύπου στο χώρο του βιβλίου, το οποίο προ-
σφέρουν ως «δώρο» στους αναγνώστες. Η ατέλεια του δηµοσιογραφικού χάρτου ευνόησε την έκδοση βι-
βλίων µε συµπιεσµένο κόστος, υποχρεώνοντας τις εκδοτικές επιχειρήσεις ή να διακόψουν την έκδοση βι-
βλίων ή να µειώσουν σηµαντικά την τιµή πώλησής τους.10

Η αύξηση του κόστους παραγωγής των εφηµερίδων εντατικοποίησε τις προσπάθειες των εργοδοτών για
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ΑΘΗΝΑ ΖΗΖΟΠΟΥΛΟΥ

6 Χρήστος Γ. Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου και η ιστορία τους από το 1821 έως το 1975, Αθήνα 1975, σ. 21.
7 Πρωτοδικείο Αθηνών, Αλφαβητικόν ευρετήριον σωµατείων, 1914-1931. Οι διασπάσεις που παρατηρούνται στο επίπεδο της ΓΣΕΕ

και των Οµοσπονδιών, τη δεκαετία του 1920, µεταφέρονται και στις πρωτοβάθµιες οργανώσεις. Το 1928 η επικράτηση της δεξιάς
παράταξης στη διοίκηση του «Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών» ώθησε τους εργάτες στην ίδρυση διακριτών ενώσεων στον τύπο. Βλ.
Χρήστος Γ. Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π, σ. 23-25. Η «Αλληλοβοηθητική Αδελφότης των Τυπογράφων» της Αθήνας ιδρύεται
τον Απρίλιο του 1900. Το 1914 µετονοµάζεται σε «Σύνδεσµο Εργατών Τυπογράφων του Βιβλίου και του Τύπου» και το 1921 σε
«Σωµατείον Εργατών Τυπογράφων του Βιβλίου και του Τύπου». Βλ. Σωµατείον Εργατών Τυπογράφων του Βιβλίου και του Τύπου,
Καταστατικόν, Εστία, Αθήνα 1921. Εξαιτίας της µακροσκελούς επωνυµίας εξαρχής υιοθετήθηκε από τα µέλη ο τίτλος «Σωµατείον
Τυπογράφων Αθηνών», ένας τίτλος που «νοµιµοποιήθηκε» το Σεπτέµβριο του 1939 µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Για τους
τυπογράφους της Αθήνας βλ. ενδεικτικά Νίκος Ε. Σκιαδάς, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, τ. Γ΄: Μαχόµενη τυπογραφία –
Σύµµικτα, 1863-1909, Gutenberg, Αθήνα 1982, σ. 178-217· Χρήστος Γ. Καραµπλιάς, Οι εργάτες τύπου, ό.π.· Χαρίλαος Γ. Γκούτος, Ο
συνδικαλισµός στην Αθήνα το 1891. Συνδικάτα, απεργίες, συνθήκες εργασίας, σοσιαλισµός, Αντ. Ν. Σάκκουλας, Αθήνα-Κοµοτηνή 2001·
Γεώργιος Λαγανάς, «Το σωµατείο τυπογράφων και βιβλιοδετών ‘Γουτεµβέργιος’ (1868-1886)», Βιβλιοαµφιάστης 1 (1999), σ. 103-141·
Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι στο ελληνικό κράτος. Πρώτη προσέγγιση: Αθήνα, 1930-1990», Μνήµων 24 (2002),
σ. 307-326· Χρήστος Λούκος (επιµ.), Τυπογραφία και τυπογράφοι, Πρακτικά ηµερίδας στη µνήµη του Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη, ΕΜΝΕ,
Αθήνα 2014, υπό έκδοση.

8 Το 1915 η ηµερήσια κυκλοφορία των αθηναϊκών εφηµερίδων ανέρχεται στα 150.000 φύλλα. Την περίοδο 1930-1936 φτάνει τα
350-360.000 φύλλα, για να µειωθεί την περίοδο της δικτατορίας του Μεταξά στα 250-270.000 φύλλα. Κώστας Μάγερ, Ιστορία του
ελληνικού τύπου, τ. Β΄: Αθηναϊκαί εφηµερίδες 1901-1959, Γεώργιος Σερµπίνης, Αθήνα 1959, σ. 14. Τα στοιχεία για την κυκλοφορία
των εφηµερίδων θα πρέπει να αντιµετωπιστούν µε επιφύλαξη, καθώς οι εκδότες ήδη από το 19ο αιώνα δηλώνουν µεγαλύτερο, από
τον πραγµατικό, αριθµό κυκλοφορίας των φύλλων τους µε στόχο την αύξηση των διαφηµίσεων και των αγγελιών. Βλ. Klimis Mas-
toridis, Casting the Greek Newspaper: A Study of the Morphology of the Ephemeris from its Origins until the Introduction of Mechanical
Setting, ΕΛΙΑ, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 332.

9 Ο οξύς ανταγωνισµός µεταξύ των εφηµερίδων και η πρακτική καταβολής «δώρων» στους αναγνώστες συναντάται, επίσης, αυτήν
την περίοδο, τόσο σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης όσο και στις ΗΠΑ. Βλ. Δηµήτρης Κ. Ψυχογιός, Τα έντυπα µέσα επικοινωνίας. Από
τον πηλό στο Δίκτυο, Καστανιώτης, Αθήνα 42010, σ. 318-320.

10 Για την «κρίση» που αντιµετωπίζουν οι τυπογραφικές επιχειρήσεις στο Μεσοπόλεµο βλ. Βάσιας Τσοκόπουλος κ.ά. (επιµ.),
Περιπέτειες του βιβλίου στην Ελλάδα 1880-1940. Ένα ανθολόγιο, ΕΚΕΒΙ, Αθήνα 1998· Εκδοτικές δραστηριότητες 1900-1940, ΕΚΕΒΙ,
Αθήνα 1998· Γιάννης Χρυσοβέργης, «Η κρίση του βιβλίου στα 1930» και Γιώργος Ζεβελάκης, «Κρίση – Αίτια – Θεραπείες»,
Δηµήτρης Παυλόπουλος (επιµ.), Ελληνικό βιβλίο, «Η Καθηµερινή», Αθήνα 2001, σ. 168-170 και 171-173· Τάκης Καγιαλής, Η
επιθυµία για το Μοντέρνο. Δεσµεύσεις και αξιώσεις της λογοτεχνικής διανόησης στην Ελλάδα του 1930, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2007· Άννα
Καρακατσούλη, Στη χώρα των βιβλίων. Η εκδοτική ιστορία του Βιβλιοπωλείου της Εστίας, 1885-2010, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων,
Αθήνα 2011, σ. 111-124.



µείωση των αποδοχών και του αριθµού των εργαζοµένων. Η µεταβολή των όρων εργασίας άσκησε πίεση στους
εργάτες, καθώς οι άνεργοι και οι υποαπασχολούµενοι ήταν πρόθυµοι να αποδεχτούν εργασίες µε χαµηλότε-
ρες αποδοχές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η προσπάθεια συνεργασίας των τριών ενώσεων στο τµήµα
στοιχειοθεσίας προκειµένου να γίνει εφικτή η συγκράτηση του ύψους των αποδοχών σε ένα ορισµένο απο-
δεκτό επίπεδο. Το 1933 98 λινοτύπες, 53 σελιδοποιοί-στοιχειοθέτες και 22 µηχανικοί, δηλαδή συνολικά 173
εργάτες, αποφασίζουν τη διάλυση των αντίστοιχων ενώσεων και την ενσωµάτωσή τους σε µία ενιαία οργά-
νωση, το «Συνδικάτο Εργατών Τύπου Αθηνών». Στο Συνδικάτο θα κυριαρχήσουν τόσο αριθµητικά όσο και
διοικητικά οι λινοτύπες. Δεν είναι τυχαίο, εποµένως, ότι ως εικόνα σύµβολο της νέας ένωσης επιλέχθηκε το
σύµβολο των λινοτυπών και µηχανικών, η λινοτυπική µηχανή. Με την υιοθέτηση του συγκεκριµένου συµ-
βόλου δηλωνόταν η ρήξη τους, αφενός µε τον παλαιότερο τρόπο στοιχειοθεσίας (τη χειροστοιχειοθεσία), και
αφετέρου, µε το «Σωµατείον Εργατών Τυπογράφων του Βιβλίου και του Τύπου» που είχε ως σύµβολο την
προσωπογραφία του Γουτεµβέργιου.

Οι πιεστές δεν πλήττονται άµεσα από την κρίση. Αυτό οφείλεται κυρίως στον περιορισµένο σχετικά αριθµό
κυλινδρικών πιεστηρίων που λειτουργούν στην Αθήνα και άρα στον περιορισµένο αριθµό εργαζοµένων. Δεν
υπάρχουν δηλαδή «ελεύθεροι εργάτες»11 στην αγορά που θα µπορούσαν ενδεχοµένως να απειλήσουν το ύψος
των αποδοχών τους. Το 1935 µε την εισαγωγή και εγκατάσταση νέων κυλινδρικών πιεστηρίων, σε τυπογραφεία
του τύπου, προκαλείται κρίση στην ειδικότητα του πιεστή, καθώς απολύονται εργάτες επίπεδων πιεστηρίων,
που δεν µπόρεσαν ή δεν θέλησαν να προσαρµοστούν στη νέα κατάσταση και παράλληλα προσλαµβάνονται
νέοι, εκτός σωµατείου, εργάτες. Στα τέλη του 1935 οι πιεστές θα γίνουν εν τέλει µέλη του Συνδικάτου Ερ-
γατών Τύπου Αθηνών, αλλά δεν θα ενσωµατωθούν ποτέ πλήρως ακόµη και µέχρι τη Μεταπολίτευση.

Η συγκεκριµένη εξέλιξη στον τρόπο σωµατειακής οργάνωσης των εργατών τύπου, τη δεκαετία του 1930,
διαφοροποιεί την ελληνική περίπτωση τόσο από χώρες της Δυτικής Ευρώπης και της Βόρειας Αµερικής, όπου
οι εργάτες συγκροτούν σωµατεία µε βάση την ειδικότητα, όσο και από το παράδειγµα της Σοβιετικής Ένω-
σης, όπου ο κλάδος αποτελεί το κριτήριο σύστασης των εργατικών σωµατείων. Στη σοβιετική τυπογραφία,
για παράδειγµα, στοιχειοθέτες, πιεστές, λιθογράφοι και βιβλιοδέτες ανήκουν στο ίδιο εργατικό σωµατείο.
Στην Αθήνα, το Συνδικάτο Εργατών Τύπου περιλαµβάνει αποκλειστικά άνδρες εργάτες που απασχολούν-
ται στα τµήµατα στοιχειοθεσίας και εκτύπωσης, δηλαδή λινοτύπες, σελιδοποιούς, µηχανικούς και πιεστές,
ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασίας.12

Η ανεργία παραµένει το βασικό πρόβληµα που απασχολεί τα µέλη του Συνδικάτου Τύπου της Αθήνας,
ένα πρόβληµα που στην περίπτωση του τύπου συνδέεται άµεσα µε τις αλλαγές που συντελούνται στο πο-
λιτικό επίπεδο. Ο εθνικός διχασµός, το κίνηµα του 1923, η δικτατορία του Πάγκαλου, τα κινήµατα του 1933
και του 1935, η δικτατορία του Μεταξά σηµατοδοτούν περιόδους κρίσης του τυπογραφικού επαγγέλµατος,
εξαιτίας µόνιµου ή προσωρινού κλεισίµατος τυπογραφικών επιχειρήσεων. Στις περιόδους αυτές αυξάνεται
η κινητικότητα των εργαζοµένων, οι οποίοι αναζητούν εργασία όχι µόνο σε άλλες πόλεις, αλλά και σε άλ-
λους οικονοµικούς κλάδους. Σε αρκετές περιπτώσεις η σχετική ευκολία ίδρυσης εκδοτικού τυπογραφείου,
λόγω χαµηλού παραγωγικού κόστους, ωθεί άνεργους, υποαπασχολουµένους, ακόµη και εργαζοµένους, στην
ίδρυση δικών τους επιχειρήσεων.13
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11 Όπως επισηµαίνει ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, η «‘ελευθερία της εργασίας’, δηλαδή η ελευθερία της χρησιµοποίησης των
απεργοσπαστών ήταν η πιο δηµοφιλής ελευθερία των βιοµηχάνων και των αστών πολιτικών σε µια περίοδο πρωτόγνωρου κατά τα άλλα
περιορισµού των ελευθεριών». Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι µεταβολές της ελληνικής οικονοµίας»,
Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Β1: Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, Βιβλιόραµα, Αθήνα 2002, σ.
34. Για το ασφυκτικό νοµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργούν τα εργατικά σωµατεία αυτήν την περίοδο βλ. Seraphim Seferiades,
“The coercive impulse: Policing labour in Interwar Greece”, Journal of Contemporary History 40/1 (2005), σ. 55-78.

12 Οι βιβλιοδέτες και οι λιθογράφοι είχαν συγκροτήσει, νωρίτερα, διακριτά σωµατεία. Το 1891 ιδρύθηκε ο «Σύνδεσµος Βιβλιο-
δετών Αθηνών» και το 1901 η «Αδελφότης Εργατών Λιθογράφων Αθηνών και Πειραιώς». Χαρίλαος Γ. Γκούτος, Ο συνδικαλισµός στο
ελληνικό κράτος 1834-1914. Επίσηµο και ζωντανό συνδικαλιστικό δίκαιο. Συνδικαλιστική κίνηση, τ. Α΄, Ε.Ε.Ε. Δελτίον Εργατικής Νο-
µοθεσίας, Αθήνα 1988, σ. 74, 129-130, 205-206.

13 Χρήστος Λούκος, «Τυπογραφία και τυπογράφοι», ό.π., σ. 310-313. Για την επαγγελµατική κινητικότητα βλ. επίσης Λήδα Παπα-



Τα δύο τυπογραφικά εργατικά σωµατεία της Αθήνας, σε συνεργασία µε το Σωµατείο Τυπογράφων Πει-
ραιώς, επεδίωξαν την «κατοχύρωση του επαγγέλµατος», ώστε να περιοριστεί ο αριθµός των εργατών και
εργατριών που εισέρχονταν στα τυπογραφικά καταστήµατα κάθε είδους. Η ψήφιση του σχετικού νόµου συ-
ζητείται από το 1936 και οι εργάτες τύπου, προκειµένου να υπαχθούν σε αυτόν, αλλάζουν το 1938 την επω-
νυµία του Συνδικάτου σε «Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών» (ΕΕΤΑ) και παράλληλα γίνονται µέλη της
ΓΣΕΕ, εφόσον ως εργατικά σωµατεία αναγνωρίζονταν µόνο αυτά που ήταν µέλη της ανώτερης συνδικαλι-
στικής οργάνωσης.

Το 1939 ψηφίζεται εν τέλει ο αναγκαστικός νόµος 1931 «περί κατοχυρώσεως του επαγγέλµατος του τυ-
πογράφου», ο οποίος όριζε ότι «ουδείς δύναται ν’ ασκήση το επάγγελµα του µισθωτού τυπογράφου ήτοι στοι-
χειοθέτου, πιεστού, χαρτοθέτου και στερεοτύπου, εάν δεν είναι εφωδιασµένος δι’ επαγγελµατικού βιβλια-
ρίου».14 Ο νόµος ήταν ευνοϊκός απέναντι στους εργάτες, καθώς κήρυξε το τυπογραφικό επάγγελµα «κλειστό»
για πέντε χρόνια και απαγόρευσε την είσοδο εργατών τυπογράφων της επαρχίας στην πρωτεύουσα.15 Το στενό
περιεχόµενο που δόθηκε στην έννοια του «τυπογράφου» σήµαινε ταυτόχρονα τον αποκλεισµό των εργα-
τών τύπου και συγκεκριµένα των λινοτυπών και µηχανικών, δηλαδή περίπου το 46% των µελών της ΕΕΤΑ.

Στην επιτροπή χορήγησης επαγγελµατικών βιβλιαρίων ανατέθηκε η ευθύνη της απόφασης για το εάν θα
δοθούν ή όχι τα σχετικά βιβλιάρια σε όλους τους εργάτες τύπου της Αθήνας. Η επιτροπή συστάθηκε από
µέλη του Σωµατείου Τυπογράφων Αθηνών και του Σωµατείου Τυπογράφων Πειραιώς, µε αποτέλεσµα τα
δύο σωµατεία να συγκεντρώσουν εξουσίες και να µετατραπούν «από διεκδικητικούς µηχανισµούς σε εν-
διάµεσους µεταξύ των εργατών και των εργοδοτικών φορέων».16 Εκµεταλλευόµενοι την πλεονεκτική τους
θέση ζήτησαν από τη διοίκηση της ΕΕΤΑ σχετικό «αντάλλαγµα». Ύστερα από σχετικές διαπραγµατεύσεις
υπογράφηκε, στα µέσα του 1940, συµφωνητικό που όριζε την αποκλειστική τροφοδότηση των κενών θέ-
σεων στον τύπο από µέλη των σωµατείων τυπογράφων της Αθήνας και του Πειραιά. Οι εργάτες τύπου απο-
δέχτηκαν τους όρους της συµφωνίας, καθώς γνωρίζανε, αφενός, ότι ήταν ο µοναδικός τρόπος για να λάβουν
τα επαγγελµατικά βιβλιάρια και έτσι να αναγνωριστεί και νοµοθετικά το «κλειστό» του επαγγέλµατος, και
αφετέρου, ότι η µελλοντική τήρηση ή όχι των όρων θα εξαρτιόταν σε τελική ανάλυση από τους ίδιους.

Στη διάρκεια της Κατοχής η εφαρµογή του νόµου ατόνησε αν και τυπικά η ισχύς του έληγε το 1944. Η
ΕΕΤΑ αποτέλεσε τη µοναδική τυπογραφική ένωση που κατάφερε να διατηρήσει το καθεστώς του «κλει-
στού» επαγγέλµατος, ακόµη και µέχρι τα µέσα της δεκαετίας του 1980, µένοντας πιστή, ως ένα βαθµό, στους
όρους της συµφωνίας του 1940.
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στεφανάκη, Εργασία, τεχνολογία και φύλο στην ελληνική βιοµηχανία. Η κλωστοϋφαντουργία του Πειραιά, 1870-1940, ΠΕΚ, Ηράκλειο
2009, σ. 86-96, 214-234.

14 «Δι’οµοίου βιβλιαρίου δέον να είναι εφωδιασµένοι οι αρχιεργάται των ως άνω ειδικοτήτων, οι βοηθοί αυτών και οι µαθητευόµενοι
εν γένει ως και οι εκτελούντες τυπογραφικήν εργασίαν συναφή προς τας ειδικότητας ταύτας». ΦΕΚ 355 Α΄/2.9.1939.

15 Κατά τον Αντώνη Λιάκο, η κήρυξη επαγγελµάτων ως «κεκορεσµένων» ευνοούσε και την «κρατική πολιτική, η οποία, παρά τις
ιδεολογικές επιφυλάξεις πως επρόκειτο για αναγέννηση του συντεχνιασµού, τη θεωρούσε µέτρο πρόληψης µεγαλύτερης ανεργίας γιατί
θα αποθάρρυνε την εσωτερική µετανάστευση και τη ‘δηµιουργίαν νέων εργατών’ που έτειναν να συγκεντρωθούν σε επαγγέλµατα µε
ελάχιστο χρόνο εξειδίκευσης». Αντώνης Λιάκος, Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας
και η ανάδυση των κοινωνικών θεσµών, ΙΕΠΕΤΕ, Αθήνα 1993, σ. 401.

16 Στο ίδιο, σ. 131.



Όταν τα βιβλία πουλιούνταν… αλλά δεν αγοράζονταν:
Η κρίση του βιβλίου τη δεκαετία του 1930

Άννα Καρακατσούλη
Επίκ. Καθηγήτρια, Τµ. Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ

Όταν εκδηλώθηκε η µεγάλη οικονοµική κρίση του 1929, που οδήγησε στην κατάρρευση την παγκόσµια κα-
πιταλιστική οικονοµία και συνέβαλε καθοριστικά στο να καταστεί ο ναζισµός µια αξιοπρόσεκτη πολιτική
πρόταση, βρήκε τον τοµέα του βιβλίου σε µια ανοδική φάση έντονου εκσυγχρονισµού. Από τα τέλη του 19ου

αιώνα το εµπόριο του βιβλίου στη δυτική Ευρώπη είχε εισέλθει σε µια περίοδο αναδιοργάνωσης και ανά-
πτυξης µε τον σχηµατισµό κλαδικών ενώσεων εκδοτών, βιβλιοπωλών και συγγραφέων17, την εξειδίκευση
της αγοράς σε επί µέρους αναγνωστικά κοινά και την αντίστοιχη στόχευση της εκδοτικής παραγωγής, την
πλήρη καθιέρωση του επαγγέλµατος του λογοτεχνικού πράκτορα ή ατζέντη και την άνθηση µιας µοντερ-
νιστικής λογοτεχνίας που έβρισκε στέγη σε νέους τολµηρούς εκδοτικούς οίκους. Παράλληλα, η αυγή του
20ού αιώνα έφερε την εποχή των φθηνών χαρτόδετων εκδόσεων για το πλατύ κοινό, συνέπεια των τεχνο-
λογικών καινοτοµιών αλλά και της προόδου του αλφαβητισµού, της αύξησης των εισοδηµάτων της ανερ-
χόµενης εργατικής και µεσοαστικής τάξης και της επιθυµίας τους για «αυτο-βελτίωση». Η διακίνηση των
βιβλίων στους σιδηροδροµικούς σταθµούς και στα σηµεία πώλησης των εφηµερίδων και η ευρεία διάδοση
των δηµόσιων βιβλιοθηκών διευκόλυναν την πρόσβαση στο βιβλίο και πολλαπλασίασαν τους αναγνώστες.
Παρά τον οξύ ανταγωνισµό ανάµεσα στο βιβλίο και τα νέα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και ψυχαγωγίας που
έκαναν την εµφάνισή τους (εικονογραφηµένες εφηµερίδες πλατειάς κυκλοφορίας, κινηµατογράφος, ρα-
διόφωνο), οι τίτλοι τυπώνονται σε ολοένα περισσότερα αντίτυπα δηµιουργώντας στους συγχρόνους ήδη από
τη δεκαετία του 1920 µιαν ανησυχητική αίσθηση υπερπαραγωγής.

Η γενική οικονοµική κρίση της πρώτης δεκαετίας µετά τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο µε τις κορυφαίες πλη-
θωριστικές εξάρσεις που έθεσαν σε δοκιµασία τις ασταθείς οικονοµίες της Γερµανίας και της Γαλλίας, και
η Μεγάλη Ύφεση της δεκαετίας του 1930 έπληξαν δραµατικά την αγοραστική δύναµη της µεσαίας τάξης
οδηγώντας στην πανευρωπαϊκή «κρίση του βιβλίου» που γίνεται αισθητή στην Ολλανδία και τη Γερµανία
ήδη από τα 1920 και στη Γαλλία και Ιταλία στα 1930. Μεταξύ 1932 και 1935, όταν η κρίση κορυφώνεται,
πολλοί µικροί πρωτοποριακοί εκδοτικοί οίκοι αναγκάζονται να διακόψουν τη λειτουργία τους. Προκειµέ-
νου να αντιµετωπιστεί η πτώση της ζήτησης σε Γαλλία και Γερµανία αναζητείται λύση στην αύξηση της προ-
σφοράς και τον πολλαπλασιασµό των σειρών, των τιράζ, των δαπανών διαφήµισης και στη ρευστοποίηση
των αποθεµάτων σε τιµή εκπτώσεως. Η τακτική αυτή ωστόσο αποδεικνύεται αδιέξοδη, πληµµυρίζει την
αγορά µε τίτλους και καταλήγει σε µαζικές επιστροφές απούλητων βιβλίων.18 Εδώ θα µας απασχολήσει η

– 11 –

17 Για τη Μεγάλη Βρετανία: Society of Authors (1884), Associated Booksellers of Great Britain and Ireland (1895), Publishers’
Association (1896). Βλ. Jonathan Rose, “Modernity and Print I: Britain 1890-1970”, στο S. Eliot, J. Rose (επιµ.), A Companion to the
History of the Book, Οξφόρδη, Wiley-Blackwell, 2009, σ. 341.

18 Roger Chartier, Henri-Jean Martin, Histoire de l’édition française. Vol. 4 : Le livre concurrencé, 1900-1950, Παρίσι, Fayard/Cer-
cle de la Librairie, 1990, σ. 232-233.



ελληνική περίπτωση, τα συµπτώµατα, τα αίτια και τα µέτρα κατά της κρίσης του βιβλίου στην Ελλάδα όπως
διατυπώνονται σε εφηµερίδες και ειδικευµένα έντυπα της εποχής.

Η Ελλάδα, µέσα στις δύο δεκαετίες του Μεσοπολέµου, γνώρισε έναν εθνικό θρίαµβο και µια καταστροφή,
πρωτόγνωρες κοινωνικές ανακατατάξεις και ριζικές πολιτειακές µεταβολές. Η κρίση έπληξε τη χώρα κυρίως
λόγω των χαρακτηριστικών που καθιστούσαν εξαιρετικά ευάλωτη την οικονοµία, όπως οι δηµοσιονοµικές
δυσχέρειες, το υψηλό δηµόσιο χρέος και η εύθραυστη σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, και συ-
νοδεύθηκε από συρρίκνωση των εξαγωγών, των εισροών ιδιωτικών επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων
και των µεταναστευτικών εµβασµάτων.19 Σε µια οικονοµία κατά βάση αγροτική µε πολύ περιορισµένη βιο-
µηχανική παραγωγή, σαν την ελληνική, η διεθνής κρίση, όπως ήταν επόµενο, έγινε αισθητή πρώτα στον εξα-
γωγικό αγροτικό τοµέα (λάδι, ελιές, σταφίδα, καπνός) µε αποτέλεσµα τη µεγάλη πτώση των τιµών στην εγ-
χώρια αγορά και τη στασιµότητα ή τη µείωση της γεωργικής παραγωγής και του εισοδήµατος.20 Ο σηµαντικός
περιορισµός της καταναλωτικής δαπάνης επέφερε αλυσιδωτές χρεωκοπίες στον χώρο του εµπορίου και, παρά
την αρχική αισιοδοξία της κυβέρνησης Βενιζέλου και την ευρέως αποδεκτή άποψη ότι επρόκειτο για µια
φυσιολογική διαδικασία εξυγίανσης της αγοράς, οι συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία το 1932. Η Ελλάδα
απέτυχε στην εξεύρεση βοήθειας στο εξωτερικό, η εµπορική κίνηση νεκρώθηκε από την έλλειψη πιστώσεων
και τις µαζικές πτωχεύσεις τραπεζών και η χώρα υποχρεώθηκε να αποχωρήσει επίσηµα από τον κανόνα χρυ-
σού και να προβεί στη µονοµερή διακοπή των πληρωµών εξυπηρέτησης του εξωτερικού χρέους της.21

Στον αντίκτυπο της παγκόσµιας ύφεσης, το ειδικότερο πρόβληµα της κίνησης του βιβλίου απασχολεί έν-
τονα τους αναλυτές σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930. Στις δύο πρώτες δεκαετίες του αιώνα εί-
χαν εµφανιστεί οι πρώτες σύγχρονες εκδοτικές επιχειρήσεις, ξεπηδώντας κυρίως µέσα από βιβλιοπωλικές
και όχι τυπογραφικές δραστηριότητες. Την ίδια εποχή διαπιστώνουµε ότι διαµορφώνεται µια νέα κατηγο-
ρία, οι διανοούµενοι, και ένα κοινό για το ποιοτικό βιβλίο που συγκροτούν ένα αυτόνοµο πολιτισµικό πε-
δίο, τον «κόσµο του βιβλίου».22 Αυτή η περίοδος µεγάλης ανάπτυξης και ολοκλήρωσης του ελληνικού εκ-
δοτικού συστήµατος ανακόπτεται από την «κρίση του βιβλίου» του 1930.23 Δηµοσιογράφοι, λογοτέχνες και
εκδότες αναζητούν πεισµατικά την εξήγηση του φαινοµένου, το πράττουν όµως µε όρους σχεδόν αποκλει-
στικά εσωστρεφείς και η σχετική επιχειρηµατολογία ουσιαστικά ανακυκλώνεται.

Συµπτώµατα
Από τους πρώτους που διαπιστώνουν την αλλαγή στις συνθήκες παραγωγής του βιβλίου είναι οι συγγρα-
φείς για τους οποίους η εξεύρεση εκδότη µετατράπηκε σε πραγµατικό αγώνα. Η καθιερωµένη πρακτική τούς
υποχρεώνει να συµµετέχουν στο οικονοµικό κόστος της έκδοσης ενώ ο εκδότης αναλαµβάνει τη διάθεση
και διακίνηση του βιβλίου. Οι Κλέων Παράσχος και Άλκης Θρύλος επιβεβαιώνουν ότι τα περισσότερα µυ-
θιστορήµατα τυπώνονται «µε έξοδα και θυσία του συγγραφέως, τον οποίο δεν βοηθεί κανένας εκδότης, κι
ο οποίος ξέρει ότι δεν υπάρχει στην Ελλάδα αγοραστικό αναγνωστικό κοινό».24 Το 1937 η κατάσταση έχει
µόνον επιδεινωθεί. Γράφει ο Παύλος Νιρβάνας:
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ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ

19 Η κρίση του 1929, η ελληνική οικονοµία και οι εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος για τα έτη 1928-1940, ΕΤΕ, 2009, σ. 7, 10.
Βλ. http://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/Η_ΚΡΙΣΗ_ΤΟΥ_1929.pdf [τελευταία πρόσβαση 24 Ιαν. 2014].

20 Η κρίση του 1929.., ό.π., σ. 33, 35, 38.
21 Mark Mazower, Greece and the Inter-War Economic Crisis, Oxford Historical Monographs, Οξφόρδη, Clarendon Press, 1991,

σ. 137-138, 143, 160-173.
22 Βάσιας Τσοκόπουλος, Ιστορία της έκδοσης στην Ελλάδα, 1830-1974: Μια επισκόπηση, http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?

cpage=node&cnode=596 [τελευταία πρόσβαση 24 Ιαν. 2014].
23 Το εργατικό δυναµικό στον κλάδο «χάρτου και εκτυπώσεων» εµφανίζει ελαφρά µείωση µεταξύ των απογραφών του 1920 και

1930 από 3,03% σε 3% αλλά τα βιοµηχανικά καταστήµατα αυξάνονται από 1,24% σε 1,37% του συνόλου και η εκατοστιαία αναλο-
γία επίσης µεταβάλλεται ανοδικά από 2,18% σε 3,36% (βλ. Κλαύδιος Μπανταλούκας, «Η ελληνική οικονοµία 1923-1940. Σύντοµος
στατιστική σκιαγράφησις», Σπουδαί, Πανεπιστήµιο Πειραιώς, 34 (3-4), 1984, σ. 585-586, προσβάσιµο στο http://digilib.lib.unipi.gr/spo-
udai/handle/spoudai/599 [τελευταία πρόσβαση 24 Ιαν. 2014]).

24 Τάκης Καγιαλής, «Λογοτεχνία και πνευµατική ζωή», στο Χρ. Χατζηιωσήφ (επιµ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Β1 &
Β2: Ο Μεσοπόλεµος, 1922-1940, Βιβλιόραµα, χ.χ., σ. 295.



Ο εκδότης µου έδωσε τον µηχανισµό της εκδοτικής του δουλειάς:
– Από τα δέκα, να πούµε, βιβλία που βγάζω, είναι ζήτηµα αν υπάρχη ένα που µπορεί να πουληθή µε τον καιρό
και να µου δώση ένα µικρό, αλλά βέβαιο κέρδος. Τα άλλα εννέα είναι βιβλία που δεν πουλιούνται, όχι γιατί εί-
ναι χειρότερα απ’ αυτά που βγαίνουν µαζί τους, –κάποτε είναι και πολύ καλύτερα–, αλλά γιατί αυτοί που τα γρά-
φουν είναι ονόµατα άγνωστα ή λίγο γνωστά στο µεγάλο κοινόν. Εννοείς, ότι για τέτοια βιβλία δεν µπορώ να
ρισκάρω είκοσι χιλιάδες δραχµές ή και λιγώτερα, και να περιµένω έπειτα να µαζέψω τα λεφτά µου χρονιά µε
τη χρονιά. Οι συγγραφείς λοιπόν αυτών των βιβλίων, είτε γιατί είναι πλούσιοι οι ίδιοι, είτε γιατί καταφέρνουν
και βρίσκουν τα λεφτά που τους χρειάζονται, µου φέρνουν τα λεφτά και βάζουν µπροστά τα βιβλία τους.25

Δεν διαθέτουµε στατιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα των βιβλιοπωλείων το επίµαχο διάστηµα, υπάρ-
χουν ωστόσο άφθονες δηµοσιογραφικές µαρτυρίες για την εξευτελιστική πτώση των τιµών. «Μερικοί, ασύ-
στολα, τάβγαλαν σε καροτσάκια και σε πανέρια και τα πρόσφεραν για 5 ή 10 δραχµές. Άλλοι µε περισσό-
τερη αξιοπρέπεια ρεκλαµάρισαν εκπτώσεις 50% . […] Το ελληνικό βιβλίο κατάντησε να πουλιέται όσο ένας
καφές στου Ζαχαράτου, όσο µισή οκά ρετσίνα, όσο µισό πακέτο τσιγάρα!»26 Τα βιβλία πουλιούνταν... αλλά
δεν αγοράζονταν, σύµφωνα µε το ευφυολόγηµα του Ανατόλ Φρανς. Ο Κώστας Ουράνης σηµείωνε το 1933:
«Έχω ιδεί να πουλάν στο ύπαιθρο ελληνικά βιβλία στο πέµπτο της τιµής τους – χωρίς αυτό να ελκύει τους
περαστικούς. Μάταια οι πωλητές δοκιµάζουν να τους δελεάσουν φωνάζοντας: “Πέντε δραχµές όλοι οι ακα-
δηµαϊκοί!” Οι περαστικοί ... περνάν – κ’ οι ακαδηµαϊκοί µένουν, στα ράφια εννοείται.»27 Το 1934, ο ίδιος
υπολογίζει ότι «ο µέσος όρος της κυκλοφορίας των βιβλίων µας µεταξύ των 6.500.000 συµπατριωτών µας
είναι και θα είναι 500 αντίτυπα. Γι’ αυτό, κάθε φορά που βλέπετε να περνάει µια κηδεία, να κάνετε το σταυρό
σας µήπως ο πεθαµένος που µεταφέρεται είναι από τους πεντακόσιους αυτούς...»28 Έναν χρόνο µετά, «τα
καλύτερα απ’ τα βιβλία των νέων έχουν εκατό, εκατόν πενήντα αγοραστάς. Και πρέπει να προκαλέσουν µε-
γάλο θόρυβο, να κριθούν ευµενέστατα και να συζητηθούν πολύ, για να φτάσουν τους διακόσιους, το πολύ
τους διακόσιους πενήντα».29 Όπως αναφέρει και ο βιβλιοπώλης της Εστίας Νίκος Παντελάκης, «πριν τον
πόλεµο δεν είχε µεγάλες επιτυχίες, το λογοτεχνικό βιβλίο είχε φτώχεια, δεν είχε µεγάλα πράγµατα. Για να
σου ζητήσει ένας ποιήµατα του Καβάφη, ήταν κοσµοϊστορικό γεγονός […]. Αν πούλαγες, ξέρω ’γω, τε-
τρακόσια βιβλία, πεντακόσια βιβλία το χρόνο, λογοτεχνικά βιβλία, ήταν µεγάλο πράγµα. Την επιχείρηση την
κρατούσε το σχολικό».30 Το φαινόµενο επιβεβαιώνει ο Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος, ο εκδότης του Βι-
βλιοπωλείου της Εστίας, σε συνέντευξη του 1937 στο πλαίσιο της µεγάλης έρευνας των Νεοελληνικών Γραµ-
µάτων31 µε τίτλο «Τι λένε οι εκδότες;» του Θαλή Προδρόµου: «Κατάντησε σήµερα γνωστοί και δοκιµασµένοι
συγγραφείς να µη πουλιούνται ούτε στα πενήντα αντίτυπα. Θα µου πείτε βέβαια, πως πουλήθηκε το έργο
του κ. Μυριβήλη η Ζωή εν Τάφω και εξάντλησε αρκετές εκδόσεις. Το γεγονός αυτό βέβαια δεν επαληθεύει
έναν γενικό κανόνα. Μένει µια εξαίρεση του κανόνα, αλλά, δεν είναι και ο “κανών”.»32 Πρέπει να παρατη-
ρήσουµε εδώ ότι οι διαθέσιµοι ισολογισµοί των µεγάλων εκδοτικών επιχειρήσεων όπως ο Ελευθερουδάκης,
ο Δηµητράκος, ο Πυρσός και ο Σαλίβερος δεν δίνουν την εικόνα της καταστροφής που θα αναµέναµε. Τα
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ΟΤΑΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥΝΤΑΝ... ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΝ

25 Παύλος Νιρβάνας, «Βιβλία», Νέα Εστία, τχ. 262, 15 Νοεµβρ. 1937, σ. 1683-1684.
26 Μαρτυρία του Ξεν. Λευκοπαρίδη του 1933, στο Εκδοτικές δραστηριότητες 1900-1940, ΕΚΕΒΙ, Αθήνα 1998, σ. 37.
27 Κώστας Ουράνης, «Βιβλία, βιβλία ...», Νέα Εστία, τχ. 164, 15 Οκτ. 1933, σ. 1115.
28 Κ. Ουράνης, «Η Εβδοµάδα του βιβλίου», Νέα Εστία, τχ. 169, 1 Ιαν. 1934, σ. 38.
29 Πέτρος Χάρης, «Τραγικοί µονόλογοι», Νέα Εστία, τχ. 206, 1η Ιουλ. 1935, σ. 683. Άλλωστε, και το 1937, τα πεζογραφικά έργα

των συγγραφέων της «νέας λογοτεχνίας» δεν ξεπερνούσαν τα 500 αντίτυπα. Βλ. Θαλής Προδρόµου, Νεοελληνικά Γράµµατα, Εβδο-
µαδιαία φιλολογική, καλλιτεχνική, επιστηµονική εφηµερίδα, «Τι λένε οι εκδότες; Έρευνα του Θαλή Προδρόµου», Συνέντευξη µε τον
Γ. Θεοτοκά 1 Μαΐου 1937, σ. 12).

30 Νίκος Παντελάκης, ό.π., σ. 56. Για την εξαιρετικά χαµηλή κυκλοφορία ιδιαίτερα της νεωτερικής ποίησης, βλ. Τ. Καγιαλής, Η
επιθυµία για το Μοντέρνο: Δεσµεύσεις και αξιώσεις της λογοτεχνικής διανόησης στην Ελλάδα του 1930, Βιβλιόραµα, 2007, σ. 62-65.

31 Εβδοµαδιαίο φύλλο που εξέδιδε ο Ελευθερουδάκης και πρωτοπαρουσιάστηκε τον Απρίλιο 1935. Διέκοψε την κυκλοφορία του
τον Φεβρουάριο 1936 και επανεκδόθηκε από τον Δεκέµβριο 1936 έως την είσοδο των στρατευµάτων κατοχής στην Αθήνα τον Απρί-
λιο 1940. Υπήρξε το κατεξοχήν έντυπο που πρόβαλλε τις απόψεις των βενιζελικών πεζογράφων και διανοουµένων της οµάδας των «νέων
του 1930». Βλ. Κ.Α. Δηµάδης, Δικτατορία, Πόλεµος και Πεζογραφία (1936-1944), Εστία, Αθήνα 22004, σ. 19-20.

32 Θ. Προδρόµου, ό.π., Συνέντευξη µε τον Κ. Σαραντόπουλο, 21 Αυγ. 1937, σ. 12.



κέρδη παρουσιάζουν ίσως σχετική κάµψη όµως καµία χρήση δεν κλείνει µε ζηµίες και η σταθερότητα αυτή
αποδίδεται στις συνεχιζόµενες πωλήσεις των παλαιότερων επιτυχηµένων τίτλων των οίκων. Οι αναγνώστες,
όταν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν κάποιο βιβλίο, αποφεύγουν τους πειραµατισµούς και επιλέγουν
γνωστούς, δοκιµασµένους συγγραφείς. Επιπροσθέτως, οι συγκεκριµένοι οίκοι ειδικεύονται στο εκπαιδευ-
τικό και θρησκευτικό βιβλίο, που συνιστούν τις πλέον σταθερές αξίες της αγοράς, και αποτελούν τη ναυαρ-
χίδα της ελληνικής εκδοτικής βιοµηχανίας µε τα τεράστια για τα εγχώρια µεγέθη εγχειρήµατα του Εγκυ-
κλοπαιδικού Λεξικού ή της Μεγάλης Ελληνικής Εγκυκλοπαίδειας.

Οι µόνες που φαίνεται να ξεφεύγουν από τον γενικό µαρασµό είναι οι πολυτελείς, βιβλιοφιλικές εκδό-
σεις, ένα σχετικά νέο φαινόµενο στην ελληνική αγορά αλλά κλασικό καταφύγιο στην Ευρώπη σε καιρούς
κρίσης, αφού συνδυάζουν την απόλαυση της ανάγνωσης µε την οικονοµική επένδυση.33 Μπορεί ο βιβλιό-
φιλος να είναι περισσότερο συλλέκτης παρά «ο ιδεώδης αναγνώστης που ονειρεύεται ένας συγγραφέας»,
η εµφάνισή του όµως στο προσκήνιο θεωρείται θετική για το ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο. Όπως γράφει ο
Παύλος Νιρβάνας το 1932, θα το βοηθήσει να «γίνη αναγκαστικά πιο παρουσιάσιµο [και θα] αναγκάσει τους
Έλληνες εκδότες να δίνουν, για το συµφέρο τους, µια πιο αξιοπρεπή εµφάνιση και στην κοινή έκδοση του
λογοτεχνικού βιβλίου. Κι’ έτσι ο “βιβλιόφιλος” θα γεννήση τον φιλαναγνώστη».34 Την ίδια άποψη εκφρά-
ζει και ο Πέτρος Χάρης δύο χρόνια αργότερα: «Η θεοµηνία θα περάση, τα ράφια των βιβλιοπωλείων που
κάνουν εκκαθάριση θ’αδειάσουν κάποτε, τα καλάθια των µικροπωλητών θα γεµίσουν µε άλλα “είδη ευ-
καιρίας”. Αλλά θα γυρίσουµε στην κοινή έκδοση µε περισσότερες απαιτήσεις. Βέβαια, οι πολυτελείς εκδό-
σεις πηγαίνουν σε λίγα χέρια. Θαυµάζονται όµως από πολλά µάτια. Και σιγά-σιγά µορφώνουν το γούστο
του κοινού που δεν θα δυσκολευτή να κάνη τις συγκρίσεις του και θα ζητήση το καλύτερο, το αρτιώτερο,
το αισθητικώτερο.»35

Αίτια
Ο άγριος ανταγωνισµός των εφηµερίδων αποτελεί την πιο σταθερά επανερχόµενη ερµηνεία της κρίσης. Ήδη
το 1931, ο Ιωάννης Κολλάρος της Εστίας θεωρούσε βασικό υπεύθυνο για τη στασιµότητα της βιβλιαγοράς
την εφηµερίδα, «η οποία κατήντησε περιοδικόν και βιβλίον. Με µίαν δραχµήν αγοράζει κανείς εφηµερίδα,
η οποία δηµοσιεύει τρία-τέσσαρα µυθιστορήµατα και ποικίλην άλλην ύλην».36 Είναι γεγονός πως το βιβλίο
την εποχή αυτή θεωρείται ακριβό αγαθό. Η τιµή του (περίπου 50 δραχµές για έναν τόµο 250-300 σελίδων)
το καθιστούσε δυσπρόσιτο για τη µεγάλη πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας.37 Κοµβικό σηµείο της σχε-
τικής επιχειρηµατολογίας παραµένει ο αθέµιτος ανταγωνισµός του ηµερήσιου τύπου, που χαίρει της ατέ-
λειας του δηµοσιογραφικού χάρτου. Η κατάσταση της αγοράς επιδεινώνεται µετά το 1933. Προκειµένου να
προσελκύσουν αναγνώστες, οι αθηναϊκές εφηµερίδες εξέδιδαν βιβλία που τα διέθεταν είτε δωρεάν (µε κου-
πόνια) είτε σε µειωµένες τιµές. Ο Κώστας Ουράνης έγραφε σχετικά: «Προσφέροντας στο ελληνικό κοινό
βιβλία εντελώς δωρεάν ή και σε τιµές “εκτός παντός συναγωνισµού”, οι εφηµερίδες έδωσαν το καίριο πλήγµα
σε µια τάξη ανθρώπων –των ανθρώπων των γραµµάτων– που την είχαν κιόλας πλήξει όταν άρχισαν να γε-
µίζουν τις στήλες τους µε ύλη εγκυκλοπαιδειών, περιοδικών και βιβλίων, µεταφρασµένη κατά το πλείστο,
– δηλαδή ανέξοδη...»38 Επιπλέον, οι αθηναϊκές εφηµερίδες κατηγορούνται ότι αγνοούν τη σύγχρονη ελλη-
νική λογοτεχνική παραγωγή «γιατί οι διευθυντές των εφηµερίδων θεωρούν ότι για το κοινό τους η έκδοση
ενός αξιόλογου ελληνικού βιβλίου δεν αποτελεί “είδηση”, [και] ενώ χαιρετούν το ‘γεγονός’ ότι ο κ. Τσελε-
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33 J.-Y. Mollier, ό.π., σ. 30.
34 Π. Νιρβάνας, «Βιβλιόφιλοι», Νέα Εστία, τχ. 123, 1η Φεβρ. 1932, σ. 116-117.
35 Π. Χάρης, «Πολυτελείς εκδόσεις», Νέα Εστία, τχ. 180, 15 Ιουν. 1934, σ. 565-566.
36 Απάντηση στην έρευνα του περιοδικού Φωνή του Βιβλίου για την κρίση στον χώρο του βιβλίου, αρ. 2, 28 Φεβρ. 1931. Αναφέ-

ρεται στο Βάσιας Τσοκόπουλος / Αγγελική Πασσιά / Γιάννης Χρυσοβέργης (επιµ.), Περιπέτειες του βιβλίου στην Ελλάδα, 1880-1940.
Ένα ανθολόγιο, ΕΚΕΒΙ, Αθήνα 1998, σ. 49.

37 Κ.Α. Δηµάδης, ό.π., σ. 49.
38 Κ. Ουράνης, «Τα δώρα των εφηµερίδων», Νέα Εστία, τχ. 189, 1η Νοεµβρ. 1934, σ. 995.



µεντές δίνει µαθήµατα µαγειρικής, δεν χαιρετούν και το γεγονός ότι ο κ. Καζαντζάκης µετέφρασε τον Δάντη.
[…] Το ελληνικό κοινό ενδιαφέρεται για το βιβλίο όσο και για το έτος 40 µ. Χ., – δηλαδή καθόλου.».39

Το περιορισµένο µέγεθος του αναγνωστικού/αγοραστικού κοινού αποτελεί επίσης µείζον πρόβληµα. Οι
Γιάννης Σαλίβερος και Αριστείδης Μαυρίδης, το 1937, εκτιµούν τους έλληνες αναγνώστες στις σαράντα µε
πενήντα χιλιάδες, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος κατεβάζει τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για το σοβαρό
βιβλίο στους πεντακόσιους.40 Η συστηµατικότερη φοίτηση στα δηµοτικά σχολεία είχε διευρύνει το δυνά-
µει αναγνωστικό κοινό,41 αλλά αυτό δεν κατευθυνόταν αναγκαστικά προς τη λόγια ελληνική παραγωγή. Το
λαϊκό κοινό που στήριξε τη µαζική διεύρυνση της αγοράς του βιβλίου στη δυτική Ευρώπη διαβάζει, και στην
Ελλάδα, κυρίως δηµοφιλή ληστρικά µυθιστορήµατα, ιστορίες τερατουργηµάτων, παραδοξοτήτων και φρι-
κτών εγκληµάτων, ενώ από τα µέσα της δεκαετίας του ’20 παρατηρείται στροφή προς το αισθηµατικό-κοι-
νωνικό και το αστυνοµικό µυθιστόρηµα. Κατά συνέπεια, δεν υποφέρουν όλοι εξίσου από την αδιαφορία του
κοινού. Για τον εκδοτικό οίκο Άγκυρα λ.χ., ειδικευµένο στο λαϊκό βιβλίο που εκδιδόταν σε εβδοµαδιαία φυλ-
λάδια, ακόµα και µέσα στην κρίση «η ζήτηση υπερβαίνει πολλές φορές το τιράζ των 35-40 χιλιάδων αντι-
τύπων».42 Στην άλλη άκρη του κοινωνικού φάσµατος, η µεγαλοαστική τάξη καλύπτει τις αναγνωστικές ανάγ-
κες της πρωτίστως από τις «ξένες φιλολογίες», όπως διαπιστώνει ο Κώστας Ουράνης ήδη από το 1930.43

Γράφει για την εµπειρία του στο Λουτράκι µεταξύ των θαµώνων της λουτρόπολης:

Για να ιδώ ως ποιο σηµείο φθάνει αυτή η αδιαφορία των Ελλήνων για το βιβλίο, έκανα ένα πείραµα: άφησα αδέ-
σποτο επί τρεις ηµέρες πάνω σ’ ένα τραπέζι του σαλονιού του ξενοδοχείου µου ένα µυθιστόρηµα – ό,τι δηλαδή
πιο ευχάριστο ως βιβλίο. Ε λοιπόν: όχι µόνο δεν το έκλεψε κανείς, αλλά ούτε καν το φυλλοµέτρησε από πε-
ριέργεια. Έµεινε εκεί που το είχα αφήσει – απλησίαστο σαν χολεριασµένος. Εν τω µεταξύ εξαφανίστηκε µια
ξεχασµένη σ’ ένα άλλο τραπέζι τράπουλα κι έκανε φτερά ένα µπερέ…44

Ο Ουράνης προσθέτει µια τρίτη αιτία, την ανεπάρκεια του έλληνα εκδότη, και µια τέταρτη, εκείνη του νε-
οέλληνα συγγραφέα. Γράφει τον Δεκέµβριο του 1930: «[Ο έλληνας εκδότης] δεν έχει ούτε την καλλιτεχνική
φιλοδοξία που χρειάζεται για να επιµεληθή την εµφάνιση του βιβλίου, ούτε την αναγκαία για το λανσάρι-
σµα των εκδόσεών του πείρα, ούτε την απαιτούµενη µόρφωσι 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 βι-
βλίου είναι οικτρή από κάθε άποψι. Το χαρτί του είνε πρόστυχο, το εξώφυλλό του ακαλαίσθητο, η εκτύπωσή
του κακότεχνη. [… ενώ και] το περιεχόµενο του ελληνικού λογοτεχνικού βιβλίου δεν είναι αρκετά ευχάρι-
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39 Κ. Ουράνης, «Αθηναϊκές εφηµερίδες και ελληνικά βιβλία», Νέα Εστία, τχ. 190, 15 Νοεµβρ. 1934, σ. 1043. Οι διαµαρτυρίες του
Ουράνη σύντοµα εισακούστηκαν και από τον Δεκέµβριο του 1934, όταν η Καθηµερινή καθιερώνει τακτική εβδοµαδιαία φιλολογική
σελίδα, µε υπεύθυνο τον Αιµίλιο Χουρµούζιο, η ενσωµάτωση άφθονης λογοτεχνικής ύλης στις σελίδες των εφηµερίδων (ποιήµατα και
διηγήµατα, πρωτότυπα και µεταφρασµένα, άρθρα, µελέτες, βιβλιοκρισίες και έρευνες) αποτελεί πλέον κανόνα, ενώ από το 1937 η φι-
λολογική σελίδα της Καθηµερινής έγινε ηµερήσια (Τ. Καγιαλής, «Λογοτεχνία και πνευµατική ζωή», ό.π., σ. 299).

40 Θ. Προδρόµου, ό.π., Συνέντευξη µε τους Γ. Σαλίβερο, 7 Αυγ.. 1937, σ. 12· Λ. Αντωνόπουλο, 21 Αυγ. 1937, σ. 12· Αρ. Μαυρίδη,
11 Σεπτ. 1937, σ. 12.

40 Το 1928, το ποσοστό των αναλφάβητων στο σύνολο του πληθυσµού είχε µειωθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 1907 (36% από 50%
για τους άνδρες και 64% από 82,5% για τις γυναίκες). Το σχολικό έτος 1927/1928 όµως περισσότερο από το 25% των παιδιών ηλι-
κίας 7-18 ετών δεν επισκέπτεται κανενός είδους σχολείο (Σ. Μπουζάκης, Νεοελληνική Εκπαίδευση, 1821-1998, Gutenberg, σ. 95). Σύµ-
φωνα µε τον Μπανταλούκα, το 1920 οι αναλφάβητοι αποτελούσαν το 52% του πληθυσµού, το 1928 το ποσοστό αυτό µειώθηκε στα
42 %, για να υποχωρήσει το 1939 στα 32 % (Κλ. Μπανταλούκας, ό.π., σ. 600).

42 Θ. Προδρόµου, ό.π., Συνέντευξη µε τον Γ. Τσουκαλά, 11 Σεπτ. 1937, σ. 12. Την κρίση επίσης αποφεύγουν οι εκδότες που ειδι-
κεύονται στην πλέον σταθερή αγορά, εκείνη του σχολικού βιβλίου, όπως το Βιβλιοπωλείον της Εστίας που διατηρεί τις τιµές του στα-
θερές και κερδίζει την ευγνωµοσύνη των συγγραφέων του («Απ’ αυτή την ταπείνωση µε γλίτωσε η αξιοπρέπεια και η οικονοµική αν-
τοχή του Κολλάρου. Κανένα του –κανένα µου– βιβλίο δεν έδωσε στα καροτσάκια. Τα κράτησε στα ράφια τους και στις τιµές τους.
Και περίµενε, µε την πεποίθηση πως θά ’ρχονταν και καλύτερες κάπως ηµέρες....», στο Γρηγόριος Ξενόπουλος, Η ζωή µου σαν µυθι-
στόρηµα. Αυτοβιογραφία, Αφοί Βλάσση, Αθήνα 1984, σ. 445-446).

43 Κ. Ουράνης, «Η κρίσις που διατρέχει το λογοτεχνικό βιβλίο», Ελεύθερον Βήµα, 3-5 Δεκ. 1930 στο Περιπέτειες του βιβλίου στην
Ελλάδα, ό.π., σ. 41.

44 Κ. Ουράνης, «Αλλού και εδώ», Νέα Εστία, 1 Οκτ. 1934, τχ. 187, σ. 901.



στο και ενδιαφέρον»45. Η αντίληψη περί ανεπάρκειας των νεοελλήνων λογοτεχνών είναι επίµονη και επα-
ναλαµβάνεται ακόµη το 1937. Σύµφωνα µε τον εκδότη Κ. Γκοβόστη, «υπάρχει κρίση συγγραφέων. Κρίση
καλού βιβλίου, καλών έργων. Δώστε µου ένα καλό βιβλίο και να δείτε εάν δεν εξαντλήσω την έκδοσή του
µέσα σε λίγο χρονικό διάστηµα».46

Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, στην τακτική του στήλη του «Δεκαπενθηµέρου» στη Νέα Εστία, θα είναι ο
πρώτος που θα αποµακρυνθεί από τη στενή κλαδική θεώρηση και θα υποστηρίξει ότι οι δύσκολες µέρες της
αγοράς του βιβλίου οφείλονται στη γενικότερη κρίση: «Ο κόσµος σήµερα δεν έχει πολλά χρήµατα και φυ-
σικά δεν παραγοράζει βιβλία».47 Με αυτήν τη θέση συντάσσεται και ο Σαραντόπουλος που τοποθετεί τα
πράγµατα στην ευρωπαϊκή τους διάσταση:

Η κρίση υπάρχει, όπως θέλω να σας τονίσω, και για το ξένο και για το ελληνικό βιβλίο. Για να µη µαταιολογώ,
πρέπει να σας πω, ότι θεωρώ την κρίση του βιβλίου σαν µια υπόθεση γενική και που δεν έχει καθόλου «ελλα-
δικό» χαραχτήρα. Πριν από λίγο καιρό, ήµουν στο Παρίσι. Η ίδια λοιπόν κι εκεί κατάσταση, χειρότερη κι’ από
την εδώ. Μανιφέστα, λόγοι, άρθρα, συνεντεύξεις, µελέτες, διακηρύξεις, στα διάφορα περιοδικά και τις εφηµε-
ρίδες για την κρίση και την «αγωνία» του βιβλίου. Και πρόκειται για το Παρίσι, για ένα κέντρο πνευµατικό, κι’
όχι για µια οποιαδήποτε καθυστερηµένη Βαλκανική πρωτεύουσα. Το Παρίσι, βροντοφωνάζουν οι Γάλλοι συγ-
γραφείς, δεν διαβάζει πια. Ενδιαφέρονται για τον κινηµατογράφο, τα Μούζικ χωλλ, και το ραδιόφωνο, παρά για
το βιβλίο. […] Στον τόπο µας, η κρίση του βιβλίου, µπορεί να πει κανείς, πως παρουσιάζει τα ίδια συµπτώµατα
και τις ίδιες αναλογίες, εάν προσθέσει κανείς τις φθηνές αλλά και τρισάθλιες λαϊκές εκδόσεις των εφηµερίδων
και των λαϊκών περιοδικών του τύπου της Μάσκας, του Μυστηρίου, του Ροµάντσου κλπ. που κατέστρεψαν το
γούστο του αναγνωστικού κοινού.48

Και ο Παύλος Νιρβάνας, επίσης το 1937, γενικεύει αλλά µέχρι αφαιρέσεως. Η «αγωνία του βιβλίου» δεν είναι
µόνον ελληνική αλλά παγκόσµια και οφείλεται στους ταχύτερους ρυθµούς της σύγχρονης ζωής: «Ο κόσµος
απλούστατα διαβάζει λιγότερο, γιατί ζει περισσότερο» ενώ τα βιβλία που κυκλοφορούν είναι υπερβολικά πολλά.49

Αντιµετώπιση
Για τη θεραπεία της κρίσης, οι εκδότες οµοφωνούν στις συνεντεύξεις τους στα Νεοελληνικά Γράµµατα ως
προς τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν. Οι περισσότερες από τις προτάσεις που προβάλλονται έχουν ήδη δο-
κιµαστεί νωρίτερα στην Ευρώπη. Να ελαττωθεί η φορολογία του χαρτιού για τα «λογοτεχνικά, ιστορικά,
λαογραφικά, καλλιτεχνικά, κλπ. κοινωφελή βιβλία», να µειωθούν τα ταχυδροµικά τέλη και να καταργηθούν
οι διάφοροι δηµοτικοί και κοινοτικοί φόροι για τη µεταφορά των βιβλίων στις επαρχιακές πόλεις και τα χω-
ριά, να αγοράζεται από το κράτος σεβαστός αριθµός αντιτύπων από τα καλύτερα βιβλία της χρονιάς ως βρα-
βεία στους άριστους µαθητές, να συντηρηθούν και εµπλουτισθούν οι σχολικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες,
να γίνει η ανάγνωση διηγηµάτων και µυθιστορηµάτων υποχρεωτική ώρα στα σχολικά προγράµµατα, να ανα-
τεθεί σειρά διαλέξεων ανά την Ελλάδα σε κατάλληλους συγγραφείς, και να δείξουν οι εφηµερίδες πραγµατικό
και ειλικρινές ενδιαφέρον για την ενίσχυση του βιβλίου. Αρκετά από τα παραπάνω είναι ακόµα υπό συζή-
τηση… Στην προσπάθεια να ενισχυθεί η κίνηση του βιβλίου και το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού,
ο Γεώργιος Παπανδρέου, ως υπουργός Παιδείας, θέσπισε το 1931 τα κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία µε τον
νόµο 5058 για την προστασία των Γραµµάτων και των Τεχνών. Δεν γνωρίζουµε ποια θα ήταν η απόδοση
του µέτρου καθώς τα πρώτα βραβεία απονεµήθηκαν µόλις το 1939.50

– 16 –

ΑΝΝΑ ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗ

45 Κώστας Ουράνης, «Η κρίσις που διατρέχει το λογοτεχνικό βιβλίο», Ελεύθερον Βήµα, 3-5 Δεκ. 1930
46 Θ. Προδρόµου, ό.π., Συνέντευξη µε τον Κ. Γκοβόστη, 14Αυγ. 1937, σ. 12. Ως παραδείγµατα επιτυχηµένων εκδόσεων που βρή-

καν την ανταπόκριση του κοινού αναφέρει τα έργα των Καραγάτση, Νάκου, Δασκαλάκη και Γ. Καζαντζάκη.
47 Γ. Ξενόπουλος, «Γιατί ... διαβάζεται το ελληνικό βιβλίο», Νέα Εστία, τχ. 102, 15 Μαρτ. 1931, σ. 320.
48 Θ. Προδρόµου, ό.π., Συνέντευξη µε τον Κ. Σαραντόπουλο, 21 Αυγ. 1937, σ. 12.
49 Π. Νιρβάνας, «Διάβασµα και ζωή», Νέα Εστία, τχ. 254, 15 Ιουλ. 1937, σ. 1042-43.
50 Όταν ο Κωστής Μπαστιάς ήταν επικεφαλής της νεοσύστατης Γενικής Διεύθυνσης Γραµµάτων και Καλών Τεχνών. Βλ. Π. Χά-

ρης, «Τα λογοτεχνικά βραβεία», Νέα Εστία, 1η Μαΐου 1939, τχ. 297, σ. 637. Λόγω του πολέµου, ο θεσµός θα διακοπεί και η απονοµή
των κρατικών λογοτεχνικών βραβείων θα επαναληφθεί από το 1956.



Το 1932 διοργανώνεται µε ιδιωτική πρωτοβουλία η «Εβδοµάς του Ελληνικού Βιβλίου», η πρώτη έκθεση
βιβλίου στην Ελλάδα, µε σκοπό την τόνωση της βιβλιαγοράς, όπου τα έργα προσφέρονται µε σηµαντικές
εκπτώσεις. Στην έκθεση έλαβαν µέρος η Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, παρουσιάζοντας όσα βιβλία είχαν
κυκλοφορήσει από τους ίδιους τους συγγραφείς τους, και οι κυριότεροι εκδότες της Αθήνας.51 Αντίστοιχες
πρωτοβουλίες είχαν προηγηθεί στη Ρώµη και το Παρίσι.52 Παράλληλα, οι λογοτέχνες οργανώνονται σε συλ-
λογικά σωµατεία για την προάσπιση των συµφερόντων τους. Το 1931 συστήνεται η Ένωση Ελλήνων Λο-
γοτεχνών, µε πρόεδρο τον Δηµοσθένη Βουτυρά53, και το 1934 η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών µε πρόεδρο
τον Γρηγόριο Ξενόπουλο.54

Το 1935 µε τον αναγκαστικό νόµο 28/28.5.1935 «Περί κυκλοφορίας των εφηµερίδων» περιορίζεται η
εκδοτική δραστηριότητα των εφηµερίδων, πάγιο αίτηµα του εκδοτικού κόσµου, ενώ την ίδια περίπου
εποχή γενικεύεται η µετατροπή των εκδοτικών επιχειρήσεων σε ανώνυµες εταιρείες, διαδικασία που είχε
ξεκινήσει µε τον Ελευθερουδάκη, τον Πυρσό και τον Δηµητράκο από τα τέλη της δεκαετίας του 1920. Η
ανωνυµοποίηση δεν επηρέασε ουσιαστικά τον παραδοσιακό οικογενειακό χαρακτήρα των εκδοτικών οίκων
αλλά τους έδινε τη δυνατότητα να εκµεταλλευτούν τις σηµαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις που προέβλεπε
η νοµοθεσία της εποχής. Στα τέλη του 1939, τέλος, οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, οι Ελευθε-
ρουδάκης, Κολλάρος, Τζάκας-Δελαγραµµάτικας και Σιδέρης συνασπίστηκαν στην Ελληνική Εκδοτική
Εταιρία, µε στόχο να αξιοποιήσουν συνδυαστικά το εργοστάσιο γραφικών τεχνών του Ελευθερουδάκη, οι
εγκαταστάσεις του οποίου έµεναν ανεκµετάλλευτες µετά την ολοκλήρωση του Εγκυκλοπαιδικού Λεξικού.
Είναι η µόνη σοβαρή προσπάθεια αναδιοργάνωσης του εκδοτικού χώρου, δεν πρόλαβε όµως να τελεσφο-
ρήσει λόγω της κήρυξης του Β΄ Π.Π.

Παρά τα ανωτέρω, τον Απρίλιο 1939 το θέµα εξακολουθεί να είναι ακόµα επίκαιρο και η Νέα Εστία διε-
ξάγει µε τη σειρά της ειδική έρευνα σχετικά µε την αντιµετώπιση της κρίσης του βιβλίου. Οι συγγραφείς που
λαµβάνουν µέρος κάνουν τις προτάσεις τους: αύξηση των λογοτεχνικών βραβείων (Παύλος Φλώρος), δω-
ρεάν διαφήµιση των βιβλίων από τον Ραδιοφωνικό Σταθµό (Ηλίας Βενέζης), απασχόληση λογοτεχνικών κρι-
τικών από τις εφηµερίδες, «έστω και …δωρεάν στην αρχή» (Άγγελος Τερζάκης), περιορισµό του ξένου βι-
βλίου, του «ελαφρού» αναγνώσµατος και της χυδαιογραφίας (Γιάννης Σφακιανάκης).55 Ο Θανάσης Πετσάλης
πρωτοτυπεί και, απαντώντας στην έρευνα του Φώτου Γιοφύλλη τον Ιούλιο του 1939 για τα οφέλη από τη δη-
µοσίευση µυθιστορηµάτων σε συνέχειες στις εφηµερίδες, εκφράζεται θετικά: «[…] Η δηµοσίευσις έργων των
πεζογράφων µας στα περιοδικά και τις εφηµερίδες συντελεί ευνοϊκά και για τους πεζογράφους µας και για
το κοινό µας. Τους καθιστά ευκολώτερα γνωστούς. […] το κοινόν σήµερα αρχίζει να έχη συνείδησιν ότι υπάρ-
χει ελληνική λογοτεχνία.»56
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51 Νάσος Δετζώρτζης, «Η “Εβδοµάς του Ελληνικού Βιβλίου”», Νέα Εστία, τχ. 129, 1η Μαΐου 1932, σ. 491. Η προσπάθεια συνε-
χίστηκε τα επόµενα χρόνια. Βλ. Π. Χάρης, «Οι εκθέσεις του βιβλίου», Νέα Εστία, τχ. 159, 1ηΑυγ. 1933, σ. 835-386· Κ. Ουράνης, «Η
Εβδοµάδα του βιβλίου», Νέα Εστία, τχ. 169, 1η Ιαν. 1934, σ. 38.

52 Οι «Γιορτές του βιβλίου» ξεκίνησαν από την Ιταλία το 1926-1927 µε πρωτοβουλία του περιοδικού Fiera Letteraria και τη στή-
ριξη του εκδοτικού οίκου Mondatori. Βλ. Jean-Yves Mollier, Édition, presse et pouvoir en France au XXe siècle, Fayard, Παρίσι 2008,
σ. 234.

53 http://www.logotexnes.gr/istoriko-idryses [τελευταία πρόσβαση 24 Ιαν. 2014].
54 http://www.eel.org.gr/media/history.pdf [τελευταία πρόσβαση 24 Ιαν. 2014].
55 «Το λογοτεχνικό βιβλίο και τα προστατευτικά µέτρα του κράτους», Νέα Εστία, τόµ. 25, τχ. 295, 1η Απρ. 1939, σ. 489-499. Συ-

νολικά στην έρευνα απάντησαν, κατά τη σειρά που παρουσιάζονται, οι Δηµ. Καµπούρογλους, Ζαχ. Παπαντωνίου και Σπύρος Μελάς
της Ακαδηµίας Αθηνών, ο Μ. Μαλακάσης, πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, και οι Σωτ. Σκίπης, Στεφ. Δάφνης, Κ. Ου-
ράνης, Μιχ. Ροδάς, Ειρήνη η Αθηναία, Κλ. Παράσχος, Τέλλος Άγρας, Λέων Κουκούλας, Στρ. Μυριβήλης, Αγγ. Δόξας, Η. Βενέζης, Δηµ.
Φωτιάδης, Αγγ. Τερζάκης, Θ. Πετσάλης, Παύλος Φλώρος και Γιάννης Σφακιανάκης. Στο επόµενο τεύχος η Νέα Εστία επανέρχεται στο
θέµα µε το «Οι µεγάλοι νεκροί των Ελληνικών Γραµµάτων για την “κρίση” του βιβλίου», αναδηµοσιεύοντας τις απαντήσεις που εί-
χαν δώσει γνωστοί λογοτέχνες σε σχετική έρευνα των Παναθηναίων του 1906 και κλείνει µε τις τότε παρατηρήσεις του Άριστου Καµ-
πάνη (Νέα Εστία, τόµ. 25, τχ. 296, 15 Απρ. 1939, σ. 563-569).

56 Φώτος Γιοφύλλης, «Η µεταπολεµική Πεζογραφία µας. Αι λογοτεχνικαί µας έρευναι», Ασύρµατος, 23 Ιουλ. 1939, σ. 3-5. Στην
έρευνα πήραν επίσης µέρος οι Γρηγ. Ξενόπουλος και Άγγελος Τερζάκης (18 Ιουν.), Ειρήνη η Αθηναία και Λιλίκα Νάκου (25 Ιουν.),
Δηµ. Καµπούρογλου (2 Ιουλ.), Γιώργος Θεοτοκάς (9 Ιουλ.), Μ. Καραγάτσης (16 Ιουλ.) και Ηλίας Βενέζης (30 Ιουλ. 1939). Αναφέ-
ρεται από τον Κ.Α. Δηµάδη, ό.π., σ. 292-293.



Επιστρέφουµε τελικά στην απόφανση του Κλέωνα Παράσχου το 1931: «Η λογοτεχνία στον τόπο µας
δεν είναι ανάγκη, είναι πολυτέλεια»;57 Ο Παράσχος υποστήριζε ότι ένας τόπος φτωχός, όπως η Ελλάδα, µε
περιορισµένους πόρους, συγγραφείς αναγκασµένους να ζουν υπό οικτρές συνθήκες και να παράγουν κατά
συνέπεια ένα έργο µέτριο, και απαίδευτο κοινό, δεν ευνοεί τη δηµιουργία µιας λογοτεχνίας βιώσιµης που
δεν θα είχε ανάγκη από ενέσεις για να ζήσει. Την κρίση του βιβλίου και τη σχετική συζήτηση θα τερµατί-
σει βίαια ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος και µετά το 1945 όλες οι συνθήκες έχουν πλέον µεταβληθεί ριζικά. Τα
βασικά ερωτήµατα όµως παραµένουν και το διαπιστώνουµε από τη σφοδρότητα µε την οποία πλήττεται σή-
µερα ο χώρος του βιβλίου στην παρούσα κρίση που είναι και αυτή όπως και εκείνη του 1930, σε µεγάλο πο-
σοστό, µια κρίση ζήτησης: Πέρα από το εξαιρετικά δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον, ποιο είναι το µερίδιο
ευθύνης του «κόσµου του βιβλίου» για τη σηµερινή βίαιη ανατροπή των όρων ύπαρξής του; Πώς θα αυ-
ξηθούν οι συστηµατικοί αναγνώστες στην Ελλάδα και ακόµη, πώς θα ενισχυθεί ο θεσµός των δηµόσιων βι-
βλιοθηκών, οι φυσικοί αποδέκτες του ελληνικού βιβλίου; Μπορεί/θέλει η χώρα, Πολιτεία και αναγνώστες
µαζί, να στηρίξει το βιβλίο της και τους ανθρώπους του; Και ποια προτεραιότητα τους δίνει;
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57 Κλέων Παράσχος, «Γιατί δεν διαβάζεται το ελληνικό βιβλίο», Νέα Εστία, τόµ. 5, τχ. 101, 1η Μαρτ. 1931, σ. 246.



Παλαιές αξίες και νέοι όροι: οι αλλαγές στην εκδοτική αλυσίδα
και οι προκλήσεις για την ελληνική εκδοτική βιομηχανία

Χριστίνα Μπάνου
Επίκ. Καθηγήτρια, Τµ. Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, Ιόνιο Πανεπιστήµιο

Η σηµερινή εκδοτική βιοµηχανία σε ένα διαρκές µεταίχµιο
Καθηµερινά σηµειώνονται αλλαγές στην εκδοτική βιοµηχανία. Σε αυτό το πλαίσιο, διεξάγεται διάλογος και
διατυπώνονται απόψεις (νηφάλιες και µη), ενώ επιχειρούνται εκτιµήσεις για το µέλλον του βιβλίου. Τις πρώ-
τες ηµέρες του Ιουλίου 2013, πολλές γνώµες ανταλλάσσονται για τη συγχώνευση δύο ιστορικών εκδοτικών
κολοσσών, του Random House και των εκδόσεων Penguin, κολοσσών από κάθε άποψη, οικονοµική, δια-
νοητικού κεφαλαίου, ιστορίας, εκδοτικού καταλόγου, φήµης, συνεργατών. Η συγχώνευση αυτή, πάντως, απο-
τελεί την κορυφή του παγόβουνου σε µια σειρά εξαγορών και συγχωνεύσεων που έχουν προηγηθεί κατά τα
τελευταία σαράντα περίπου χρόνια58.

Πράγµατι, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις των εκδοτικών οίκων στις µεγάλες εκδοτικές αγορές έχουν οδη-
γήσει σε παντοδυναµία των µεγάλων εκδοτικών οµίλων, καθώς και των οµίλων που –ταυτόχρονα µε τις εκ-
δόσεις– δραστηριοποιούνται στην ψυχαγωγία και την ενηµέρωση. Ως εκ τούτου, ο συγκεντρωτισµός στην
εκδοτική παραγωγή και η εδραίωση των µηχανισµών ανάδειξης και προώθησης των µπεστ-σέλλερς επα-
νακαθόρισαν το τοπίο. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν, συνεπώς, παρατηρηθεί σηµαντικές µεταβολές στη
φύση και τη δοµή της εκδοτικής βιοµηχανίας του βιβλίου, σε ένα πλαίσιο παγκοσµιοποίησης εκκινώντας
πάντοτε από τη Μ. Βρετανία και τις Η.Π.Α59.

Επίσης, η κυριαρχία των βιβλιοπωλείων-αλυσίδων άλλαξε τα δεδοµένα στη διακίνηση και την προώθηση
του βιβλίου οδηγώντας τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία σε συρρίκνωση, ενώ ταυτόχρονα τα ηλεκτρονικά βιβλιο-
πωλεία καθιέρωσαν νέες αγοραστικές συνήθειες. Ωστόσο, η άνθηση των µεγάλων βιβλιοπωλείων-αλυσίδων δί-
νει τώρα τη θέση της στη σταδιακή συρρίκνωσή τους, όπως συνέβη, για παράδειγµα, στην αλυσίδα Borders στις
Η.Π.Α., µε αποτέλεσµα τα ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, τα οποία είχαν επιβιώσει του σφοδρού ανταγωνισµού και
των πάσης φύσεως προβληµάτων, να παρουσιάζουν επιτυχία, και ο αριθµός τους να αυξάνεται60. Η τάση αυτή,
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58 Thompson John B., Merchants of Culture. The Publishing Business in the Twenty-First Century, Cambridge, Polity Press, 2010,
σ. 100-145· Bellaigue de Eric, British book Publishing as a Business since the 1960’s, Λονδίνο, The British Library, 2004.

59 Για την εκδοτική βιοµηχανία, και ειδικότερα την εκδοτική βιοµηχανία του βιβλίου, βλ. Thompson, ό.π.· Clark Giles & Phillips
Angus, Inside Book Publishing, Λονδίνο - Νέα Υόρκη, Routledge, 42008· Striphas Ted, The Late Age of Print. Everyday book culture
from consumerism to control, Νέα Υόρκη - Τσίτσεστερ, West Sussex, University of Columbia Press, 2009· Greco Albert, The Book Pub-
lishing Industry, Mahwah, Νιου Τζέρσεϊ - Λονδίνο, Lawrence Erlbaum Associates, 22005· Greco Albert & Rodriguez Clara & Whar-
ton Robert, The Culture and Commerce of Publishing in the 21st century, Στάνφορντ, Stanford Business Books (Stanford University
Press), 2007· Feather John, A History of British Publishing, Λονδίνο - Νέα Υόρκη, Routledge, 22006·. Bellaigue, ό.π.· Schiffrin An-
dré, The Business of Books. How International Conglomerates Took Over Publishing and Changed the Way We Read, Λονδίνο - Νέα
Υόρκη, Verso, 2001· Epstein Jason, Book Business. Publishing. Past, Present and Future, Νέα Υόρκη - Λονδίνο, W. W. Norton & Com-
pany, 2001.

60 Teicher Oran, “Booksellers and Change”, Publishing Research Quarterly, 29 (2), 2013, p. 128-133. Επίσης βλ. Abrams Den-



σε συνθήκες µάλιστα διεθνούς οικονοµικής ύφεσης, αναδεικνύει µια ενδιαφέρουσα δυνατότητα, που συνδέει
το παρελθόν µε το παρόν και χρήζει περαιτέρω ανάλυσης και αξιοποίησης στην εκδοτική αλυσίδα.

Επίσης, οι νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης και ειδικότερα η εφαρµογή και επίδρασή τους στον εκ-
δοτικό χώρο αποτελούν µια σηµαντικότατη παράµετρο. Παράλληλα, ο ανταγωνισµός, οι αλλαγές στις ανα-
γνωστικές συνήθειες, οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες, η παγκοσµιοποίηση, συντελούν –µεταξύ άλ-
λων– στη ρευστότητα της εκδοτικής δραστηριότητας. Οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις του εκδοτικού χώρου,
όπως επισηµαίνονται από τους ειδικούς, στο σηµερινό πλαίσιο είναι κυρίως η απευθείας επικοινωνία (ει δυ-
νατόν, και απευθείας πωλήσεις) µε τον αναγνώστη, η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αξιοποίηση των νέων τε-
χνολογιών της πληροφόρησης –συµπεριλαµβανοµένων των µέσων κοινωνικής δικτύωσης– κυρίως στην προ-
ώθηση των τίτλων, η µείωση των επιστροφών, η συµµετοχή του αναγνώστη µε διαφόρους τρόπους στην
εκδοτική διεργασία (ακόµη και µε το συνδυασµό/χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών61), η αξιοποίηση της αυ-
τοέκδοσης, το online marketing.

Από τη µια πλευρά, υπάρχει βεβαίως ο κίνδυνος της υπέρµετρης εµπιστοσύνης, ακόµη και αγκίστρω-
σης στις δυνατότητες της τεχνολογίας, από την άλλη πλευρά καραδοκεί ο ροµαντισµός και ο εξωραϊσµός
ενός εκδοτικού παρελθόντος που χαρακτηριζόταν πάντοτε από ανταγωνισµό. Άλλωστε, οι αλλαγές στο µέσο
διάδοσης της γνώσης οδήγησαν και οδηγούν σε αλλαγές στον τρόπο ανάγνωσης, γραφής, επιστηµονικής
έρευνας, σκέψης, αντιµετώπισης του κόσµου.62 Στη σηµερινή εποχή της συνύπαρξης του εντύπου βιβλίου
µε τις νέες µορφές δηµοσίευσης (ebooks, ψηφιακές δηµοσιεύσεις, tablets, apps κ.ά.), οι αλλαγές είναι κα-
ταιγιστικές, ενίοτε και δραµατικές. Επιπλέον, πρέπει να συνεκτιµηθεί ότι κατά τα τελευταία έτη η παγκό-
σµια οικονοµική ύφεση, και σε ορισµένες χώρες η οικονοµική κρίση, σε συνδυασµό και µε άλλα στοιχεία,
οξύνει περαιτέρω τα υπάρχοντα προβλήµατα, στα οποία προσθέτει νέα63, καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη
για την αντιµετώπισή τους αλλά και συχνά για επαναπροσδιορισµό των στόχων και των στρατηγικών των
εκδοτικών οίκων.

Οι αδυναµίες και οι προκλήσεις υφίστανται, συνεπώς, σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και παγκοσµιοποιηµένο
περιβάλλον. Η ελληνική εκδοτική βιοµηχανία, αποτελώντας τµήµα ενός παγκοσµιοποιηµένου συνόλου και
διατηρώντας ταυτόχρονα κάποια ιδιαίτερα γνωρίσµατα, καλείται να επιλύσει προβλήµατα, να αντιµετωπί-
σει παθογένειες και παράλληλα αναγνωρίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά σηµεία της να αξιοποιήσει τις
νέες δυνατότητες και προκλήσεις. Υπό αυτό το πρίσµα, οι αξίες, οι στόχοι, οι στρατηγικές και οι ρόλοι των
εµπλεκοµένων στην εκδοτική αλυσίδα, –συνταιριάζοντας το παρελθόν µε το παρόν, το παλαιό και το νέο–
συχνά επαναπροσδιορίζονται. Στην περίπτωση της ελληνικής εκδοτικής βιοµηχανίας, αφού συνυπολογιστούν
και αναλυθούν τα ιδιαίτερα γνωρίσµατά της και η δική της εκδοτική ταυτότητα σε ένα διεθνές πλαίσιο, τί-
θενται τα ακόλουθα ερωτήµατα: Α. Πώς αντιµετώπισαν και τελικά πώς πολλές φορές ξεπέρασαν οι εκδό-
τες τις δυσκολίες σε προηγούµενες περιόδους οικονοµικής –αλλά και ευρύτερης– κρίσης; Β. Πως επιβιώ-
νουν, υπερβαίνουν τις αντιξοότητες και ξεχωρίζουν οι ξένοι εκδότες, µεγάλοι ή και µικροί; Ποια είναι τα
στοιχεία εκείνα, που δυνάµει οδηγούν (ή οδήγησαν) στην επιτυχία;
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nis (19 March 2013), “Are Independent Bookstores Making a Comeback?”, Publishing Perspectives, http://publishingperspectives.com/
2013/03/are-independent-bookstores-making-a-comeback/· Miller Laura J., Reluctant Capitalists. Bookselling and the Culture of
Consumption, Σικάγο - Λονδίνο, The University of Chicago Press, 2007.

61 Χρησιµοποιείται ο όρος gamification. Βλ. ενδεικτικά Muntean Cristina Ioana, “Raising engagement in e-learning through gam-
ification”, Proceedings of the 6th International Conference on Virtual Learning, University of Bucharest και “Babeş-Bolyai” Univer-
sity of Cluj-Napocap, σ. 323-329, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://icvl.eu/2011/disc/icvl/documente/pdf/met/ICVL_Mod-
elsAndMethodologies_paper42.pdf (τελευταία πρόσβαση 27 Ιαν. 2014)· Nawotka Edward (19/9/2011), “Does Gamification Turn
Readers Into Winners and Losers?”, Publishing Perspectives, http://publishingperspectives.com/2011/09/gamification-winners-and-
losers/ (τελευταία πρόσβαση 23 Ιουν. 2013).

62 Bolter David Jay, Οι µεταµορφώσεις της γραφής. Υπολογιστές, υπερκείµενο και αναµορφώσεις της τυπογραφίας, µτφρ. Δ.
Ντούνας, Μεταίχµιο, 2006· Barron Dennis, A Better Pencil. Readers, Writers and the Digital Revolution, Οξφόρδη, Oxford Univer-
sity Press, Barron, 2009.

63 Jovanovich Peter, “Publishing in Hard Times”, Publishing Research Quarterly, 25, 2009, σ. 67-72· Μπάνου Χριστίνα, To επόµενο
βήµα του Γουτεµβέργιου. Οι εκδοτικοί οίκοι στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 2012, σ. 19-29.



Ξεκινώντας από το δεύτερο, λέξεις κλειδιά µοιάζουν να είναι οι ακόλουθες: καινοτοµία, τόλµη, απευ-
θείας επικοινωνία µε το κοινό, απευθείας πωλήσεις, νέες τεχνολογίες, διείσδυση σε νέες οµάδες αναγνω-
στών, αξιοποίηση των παλαιότερων επιτυχηµένων (ή κλασσικών ) τίτλων, επένδυση σε νέους συγγραφείς,
νέες ιδέες και προτάσεις για την προώθηση του βιβλίου. Όπως θα δούµε παρακάτω, οι προκλήσεις και τα
στοιχήµατα υπάρχουν, µολονότι οι συνθήκες είναι αντίξοες. Από την άλλη πλευρά, σε σχέση µε το πρώτο
ερώτηµα, πέρα από τα διαχρονικά σταθερά γνωρίσµατα, σήµερα αναβιώνουν –σε άλλες συνθήκες βέβαια
και µε άλλο όνοµα– παλαιότερες τακτικές και στρατηγικές, όπως για παράδειγµα το crowdfunding και crowd-
sourcing64 που δεν είναι άλλο από την τακτική των συνδροµητών.

Πάντως, διαφωτιστικό για τον τρόπο σκέψης και διαµόρφωσης εκδοτικών πολιτικών και στρατηγικών
είναι αυτό που µεταξύ άλλων ανέφερε ο Markus Dohle, διευθύνων σύµβουλος του Penguin Random
House65: «Today, Penguin and Random House officially unite to create the first truly global trade book pub-
lishing company. As separate companies, we have long performed outstandingly by every benchmark; as col-
leagues, we will share and apply our passion for publishing the best books with our enormous experience,
creativity, and entrepreneurial drive. Together, we will give our authors unprecedented resources to help them
reach global audiences—and we will provide readers with unparalleled diversity and choice for future read-
ing. Connecting authors and readers is, and will be, at the heart of all we strive to accomplish together.» Οι
λέξεις έχουν τη δική τους βαρύτητα, όπως «παγκόσµιο», «πάθος για τις εκδόσεις», «εµπειρία», «δηµιουρ-
γικότητα», «παγκόσµιο κοινό», «επιλογή», οι οποίες τονίζονται ενώνοντας την κληρονοµιά του Allen Lane
και του Bennett Cerf66 µε το σήµερα.

Προσθέτοντας αξία στην εκδοτική αλυσίδα…
Η διττή φύση του εντύπου βιβλίου, ως κειµένου και ως αντικειµένου, προσδιορίζει την ιδιαιτερότητά του
ως προϊόντος, και διαµορφώνει τη λειτουργία, τη δοµή και τη φυσιογνωµία της εκδοτικής βιοµηχανίας67. Η
εκδοτική αλυσίδα, από τον συγγραφέα έως τον αναγνώστη, έχει αποκληθεί άλλωστε και αλυσίδα αξίας
(«value chain»)68, η οποία αξία προστίθεται κατά την εκδοτική διεργασία, σύµφωνα µε το σχήµα 1. Κάθε
κρίκος, συνεπώς, της εκδοτικής αλυσίδας προσδίδει αξία στο έργο βελτιώνοντάς το και προωθώντας το. Το
κείµενο βελτιώνεται, διορθώνεται, επιµελείται, προωθείται, διακινείται, προβάλλεται.

Σχήµα 1: Η προστιθέµενη αξία στην εκδοτική αλυσίδα (πηγή: Clark & Phillips, 2008, σ. 66. Μεταφρασµένο και δηµοσιευµένο Μπάνου 2012, σ. 47)
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64 Nawotka E. (25/5/2013), “Crowdsourcing as a Publishing Solution”, Publishing Perspectives, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://publishingperspectives.com/2013/05/crowdsourcing-as-a-publishing-solution/ (τελευταία πρόσβαση 10 Ιουλ. 2013).

65 Johnson Hannah (1/7/2013), “Press Release: CEO Markus Dohle Announces Penguin Random House Global Leadership
Team” Publishing Perspectives, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://publishingperspectives.com/2013/07/press-release-
ceo-markus-dohle-announces-penguin-random-house-global-leadership-team/ (τελευταία πρόσβαση 7 Ιουλ. 2013).

66 Ο Allen Lane είναι ο θρυλικός ιδρυτής και πρώτος εκδότης των εκδόσεων Penguin, και ο Bennett Cerf των εκδόσεων Random
House. Βλ. για τον πρώτο Lewis Jeremy, Penguin Special. The Life and Times of Ellen Lane, Λονδίνο, Viking (Penguin), 2005 και για
τον δεύτερο Cerf Bennett, At Random. The Reminiscences of Bennett Cerf, µε εισαγωγή του Christopher Cerf (ed. pr. 1977), Νέα Υόρκη,
Random House, 2002.

67 Baverstock Alison, Are Books Different? Marketing in the Book Trade, Λονδίνο, Kogan Page, 1993· Μπάνου, ό.π., σ. 39-50.
68 Thompson, ό.π., σ. 15·. Clark & Phillips, ό.π., σ. 67-70· Greco Albert, The Book Publishing Industry, Mahwah, Νιου Τζέρσεϊ -

Λονδίνο, Lawrence Erlbaum Associates, 22005, σ. 7-8, όπου κάνει λόγο για εκδοτικό κύκλο· Tian Xuamei & Martin Bill, “Value chain
Adjustments in Educational Publishing”, Publishing Research Quarterly, 29, 2013, σ. 12-25.



Τα δύο άκρα της εκδοτικής αλυσίδας προσδιορίζονται από κατά βάση µοναχικές δραστηριότητες. Μεταξύ
τους «παρεµβάλλεται» η εκδοτική δραστηριότητα, ένας ολόκληρος κόσµος από εκδότες, επιµελητές, διορ-
θωτές, τυπογράφους, γραφίστες, βιβλιοπώλες, βιβλιοθηκονόµους, διακινητές, λέσχες ανάγνωσης και άλλους
εµπλεκόµενους στην παραγωγή, διακίνηση και διάθεση του βιβλίου. Σήµερα, έχουν σηµειωθεί αλλαγές στην
εκδοτική αλυσίδα και στους ρόλους των εµπλεκοµένων στην εκδοτική δραστηριότητα λόγω των µεταβο-
λών στην εκδοτική βιοµηχανία, των εξελίξεων στις τεχνολογίες της πληροφόρησης και των ευρύτερων οι-
κονοµικών, κοινωνικών και πολιτισµικών συνθηκών της εποχής69. Σε αυτό το πλαίσιο, επίκαιρα ερευνητικά
ζητήµατα αποτελούν, µεταξύ άλλων, ο ρόλος του εκδότη και του επιµελητή, η αναβάθµιση των αρµοδιο-
τήτων του λογοτεχνικού πράκτορα/ατζέντη, η επίδραση των νέων τεχνολογιών στην προώθηση και το µάρ-
κετινγκ των βιβλίων, η σηµασία των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, η κατάρτιση των στελεχών της εκδοτι-
κής βιοµηχανίας, η συνύπαρξη του εντύπου µε τις νέες µορφές δηµοσίευσης70.

Στον παρακάτω πίνακα 1, ο οποίος διαβάζεται τόσο οριζοντίως όσο και καθέτως, δίδεται πολύ συνοπτικά
η πορεία του έργου από τον συγγραφέα έως τον αναγνώστη και αναδεικνύεται η φύση της εκδοτικής δρα-
στηριότητας, το έργο των σηµαντικότερων προσώπων, η βελτίωση του έργου και η σηµασία της εκδοτικής
αλυσίδας. Ο εκδότης είναι χαρακτηριστικό ότι αποτελεί το επίκεντρο της εκδοτικής δραστηριότητας.

Πίνακας 1: Οι άνθρωποι του βιβλίου και η δραστηριότητά τους (πηγή: Μπάνου 2012, µετάφραση από Logos 2005)

Σήµερα, όπως προαναφέρθηκε, οι ρόλοι αυτοί συχνά επαναπροσδιορίζονται, ενδυναµώνονται ή αποδυνα-
µώνονται. Η αυτοέκδοση, για παράδειγµα, έχει εγείρει συζητήσεις για το ρόλο του εκδότη. Σε ένα έντονα
ανταγωνιστικό πλαίσιο, λοιπόν, οι εµπλεκόµενοι καλούνται να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες προκει-
µένου να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Η αξιοποίηση αυτή είναι βεβαίως κοµβικής σηµασία γα την ίδια
την επιβίωση και την επιτυχία του εκδοτικού οίκου.

Ελληνική εκδοτική βιοµηχανία: µια ιδιαίτερη περίπτωση;
Στην Ελλάδα, η πλειονότητα των εκδοτικών οίκων είναι οικογενειακές επιχειρήσεις µε εκδοτο-κεντρική δοµή.
Ο εκδότης είναι εκείνος που κατά κύριο λόγο λαµβάνει τις αποφάσεις και διαµορφώνει την εκδοτική πολι-
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69 Greco Albert & Rodriguez Clara & Wharton Robert, The Culture and Commerce of Publishing in the 21st century, Στάνφορντ,
Stanford Business Books (Stanford University Press), σ. 182-204· Sabatier Lou Ann & Fitzelle Edward, “Managing the Progressive
Publishing Company During the Market and Technology Transitions”, Publishing Research Quarterly, 27, 2011, σ. 220-229· Godine
David, “The Role and the Future of the Traditional Book Publisher”, Publishing Research Quarterly, 27, 2011, σ. 332-337.

70 Για τα ζητήµατα αυτά βλ. Thompson, ό.π.



τική της επιχείρησής του επιλέγοντας τους τίτλους προς έκδοση και διατηρώντας τις συνεργασίες του71. Υπάρ-
χει, βεβαίως, διαδοχή στη διοίκηση του εκδοτικού οίκου από γενιά σε γενιά72. Αυτή η οικογενειο- και εκ-
δοτο-κεντρική δοµή, όπως θα δούµε, συνιστά ταυτόχρονα ένα αδύνατο σηµείο αλλά και µια ευκαιρία. Γε-
γονός είναι ότι η ελληνική εκδοτική βιοµηχανία είναι µια µικρή αγορά λόγω της γλώσσας και του
περιορισµένου αναγνωστικού κοινού – περιορισµένου όχι µόνο λόγω του πληθυσµού της χώρας αλλά και
κυρίως λόγω του ότι οι συστηµατικοί αναγνώστες αποτελούν ένα χαµηλό ποσοστό73. Σηµαντικό, επίσης,
είναι ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται ελάχιστοι διεθνείς και εγχώριοι εκδοτικοί οίκοι λόγω του µεγέ-
θους της αγοράς, µε αποτέλεσµα να υπάρχει ένα άλλοτε προνοµιακό, άλλοτε ασφυκτικό πεδίο δράσης των
οικογενειακών, προσωποπαγών ή/και κληρονοµηµένων, εκδοτικών οίκων.

Σηµείο διαφοροποίησης της ελληνικής εκδοτικής βιοµηχανίας από τις µεγάλες εκδοτικές αγορές συνι-
στά ο σηµαντικός ρόλος των µεσαίων εκδοτικών οίκων, οι οποίοι εκδίδουν πάνω από το ένα τρίτο της ετή-
σιας βιβλιοπαραγωγής. Οι µεγάλοι εκδοτικοί οίκοι στην Ελλάδα δεν υπερβαίνουν ετησίως τους είκοσι, και
παράγουν περίπου το ένα τρίτο της βιβλιοπαραγωγής74. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να επισηµανθεί ότι πολ-
λοί είναι οι νεοσύστατοι εκδοτικοί οίκοι, καθώς αυτό που οι Βρετανοί ονοµάζουν «σηµείο εισόδου» (entry
point) είναι πολύ χαµηλό και δεν απαιτείται ιδιαίτερο κεφάλαιο για την εκκίνηση της εκδοτικής δραστη-
ριότητας. Οι νέοι, µικρού µεγέθους εκδοτικοί οίκοι, εκκινώντας από το πάθος για το βιβλίο και από την
ανάγκη κάλυψης εκδοτικών-βιβλιογραφικών κενών, στοχεύουν σε ένα συγκεκριµένο κοινό µέσω των επι-
λογών τους τόσο ως προς τα έργα που εκδίδουν όσο και ως προς την αισθητική των βιβλίων τους.

Από την άλλη πλευρά, οι µηχανισµοί των βιβλίων-επιτυχιών (µπεστ-σέλλερς) διαδραµατίζουν και στην
Ελλάδα σηµαντικό, ίσως και καταλυτικό ρόλο, στην προβολή των τίτλων και στις πωλήσεις των βιβλίων στο-
χεύοντας κατά κύριο λόγο στους περιστασιακούς αναγνώστες, σε όσους δηλαδή διαβάζουν λίγα βιβλία ετη-
σίως, οι οποίοι όµως διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο λόγω του πανίσχυρου τρόπου προώθησης «από στόµα
σε στόµα» (word of mouth) είτε παραδοσιακά είτε µέσω των νέων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα µέσα
κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. bookblogs, βιβλιοφιλικά ιστολόγια) και γενικότερα οι νέες τεχνολογίες της πλη-
ροφόρησης. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι οι µεγάλοι εκδοτικοί οίκοι επιχείρησαν την εισαγωγή από
το εξωτερικό τακτικών και πολιτικών που µπορούν να οδηγήσουν σε µορφές συγκεντρωτισµού. Οι στρα-
τηγικές αυτές σε µεγάλο βαθµό επηρέασαν τις αναγνωστικές και καταναλωτικές συνήθειες, κυρίως όσων
διαβάζουν περιστασιακά ή αγοράζουν χαµηλό αριθµό βιβλίων ετησίως75.

Από την άλλη πλευρά, όµως, σε µια µικρή αγορά, όπως η ελληνική, επιβιώνουν ή µάλλον πρωταγωνι-
στούν τακτικές, οι οποίες θυµίζουν τις µεγάλες εκδοτικές αγορές πριν από χρόνια. Ο παραγνωρισµένος ρό-
λος του επιµελητή, ο σχεδόν ανύπαρκτος ατζέντης των συγγραφέων, η στήριξη σε ένα δίκτυο εξωτερικών
συνεργατών και όχι η µε µόνιµη σχέση εργασίας απασχόληση στελεχών, η συγκεντρωτική δοµή στο πρό-
σωπο του εκδότη, η συχνά απευθείας σχέση του συγγραφέα µε τον εκδότη συνιστούν όψεις της οικογενει-
ακής και εκδοτο-κεντρικής δοµής.
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71 Μπάνου, ό.π., σ. 139-151· Banou Christina & Phillips Angus, “Τhe Greek Publishing Industry and Professional Development”,
Publishing Research Quarterly, vol. 24 (2), 2008, σ. 98-110.

72 Για τα ζητήµατα αυτά βλ. Καρακατσούλη Άννα, Στη χώρα των βιβλίων. Η εκδοτική ιστορία του Βιβλιοπωλείου της Εστίας. 1885-
2010, Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων, 2011· Μπάνου, To επόµενο βήµα…, ό.π., σ. 139-151· Αξελός Λουκάς, Εκδοτική δραστηριότητα
και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα. Μια κριτική προσέγγιση της εκδοτικής δραστηριότητας στα χρόνια 1960-1981, Στοχαστής, 22008.

73 Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, The Book market in Greece, 82010, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ekebi.gr/app-
data/documents/BookMarketInGreece2011-8.pdf · Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Β΄ Πανελλήνια έρευνα αναγνωστικής συµπεριφοράς και πο-
λιτιστικών πρακτικών, 2004, διαθέσιµη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ekebi.gr/erevnes/anagn04/index.htm· Μπάνου, ό.π.,
σ. 134-138, 214-216.

74 Οι όροι που χρησιµοποιούνται στα αγγλικά είναι large, medium, small. Για την κατηγοριοποίηση των εκδοτικών οίκων στην
Ελλάδα και τον προβληµατισµό πάνω σε αυτό το ζήτηµα βλ. Μπάνου, ό.π., σ. 152-183.

75 Για το εν λόγω ζήτηµα βλ. Feather John & Woodbridge Hazel, “Bestsellers in the British Book Industry 1998-2005”, Publish-
ing Research Quarterly, vol. 23, 2007, σ. 210-223. Για την Ελλάδα βλ. Μπάνου, ό.π., σ. 216-227 και Banou Christina, “Backlist and
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Επίσης, ο κατακερµατισµένος συνδικαλιστικός χώρος, η υποβάθµιση ή και η ανυπαρξία των βιβλιοθη-
κών και η σε γενικές γραµµές απουσία συστηµατικής και µακροχρόνιας πολιτικής βιβλίου, τόσο από το κρά-
τος76 (σχετικά µε το ΕΚΕΒΙ είναι γνωστές οι προσπάθειες που έχουν γίνει αλλά και οι πρόσφατες εξελίξεις)
όσο και από άλλους δυνάµει φορείς που θα µπορούσαν να προσφέρουν, οδηγούν όχι µόνο σε αναπαραγωγή
αλλά σε επιδείνωση των προβληµάτων. Η οικονοµική κρίση των τελευταίων ετών οξύνει περαιτέρω τα προ-
βλήµατα αυτά καθιστώντας πλέον επιτακτική την αναγνώριση και την αντιµετώπισή τους µέσα και από δη-
µιουργικές λύσεις. Μετά την αύξηση της βιβλιοπαραγωγής κατά τη χρονική περίοδο 2000-2008, σηµειώνεται
πτώση από το 2009 έως σήµερα λόγω της οικονοµικής κρίσης ενώ και ο αριθµός των εκδοτικών οίκων µει-
ώνεται77. Τα προβλήµατα στα βιβλιοπωλεία, µε πιο προβεβληµένα αυτά στα µεγάλα βιβλιοπωλεία, πλήττουν
συνολικά την αλυσίδα του βιβλίου. Το γεγονός µπορεί να οδηγήσει σε ενδυνάµωση των συνεργασιών µε τα
ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία και σε επενδύσεις στο ηλεκτρονικό εµπόριο, είτε µέσω των ηλεκτρονικών βι-
βλιοπωλείων είτε µε τις απευθείας πωλήσεις.

Βεβαίως, εν µέσω της κρίσης οι προσφορές και οι εκπτώσεις στα βιβλία συνιστούν σταθερό γνώρισµα,
ενώ και η µέση τιµή των νέων εκδόσεων, στις οποίες ισχύει η Ενιαία Τιµή Βιβλίου για δύο έτη µετά την έκ-
δοση, βαίνει µειούµενη78. Σε αυτό το πλαίσιο, όχι τόσο της προσπάθειας για χαµηλότερη τιµή όσο για υιο-
θέτηση των ξένων εκδοτικών τακτικών µε γνώµονα κυρίως το κέρδος, πρέπει να αναδειχθεί η εκτύπωση
ορισµένων βιβλίων, κυρίως από µεγάλους εκδοτικούς οίκους, στην Κίνα ή σε άλλες χώρες, γεγονός, «που
ανατρέπει τα ήθη και τις συνήθειες της ελληνικής εκδοτικής δραστηριότητας, και καταργεί τις συνεργασίες
µεταξύ των εκδοτών – επιµελητών – τυπογράφων – βιβλιοδετών στερώντας το ελληνικό βιβλίο από αυτές
τις προνοµιακές πολλές φορές ζυµώσεις και προτάσεις, µεταβάλλοντας και ταυτόχρονα τυποποιώντας την
αισθητική του»79. Δυο ακόµα προβλήµατα, που πρέπει να επισηµανθούν, είναι η σε µεγάλο βαθµό απουσία
στοιχείων για τις πωλήσεις των βιβλίων, και η απουσία ειδικών σπουδών για το βιβλίο µε στόχο (και) τη
δηµιουργία καταρτισµένων στελεχών.

Ένα ιδιαίτερο γνώριµα, επίσης, είναι ότι το κράτος ως αγοραστής και διαθέτης πανεπιστηµιακών συγ-
γραµµάτων από τους εκδότες παρεµβαίνει σε κάποιο βαθµό στην αγορά του βιβλίου. Μολονότι το κράτος
κοστολογεί µε διαφορετικό τρόπο το βιβλίο, η πολιτική του συγγράµµατος αποτέλεσε και αποτελεί για κά-
ποιους εκδότες µια σταθερή πηγή εσόδων εξασφαλίζοντας την προβολή σε συγκεκριµένο κοινό και ενθαρ-
ρύνοντας την έκδοση επιστηµονικών τίτλων80.

Πάντως, σε µια µικρή αγορά µε περιορισµένες δυνατότητες επέκτασης, περιορισµένο αναγνωστικό κοινό,
βιβλιοθήκες σε κρίση, µείωση της βιβλιοπαραγωγής, προβλήµατα ρευστότητας, συχνά ελλιπή διακίνηση των
τίτλων και απουσία συστηµατικής πολιτικής για το βιβλίο, η αναγνώριση των αδύνατων σηµείων από τη µια
πλευρά και των προκλήσεων, από την άλλη, συνιστά το πρώτο βήµα για την αντιµετώπιση των προβληµά-
των. Ενδεχοµένως, η ελληνική εκδοτική βιοµηχανία, ιδιαίτερα στην παρούσα στιγµή, µεσούσης της κρίσης,
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80 Για το ζήτηµα βλ. ό.π., σ. 266-269.



µοιάζει να είναι έτη φωτός µακριά από τις εξελίξεις που περιγράψαµε στην εισαγωγή. Ωστόσο, η εκδοτική
βιοµηχανία είναι ένας δυναµικός χώρος, στον οποίο οι λέξεις ρίσκο και καινοτοµία αποτελούσαν ανέκαθεν
τη ραχοκοκαλιά. Ο B. Blackwell έλεγε ότι «χρειάζεται θάρρος γιατί ο κόσµος του βιβλίου είναι γεµάτος από
απρόβλεπτους κινδύνους, και εκείνος που ποντάρει στην ασφάλεια, ποντάρει ταυτόχρονα στην ήττα»81. Υπό
αυτό πρίσµα, µε γνώµονα τις παλαιές αξίες, οι συνθήκες καλούν για αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων.

Παλαιές αξίες και νέοι όροι
Οι επιπτώσεις της οικονοµικής κρίσης στην ελληνική εκδοτική δραστηριότητα µπορούν επιγραµµατικά να
συνοψιστούν ως εξής: µείωση της βιβλιοπαραγωγής, µείωση του αριθµού των εκδοτικών οίκων, περιορι-
σµός της αγοραστικής δυνατότητας των αναγνωστών, µείωση του τζίρου και των κερδών των εκδοτικών οί-
κων και των βιβλιοπωλείων, προβλήµατα στα βιβλιοπωλεία, έλλειψη ρευστότητας, αλλαγές στην προώθηση
και τη διαφήµιση του βιβλίου, πτώση στις πωλήσεις των βιβλίων, περαιτέρω προβλήµατα στις βιβλιοθήκες
(µείωση των προσκτήσεων, έλλειψη προσωπικού), µεγάλες εκπτώσεις και προσφορές βιβλίων, µείωση της
µέσης τιµής βιβλίου82, επαναπροσδιορισµός των κριτηρίων των προς έκδοση τίτλων. Ειδικότερα, οι µεγά-
λοι εκδοτικοί οίκοι ισορροπούν ή προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάµεσα στο ποιοτικό και το εµπορικό, ανά-
µεσα στο παραδοσιακό και το καινοτόµο. Κάποιοι εξ αυτών δίδουν έµφαση στα εµπορικά κριτήρια. Οι µι-
κροί αλλά και οι µεσαίοι εκδοτικοί οίκοι στηρίζονται συχνά στην ποιότητα των τίτλων τους, την εξειδίκευση
και την προσπάθεια δηµιουργίας µιας ιδιαίτερης αισθητικής ταυτότητας. Τα παραπάνω οδηγούν αναµφίβολα
σε επαναδιαµόρφωση της εκδοτικής πολιτικής των εκδοτών83, µε ισχυροποίηση από τη µια πλευρά των
µπεστ-σέλλερς και από την άλλη µε έκδοση/επανέκδοση/ανατύπωση κλασικών τίτλων. Επίσης, αξιοση-
µείωτες είναι ορισµένες κατ’ αρχήν µικρές και σταδιακές –σε ορισµένους εκδότες– αλλαγές στην τυπο-
γραφική µορφή του βιβλίου.

Πάντως, παρόµοιες κρίσεις στο χώρο του βιβλίου, όπως αυτή της δεκαετίας του 1930 τόσο στην Ελλάδα84

όσο και στο εξωτερικό µπορούν να φωτίσουν καλύτερα την παρούσα κατάσταση προσφέροντας εργαλεία
για την ερµηνεία και ενδεχοµένως για την επίλυση των προβληµάτων. Για παράδειγµα, οι εκδότες Simon
& Schuster, Doubleday, Doran, & Co (όλοι νεοσυσταθέντες τότε εκδοτικοί οίκοι) τον Μάιο του 1930 πρό-
σφεραν σκληρόδετες (hardback) εκδόσεις προς ένα δολάριο85.Ακόµη παλαιότερα, στη Γαλλία στα µέσα του
19ου αιώνα, ο ανταγωνισµός και οι νέες δυνατότητες της τεχνολογίας της εποχής είχαν οδηγήσει σε µείωση
της τιµής του βιβλίου86.

Επίσης, οι εκδοτικοί οίκοι Simon & Schuster, Harcourt Brace και άλλοι ζήτησαν από τον Edward L. Ber-
nays να προτείνει και να σχεδιάσει τη στρατηγική για την τόνωση της εκδοτικής βιοµηχανίας, η οποία αν-
τιµετώπιζε προβλήµατα λόγω της κρίσης την δεκαετία του 1930. Ο Bernays πρότεινε επιγραµµατικά το εξής:
«όπου υπάρχουν ράφια, υπάρχουν και βιβλία»87. Η καµπάνια στηριζόταν σε δηµοφιλή πρόσωπα που µιλούσαν
για τη σηµασία των βιβλίων, και σε ενηµέρωση για τα ράφια στα σπίτια και τον εµπλουτισµό των ιδιωτι-
κών βιβλιοθηκών. Τελικά, η προσπάθεια απέδωσε καρπούς. Σήµερα, µπορούµε να διερωτηθούµε ποια εί-
ναι τα ράφια και µε ποιον τρόπο οι νέες τεχνολογίες µε ταυτόχρονη αξιοποίηση της γνώσης της ιστορίας
της εκδοτικής βιοµηχανίας δηµιουργούν ευκαιρίες και προκλήσεις για προώθηση και προβολή των βιβλίων.
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81 Rickets Rita (επιµ.), Adventurers All. Tales of Blackwellians of Books, Bookmen, And Reading and Writing Folk, Οξφόρδη, Black-
well, 2002, σ. 18.

82 ΜΟΠΑΒ ό.π.2012. ΜΟΠΑΒ ό.π. 2011. ΕΚΕΒΙ, The Book market…, ό.π.
83 Μπάνου, ό.π., σ. 198-205.
84 Καρακατσούλη, ό.π., 2011, σ. 111-124· Τσοκόπουλος Βάσιας, Ιστορία της έκδοσης στην Ελλάδα 1830-1974: Μια επισκόπηση,

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cn-
ode=596· του ιδίου (επιµ.), Περιπέτειες του βιβλίου στην Ελλάδα. 1880-1940. Ένα ανθολόγιο, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, 1998, σ. 40-51,
57-58, 63.

85 Striphas, ό.π., σ. 34.
86 Barbier Frederic, Ιστορία του βιβλίου, µετ. Μαρία Παπαηλιάδη, Μεταίχµιο, 2002, σ. 374-376.
87 Striphas, ό.π., σ. 27-31.



Ειδικότερα, στις αδυναµίες της ελληνικής εκδοτικής βιοµηχανίας πρέπει να προσµετρηθούν, όπως προ-
αναφέρθηκαν, η έλλειψη ρευστότητας, το χαµηλό ποσοστό των συστηµατικών αναγνωστών, τα προβλήµατα
στα βιβλιοπωλεία, η µείωση των πωλήσεων και της αγοραστικής δυνατότητας των αναγνωστών, η ελλιπής
κάποιες φορές οργάνωση των εκδοτικών οίκων, η ελλιπής προώθηση των τίτλων, ο κατακερµατισµός του
συνδικαλιστικού χώρου, η εξάρτηση από τους διακινητές-διαθέτες, η αδυναµία συνεργασιών και εισόδου
σε ξένες αγορές. Επίσης, στις απειλές επισηµαίνονται ο ανταγωνισµός από άλλα µέσα, η ελλιπής λειτουρ-
γία των βιβλιοθηκών, ο ανταγωνισµός από οµίλους και µεγάλους εκδότες κυρίως στη διαφήµιση, η φορο-
λογία, η πληµµελής προβολή του βιβλίου από τα ΜΜΕ, ο ανταγωνισµός από τα προσφερόµενα από τις εφη-
µερίδες βιβλία, η εκτύπωση κάποιων τίτλων στην Κίνα, η κατακερµατισµένη πολιτική βιβλίου88.

Στα παραπάνω, ωστόσο, πρέπει να προταθούν τα δυνατά σηµεία και οι ευκαιρίες. Στα θετικά σηµεία,
λοιπόν, προσµετρώνται –µεταξύ άλλων– η οικογενειακή δοµή και οργάνωση, η ύπαρξη ικανών στελεχών,
η εµπειρία και η γνώση του χώρου, το πάθος για τις εκδόσεις, η εδραίωση αναγνωρίσιµης εκδοτικής ταυ-
τότητας, τα χαµηλά λειτουργικά έξοδα στους µικρούς εκδοτικούς οίκους, η αξιοποίηση των εξωτερικών συ-
νεργατών, η δυνατότητα εκτύπωσης κατά παραγγελία (printing on demand), η αξιοποίηση του υπάρχοντος
καταλόγου και των κλασικών ή δοκιµασµένων εµπορικά έργων. Οι ευκαιρίες είναι η εξειδίκευση, η αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφόρησης κυρίως για την προώθηση του βιβλίου και την απευθείας
ενηµέρωση και επικοινωνία µε τους αναγνώστες ώστε να δηµιουργηθούν κοινότητες αναγνωστών γύρω από
τον εκδοτικό οίκο. Επίσης, πρέπει να συνυπολογιστούν οι απευθείας πωλήσεις, το βιβλιοπωλείο των εκδό-
σεων (συµβατικό ή/και ηλεκτρονικό), οι συνεργασίες µε άλλους φορείς ή µεταξύ των εκδοτών ή µε ξένους
εκδοτικούς οίκους. Στα παραπάνω, βεβαίως, η διάθεση για καινοτοµία είναι κοµβικής σηµασίας.

Παρήγορο είναι ότι το καλοκαίρι του 2013 οι ειδήσεις για ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, που εκκινούν
τη δραστηριότητά τους, εναρµονίζουν τα τεκταινόµενα στην Ελλάδα µε τα διεθνή89. Αναµφίβολα, οι συν-
θήκες για τους Έλληνες εκδότες είναι δύσκολες και οι πιέσεις ασφυκτικές. Οι ίδιοι οι εκδότες έχουν περι-
γράψει και περιγράφουν την κατάσταση, η οποία απειλεί την ίδια την υπόστασή τους, και µεταβάλλει τις
τακτικές και την εκδοτική πολιτική τους90. Σε αυτό το πλαίσιο, οι λέξεις «πρόκληση» και «ευκαιρία» µπο-
ρεί να µοιάζουν οξύµωρες. Ωστόσο, οι νεοσύστατοι εκδοτικοί οίκοι και τα νέα βιβλιοπωλεία, δηλώνουν πέρα
από την επιµονή και το πάθος των ανθρώπων για το βιβλίο, τη δυναµικότητα του εκδοτικού χώρου. Από την
άλλη πλευρά, οι παλαιότεροι εκδότες, οι οποίοι στηρίζονται στο διανοητικό και στο συµβολικό κεφάλαιο
(στον υπάρχοντα κατάλογό τους, και στη φήµη και το κύρος τους) έχουν οπωσδήποτε περισσότερα εφόδια
για την αντιµετώπιση της κρίσης. Όµως, οι µεγαλύτεροι εκδοτικοί οίκοι είχαν προβεί σε επενδύσεις και ανοίγ-
µατα που καθιστούν τη θέση τους αβέβαιη ή και προβληµατική. Κάθε εκδοτικός οίκος αποτελεί βεβαίως µια
ιδιαίτερη περίπτωση, πέρα από κάποια κοινά γνωρίσµατα που σχετίζονται µε το είδος του κειµένου και το
µέγεθος της επιχείρησης µε κριτήριο την ετήσια παραγωγή τίτλων, τον αριθµό των εργαζοµένων και τον
τζίρο. Οι εκτιµήσεις για την έκβαση της κρίσης στον εκδοτικό χώρο µπορούν να γίνουν σε κάποιο πάντοτε
βαθµό, όταν θα υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία και δεδοµένα πρωτογενούς έρευνας. Εντοπίζεται, λοιπόν, ένα
ακόµη µειονέκτηµα, η απουσία πρωτογενών ερευνών και στατιστικών δεδοµένων.

Για το εάν οι εκδότες είναι όντως φύσει αισιόδοξοι, σύµφωνα µε τον Jovanovich, στην περίπτωση της
Ελλάδας, πέρα από τις παθογένειες και τις κακοδαιµονίες του χώρου που οξύνονται εν µέσω της κρίσης, πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη τα πλεονεκτήµατα, όπως, για παράδειγµα, το πάθος για το βιβλίο. Άλλωστε, σε µια
εκδοτική βιοµηχανία, όπως η ελληνική, η οποία κατά τον 20ο αιώνα είχε έναν ταραχώδη βίο, η σηµερινή
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88 Μπάνου, ό.π., σ. 314-321.
89 Μπασκόζος Γιάννης (2/7/2013), «Η Εστία µε νέο βιβλιοπωλείο στη Διδότου. Κύµα νέων µικρών βιβλιοπωλείων εκτός κέντρου»,

Το Βήµα, http://www.tovima.gr/culture/article/?aid=520537 (τελευταία πρόσβαση 11 Ιουλ. 2013)· Παπασπύρου, Σταυρούλα (1/7/2013),
«Κι όµως, ανοίγουν και νέα βιβλιοπωλεία», Ελευθεροτυπία, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=372238 (τελευταία πρόσβαση
11 Ιουλ. 2013).

90 Μπάνου, ό.π., σ. 198-214, 216-227, 294-298. Βλ. επίσης τις συνεντεύξεις δέκα εκδοτών στο «Οι εκδότες µιλούν για την κρίση.
Δέκα εκδότες ανοίγουν τα χαρτιά τους» (12/2012), διαθέσιµο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bookbar.gr/oi-ekdotes-miloun-
gia-tin-krisi/classic-drinks/classic-drinks-subjects (τελευταία πρόσβαση 11 Ιουλ. 2013).



εποχή –για όσους επιβιώσουν της κρίσης– κρύβει και δυνατά σηµεία και προκλήσεις. Ένα σηµείο είναι η
επισήµανση των προβληµάτων και ο διάλογος για την κρίση, η οποία µοιάζει να συνιστά έναν µεγεθυντικό
φακό για τις παθογένειες και τα µειονεκτήµατα. Η σηµαντικότερη, πάντως, πρόκληση ίσως σχετίζεται µε
τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, η αναγνωστική πολιτική, η καλή λειτουργία των βιβλιο-
θηκών και η µακροχρόνια πολιτική βιβλίου αποτελούν τα κλειδιά για τη διεύρυνση του αναγνωστικού κοι-
νού, την περαιτέρω ενθάρρυνση της εκδοτικής δραστηριότητας και την αντιµετώπιση των προβληµάτων.
Σε αυτήν την κατεύθυνση οι εκδότες πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στο σχεδιασµό, τη διαµόρφωση και την
υλοποίηση τέτοιων πολιτικών σε συνεργασία µε άλλους φορείς αλλά και µεταξύ τους. Η κρίση, εκτός από
προβλήµατα, δηµιουργεί και ευκαιρίες.
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Πρωτότυπο εναντίον φαντάσματος:
Εικονογράφος παλαιάς κοπής στον καιρό της κρίσης

Δημήτρης Παυλόπουλος
Επίκ. Καθηγητής, Τµ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας, ΕΚΠΑ

Από το 1847 και µέχρι το τέλος του 19ου αιώνα τα περιοδικά και οι εφηµερίδες στην Ελλάδα εικονογρα-
φούνταν µε τη µέθοδο της ξυλογραφίας σε όρθιο ξύλο, που την εφεύρε ο Άγγλος Thomas Bewick.91

Στη µέθοδο αυτή η πλάκα χάραξης αποτελείται από εγκάρσια κοµµένες φέτες σκληρών θαµνοειδών φυ-
τών, οι οποίες έχουν κολληθεί µεταξύ τους· πάνω τους ο χαράκτης, αφού απλώσει λευκή πάστα ανθρακικού
µολύβδου, σχεδιάζει µε µολύβι το έργο, προτού το χαράξει –στις έγχρωµες ξυλογραφίες το κάθε χρώµα µπαί-
νει µε διαφορετική ξύλινη πλάκα.

Τα χαρακτικά, αντίγραφα, τις περισσότερες φορές, ευρωπαϊκών εικόνων, τα δούλευαν σπουδαστές της
χαρακτικής στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας, οι οποίοι βιοπορίζονταν κυριολεκτικά αντί πινακίου φα-
κής, αποβλέποντας στην ταχύτερη δυνατή παραγωγή, προκειµένου να καλύψουν τις επιτακτικές ανάγκες κυ-
κλοφορίας των εντύπων. Τα χαραγµένα ξύλα, µετά τη χρήση τους, τα πλάνιζαν για να τα ξαναχαράξουν…

Ένα περιοδικό, που από τον πρώτο κιόλας χρόνο εκδόσεώς του, το 1879, εικονογραφείται µε ξυλογρα-
φίες σε όρθιο ξύλο, είναι Η Διάπλασις των Παίδων του Νικολάου Π. Παπαδοπούλου Υδραίου, το οποίο έχει
ως πρότυπά του τα αντίστοιχα γαλλικά περιοδικά Le Petit Français Illustré, Figaro de la Jeunesse, Saint
Nicolas, και κυρίως το Magasin d’Éducation et de Récréation.92

Ως ξυλογράφοι της Διαπλάσεως των Παίδων, παραδίδοντας µεγάλα ξυλογραφήµατα (16X13 εκ.) για το
εξώφυλλο ή µικρότερα και διακοσµητικά θέµατα για τις εσωτερικές σελίδες, εργάζονται οι Ιωάννης Γ. Πλα-
τύς, Παναγιώτης Πολυχρόνης, Ιωάννης Οικονόµου, Ελευθέριος Καζάνης, Γεώργιος Αντ. Οικονόµου, Γε-
ώργιος Ν. Ροϊλός και Νικόλαος Οικονοµόπουλος. Μαθητές όλοι στο Σχολείο των Τεχνών της Αθήνας του
Αριστείδη Λ. Ροβέρτου, µαθητή του πρώτου δάσκαλου της χαρακτικής στο Σχολείο των Τεχνών της Αθή-
νας, του ιεροδιακόνου Αγαθάγγελου Τριανταφύλλου, σπούδαζαν την ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο µέσα σε τρία
χρόνια, µε το εξής πρόγραµµα διδασκαλίας: αντιγραφική ξυλογραφία από ξυλογραφία, αντιγραφική ξυλο-
γραφία από χαλκογραφία και αντιγραφική ξυλογραφία από ελαιογραφία. Κατάλληλα προετοιµασµένοι, απο-
φοιτούσαν έτοιµοι να εργαστούν για την εικονογράφηση εντύπων.93

Οι ξυλογραφίες σε όρθιο ξύλο, από τον τόµο του 1881 της Διαπλάσεως των Παίδων χαρακτηρίζονται
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91 Δηµήτρης Παυλόπουλος, Χαρακτική - Γραφικές Τέχνες. Ιστορία - Τεχνικές - Μέθοδοι - Γλωσσάρια Όρων, τρίτη έκδοση
βελτιωµένη και επαυξηµένη, Αθήνα 2011, σ. 68.

92 Βίκυ Πάτσιου, Η Διάπλασις των Παίδων (1879-1922). Το πρότυπο και η συγκρότησή του, Αθήνα 1987, σ. 69 [Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, τ. 15].

93 Για τους ξυλογράφους-εικονογράφους αυτούς βλ. Δηµήτρης Παυλόπουλος, «Ζωγράφοι-ξυλογράφοι εικονογραφούν το περιοδικό
Η Διάπλασις των Παίδων», Γρηγόριος Ξενόπουλος. Πενήντα χρόνια από το θάνατο ενός αθάνατου (1951-2001), Πρακτικά Συνεδρίου,
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Στοά του Βιβλίου, 28-29 Νοεµβρίου 2001, Αθήνα 2003, σ. 205-216· Γιάννης Μπόλης -
Δηµήτρης Παυλόπουλος, Ελληνική Χαρακτική, 1843-1915. Ιστορία - Λεξικό Χαρακτών, Αθήνα 2012, σ. 82-106.



από την ακρίβεια της απόδοσης και από τη θαυµαστή χάραξη των θεµάτων πάνω στο ξύλο. Η αριστοτεχνική
λεπτότητα των γραµµών τους τις κάνει να θυµίζουν χαλκογραφίες ―π.χ. ο «Ναυτόπαις» του Παναγιώτη Πο-
λυχρόνη ή η «Έκπληξις!» του Ελευθερίου Καζάνη. Εικονογραφούσαν συνήθως παιδικά διηγήµατα λογο-
τεχνών όπως ο Αιµίλιος Ειµαρµένος [Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης].94

Κατά τον 20ό αιώνα το παιδικό εικονογραφηµένο βιβλίο γνώρισε ανάπτυξη χάρη σε εκδοτικούς οίκους
της Αθήνας (Ελευθερουδάκη, «Αστέρος» Αλεξάνδρου & Ευαγγέλου Παπαδηµητρίου, «Αγκύρας» Απόλλωνος
Παπαδηµητρίου, «Ατλαντίδος» Μ. Πεχλιβανίδη & Σίας, κ.ά.)95 και σε φωτισµένους δασκάλους της τέχνης
του βιβλίου (Γιάννη Κεφαλληνό,96 Κώστα Γραµµατόπουλο97).

Κληρονόµος αυτής της σχεδιαστικής-χαρακτικής παράδοσης είναι η εικονογράφος παιδικών βιβλίων Ρά-
νια Βαρβάκη. Γεννηµένη στην Αθήνα το 1962, µεγάλωσε σε περιβάλλον σχετικό µε τις γραφικές τέχνες: οι
γονείς της είχαν ιδρύσει, από τη δεκαετία του 1950, µε συνέταιρο στενό συγγενή τους, το διαφηµιστικό γρα-
φείο «Φήµη» στο κέντρο της Αθήνας, σε δρόµο της λεγόµενης γειτονιάς των τυπογραφείων, στην οδό Κο-
λοκοτρώνη 11, γεµάτη τότε µικρά τυπογραφεία και τσιγκογραφεία.98 Έτσι, τελείως φυσιολογικά, βρέθηκε,
µαζί µε τις άλλες δύο αδελφές της, να ζει µέσα στα µελάνια και στα χαρτιά του κοντινού στο σπίτι οικογε-
νειακού γραφείου. Ο πατέρας τους Θύµιος, ταλαντούχος σχεδιαστής και εξαιρετικά προικισµένος καλλι-
γράφος εκατοντάδων γραµµάτων, ελληνικών και ξένων, ενθάρρυνε τις τρεις κόρες του να σχεδιάζουν, συ-
ναγωνιζόµενες µεταξύ τους.

Ακολούθησαν οι σπουδές της Ράνιας Βαρβάκη στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Εργαστήριο
του Νίκου Κεσσανλή. Δεν την κέρδισε όµως η ζωγραφική· την είχε συναρπάσει η εικονογράφηση. Από τη
δεκαετία του 1980 λοιπόν, επιδόθηκε στη φιλοτέχνηση υπεράνθρωπα επιµεληµένων εικονογραφήσεων που
ανέρχονται σήµερα σε µεγάλο αριθµό, περίπου 150 τόµους, ενώ είχε συµµετοχή και σε πληθώρα άλλων.
Ασπρόµαυρα σχέδια και έγχρωµα έργα, στα οποία η λεπτοµερής διαγραφή εντυπωσιάζει, σε συνδυασµό µε
την ικανότητά της να διεισδύει στην ουσία των κειµένων, είναι ο καρπός ιδιαιτέρως κοπιαστικής διαδικα-
σίας που µοιάζει να έχει βγει από άλλην εποχή, να µην προέρχεται «εκ του κόσµου τούτου». Η ίδια δεν κου-
ράζεται να εξαντλεί τον εαυτό της, προκειµένου να κατακτήσει στο έπακρον το περιεχόµενο του εκάστοτε
κειµένου που έχει αναλάβει να ζωντανέψει. Μέσα από την πυκνότητα των γραµµικών σχεδίων και τη µα-
γεία των χρωµατικών συνθέσεών της, δηµιουργεί τον δικό της εξαίσιο εικαστικό περίγυρο, παράλληλο µε
τον κόσµο των κειµένων που έχει να εικονογραφήσει. Σε ορισµένες περιπτώσεις έχει κανείς την εντύπωση
ότι οι εικόνες της παραπέµπουν σε κινηµατογραφικά πλάνα, αφού οι γωνίες απόδοσής τους προκύπτουν
απροσδόκητες. Και δεν είναι χωρίς αιτιολόγηση η σταθερή, µόνιµη επιλογή της από τον δεινό, αναγνωρι-
σµένο συγγραφέα παιδικών και νεανικών βιβλίων, παλαιό «διαπλασόπουλο», Ευγένιο Τριβιζά για την ει-
κονογράφηση των κειµένων του, καθώς η εικονογράφος ολοκληρώνει την έµπνευση του συγγραφέα.

Στην περίοδο της εκτεταµένης οικονοµικής κρίσεως που βιώνουµε, η καλλιτεχνική δηµιουργία της Ρά-
νιας Βαρβάκη δεν φαίνεται να βρίσκει την καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της από τους εκδότες παιδικών βι-
βλίων. Η ταχύτητα και η ευκολία της ψηφιακής τεχνολογίας πλήττουν την προσπάθειά της να µην προδώ-
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94 Ουρανία Πολυκανδριώτη, Η διάπλαση των Ελλήνων. Αριστοτέλης Π. Κουρτίδης (1858-1928), Αθήνα 2011 [Ιστορικό Αρχείο
Ελληνικής Νεολαίας. Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς, τ. 48].

95 Δηµήτρης Παυλόπουλος, «Οι Νέοι Μεγάλοι Εκδοτικοί Φορείς της Αθήνας. Τυπογραφεία - Εκδοτικοί Οίκοι (19ος-20ός αι.)»,
Πεντακόσια Χρόνια Έντυπης Παράδοσης του Νέου Ελληνισµού (1499-1999), Κατάλογος Έκθεσης, Βουλή των Ελλήνων, Επιµέλεια Κ.
Σπ. Στάικος - Τ. Ε. Σκλαβενίτης, Αθήνα 2000, σ. 357, 358, 397, 369, 402, 404.

96 Ε. Χ. Κάσδαγλης, Γιάννης Κεφαλληνός, ο Χαράκτης, Αθήνα 1991, σ. 403-414.
97 Δηµήτρης Παυλόπουλος, «Οι Νέοι Μεγάλοι Εκδοτικοί Φορείς της Αθήνας. Τυπογραφεία - Εκδοτικοί Οίκοι (19ος-20ός αι.)»,

ό.π., σ. 404, 405 εικ. 249.
98 Δηµήτρης Παυλόπουλος, «Από την ιστορία εικονογράφησης ελληνικών εντύπων. Τσιγκογραφεία στην Αθήνα του µεσοπολέµου»,

περ. Τα Νέα των Γραφικών Τεχνών, τχ. 137, Μάρτιος 1997, σ. 66 [αναδηµ.: του ίδιου, «Τσιγκογραφεία στην Αθήνα του Μεσοπολέµου»,
εφ. Η Βραδυνή, 10 Ιανουαρίου 1999]· του ίδιου, «Η τσιγκογραφία στην Ελλάδα», στο Κλήµης Μαστορίδης (επιµ.), Πρακτικά. 1ο
Παγκόσµιο Συνέδριο Τυπογραφίας και Επικοινωνίας. Ιστορία, Θεωρία, Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ιούνιος 2002,
Θεσσαλονίκη 2004, σ. 314.



σει τα σχεδόν αχειροποίητα έργα της. Το παιδικό βιβλίο, απολαυστικό εγχείρηµα κατά την ώρα της δηµι-
ουργίας, γίνεται κάποτε, για την ίδια την εικονογράφο, πηγή πικρίας που την καταπτοεί αλλά δεν την κάµ-
πτει. Εξάλλου, η αναγνώριση που εισπράττει από το όντως ανελέητο αναγνωστικό κοινό των παιδικών βι-
βλίων συνιστά την ουσιαστικότερη δικαίωση.
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Παναγιώτη Πολυχρόνη, Ο ναυτόπαις, 1881,
ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο.

Ελευθερίου Καζάνη, Έκπληξις!, 1881,
ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο.

Γιάννη Κεφαλληνού – Χρίστου Δαγκλή – Λουίζας Μοντε-
σάντου, Το λαµπρό παγώνι απόµεινε καταµόναχο, 1943,
έγχρωµη ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο.

Ο κολοφώνας του παιδικού βιβλίου
Το παγώνι. Το κείµενο του βιβλίου
είναι του Ζαχαρία Παπαντωνίου.



Ράνιας Βαρβάκη, Αυτοπροσωπογραφία,
1992, τέµπερα.

Ράνιας Βαρβάκη, εικονογράφηση από το βιβλίο του
Ευγένιου Τριβιζά Τα 88 ντολµαδάκια (Αθήνα 1997).

Ράνιας Βαρβάκη, εικονογράφηση από το βιβλίο του
Ευγένιου Τριβιζά Τα 33 ροζ ρουµπίνια (Αθήνα 2003).
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Ράνιας Βαρβάκη, εικονογράφηση από το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά Οι δραπέτες της σκακιέρας (Αθήνα 2009).

Ράνιας Βαρβάκη, εικονογράφηση από το βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά Τα Χριστούγεννα της Λούλας Στρουµπουλούλας. Οι περιπέτειες
µιας τετράπαχης γαλοπούλας (Αθήνα 2012).
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Ο νέος συγγραφέας στην ελληνική εκδοτική στέπα

Χρήστος Αστερίου
Συγγραφέας

Ήταν τέτοιες µέρες Μαΐου το µακρινό 1987 όταν ο ραδιοφωνικός σταθµός του Δήµου Αθηναίων –όχι πολύ
µακριά από εδώ- άρχισε να εκπέµπει χωρίς άδεια κηρύσσοντας την ανεπίσηµη έναρξη µιας εποχής που χα-
ρακτηρίστηκε από υπέρµετρη αισιοδοξία για νέες κατακτήσεις και ελευθερίες. Μια πρώτη µεταπολιτευτική
περίοδος έβαινε προς το τέλος της και µια άλλη, λιγότερο αφελής, ξεκινούσε δυναµικά. Με συγκρουσιακή
διάθεση οι κεντρικοί πρωταγωνιστές της άρχισαν να στρέφονται ενάντια στον κρατισµό των ερτζιανών, στον
κονφορµισµό των παραδοσιακών εντύπων και στο µονοπώλιο της ελληνικής µουσικής αλλά και να παρα-
µερίζουν µια λογοτεχνία της ήττας που έµοιαζε πολυκαιρισµένη και ανεπίκαιρη, ανίκανη να εκφράσει το
πνεύµα της νέας εποχής. Με τον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της χώρας να είναι αδιαπραγµάτευτος και την
ροή των χρηµάτων να βαίνει αυξανόµενη, η κληρονοµιά των συλλογικοτήτων δεν βρήκε αποδοχή από τους
επιγόνους, οι οποίοι πολύ γρήγορα επιδόθηκαν στην αναζήτηση του νεοελληνικού ονείρου. Το ατοµικό θριάµ-
βευσε επί του συλλογικού, ο ιδιωτικός χώρος εξυµνήθηκε την ώρα που ο δηµόσιος µετατρεπόταν σε πεδίο
βολής και πρόχειρο αποθετήριο. Ο πρώτος ενθουσιασµός κόπασε γρήγορα κι όλοι επιδόθηκαν σε αγώνα δρό-
µου για να πάρουν εκδίκηση από τα πέτρινα χρόνια.

Μια ολόκληρη σειρά καλλιτεχνών που ζούσαν ως τότε στο οικονοµικό περιθώριο βγήκε στην επιφάνεια
διεκδικώντας µερίδιο και κοινωνική καταξίωση. Η επαγγελµατική αποκατάσταση µιας κάστας δηµιουργών
συντελέστηκε στο πλαίσιο της γενικότερης χειραφέτησης από τα ακαδηµαϊκά, συντηρητικά δεσµά του πα-
ρελθόντος αλλά και της –τεχνητής, έστω- οικονοµικής ανάπτυξης. Στο ίδιο εκείνο φόντο άρχισε να κάνει
την εµφάνισή της και µια φουρνιά νέων πεζογράφων που κάλυψε πάραυτα το κενό εκφράζοντας, προ-
γραµµατικά αποµακρυνόµενη από τους λογοτεχνικούς της προγόνους, τις ανάγκες του αναγνωστικού κοι-
νού, το οποίο ανταπέδωσε χαρίζοντάς τους ανέλπιστα υψηλές πωλήσεις. Η εκδοτική άνοιξη, ο πλουραλι-
σµός των εντύπων, ο µεταφραστικός οργασµός, µαζί και η γενικότερη εµπορική έκρηξη της εποχής
δηµιούργησαν την εντύπωση πως «συγγραφέας» δεν είναι απλώς και µόνο µια παραπληρωµατική ιδιότητα,
µια παράπλευρη απασχόληση, αλλά ένα επάγγελµα, ικανό να προσφέρει στον επιµελή δηµιουργό τα προς
το ζην χωρίς άλλη παράλληλη δραστηριότητα.

Έκανα αυτή την πολύ σύντοµη αναφορά στην γενιά του ’90 κατά κύριο λόγο επειδή κάµποσοι λογοτέ-
χνες της είχαν εγγραφεί στο υποσυνείδητο της δικής µου γενιάς ως παραδείγµατα γραφιάδων που κατάφερναν
όχι µόνο να επιβιώνουν αποκλειστικά και µόνο από την δουλειά τους αλλά και να διαβιώνουν αξιοπρεπώς.
Τέκνα µιας εποχής παχέων αγελάδων συνευθύνονται για την στρεβλή εικόνα που διαµορφώθηκε ως προς
τη δυνατότητα επαγγελµατικής αποκατάστασης όσων παίρνουν στα σοβαρά την γραφή. Μια εικόνα που
έπεισε πολλούς για την αλήθεια της τον πρώτο καιρό, αλλά τους καταδίκασε προϊόντος του χρόνου στην
οικονοµική ανέχεια και στην ανυποληψία. Εκ των υστέρων αντιλαµβάνεται κανείς πως δεν ήταν δυνατόν
να γίνει αλλιώς στην Ελλάδα των λιγοστών και επί το πλείστον περιστασιακών αναγνωστών που εγκατέ-
λειψαν στην πρώτη φουρτούνα το κλυδωνιζόµενο καράβι του πολιτισµού.
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Το 1994 ιδρύεται το ΕΚΕΒΙ αναλαµβάνοντας την εφαρµογή εθνικής πολιτικής για την προώθηση του
βιβλίου και µερικά χρόνια αργότερα το ΕΚΕΜΕΛ που ακολουθεί την πετυχηµένη συνταγή του Γαλλικού
Ινστιτούτου. Η ανάπτυξη των δράσεων του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου συνδιαµορφώνει το σκηνικό του γι-
γαντισµού που ολοκληρώνεται θα ’λεγε κανείς µε την συµµετοχή της Ελλάδας ως τιµώµενης χώρας στην
Διεθνή Έκθεση βιβλίου της Φραγκφούρτης. Ο Έλληνας συγγραφέας εκτινάσσεται τεχνητά (έστω και για λί-
γες εβδοµάδες) στο επίκεντρο του παγκόσµιου ενδιαφέροντος, συγχρωτίζεται µε ξένους οµότεχνούς του, πι-
στεύει ολοένα και περισσότερο στην επαγγελµατική του ανεξαρτησία και αυθυπαρξία. Τον ίδιο καιρό ο τύ-
πος βρίθει ενθέτων για το βιβλίο (θυµίζω χαρακτηριστικά τα πολυσέλιδα «Πρόσωπα» των Νέων µε θέµατα
πολιτισµού, την λογοτεχνική σελίδα της Τρίτης στην Καθηµερινή και την πυκνή «Βιβλιοθήκη» της Ελευ-
θεροτυπίας), οι άνθρωποί του ζητούν συστηµατικά συνεργασίες απ’ τους συγγραφείς (οι οποίες παρεµπι-
πτόντως πληρώνονται), ενώ πυροδοτούν συζητήσεις που ξεφεύγουν από τα στενά όρια των βιβλιοφιλικών
περιοδικών και γίνονται προσβάσιµες στο ευρύ κοινό σε µια προ διαδικτύου περίοδο. Γιγαντώνονται οι αλυ-
σίδες βιβλιοπωλείων, µερικές εκ των οποίων µεταστεγάζονται σε πολυόροφα µέγαρα στο κέντρο της Αθή-
νας και αλλού. Το βιβλίο φεύγει από τον έλεγχο των µικρών βιβλιοπωλείων, προσφέρεται σε αφθονία χω-
ρίς ποιοτικά κριτήρια και προς στιγµήν µοιάζει να αποτελεί βασικό πολισµικό αγαθό της πλατιάς µάζας. Από
την άλλη πλευρά οργανώνεται –κυρίως από την Εταιρεία Συγγραφέων- µια προσπάθεια για την δηµιουρ-
γία νοµοθετικού πλαισίου το οποίο και θα κατοχύρωνε ασφαλιστικά τους συγγραφείς. Όπως είναι γνωστό
στους παροικούντες την λογοτεχνική Ιερουσαλήµ η προσπάθεια αυτή έφτασε µεν κάµποσες φορές σε φάση
ολοκλήρωσης αλλά παρά τις διαβεβαιώσεις της εκάστοτε πολιτική ηγεσίας δεν ευοδώθηκε ποτέ, για προ-
φανείς, νοµίζω, σε όλους µας λόγους.

Κάπως έτσι βρήκε η κρίση το χώρο του βιβλίου, ο οποίος πολύ γρήγορα άρχισε να χάνει ένα προς ένα
όλα του τα ερείσµατα. Η συρρίκνωση του Τύπου εξαφάνισε προοδευτικά το µεγαλύτερο µέρος των σελί-
δων για το βιβλίο, πολλοί εκδότες βρέθηκαν εκτεθειµένοι εµφανίζοντας υπέρογκα χρέη, αλυσίδες βιβλιο-
πωλείων αναγκάστηκαν να µετακοµίσουν σε µικρότερους χώρους ελπίζοντας σε ανάκαµψη. Έκλεισε προ
µηνός το ιστορικό βιβλιοπωλείο της Εστίας, ανέστειλε την λειτουργία του το ως τότε µακρόβιο περιοδικό
«Διαβάζω», εξωθήθηκε σε σφράγισµα από τριετίας το ΕΚΕΜΕΛ ενώ λουκέτο µπήκε πρόσφατα και στο
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου αποδεικνύοντας πως στην Ελλάδα δεν υπάρχει µέση οδός, παρά µόνο ένα αδιανόητο
εκκρεµές που κινείται από την µια υπερβολή στην επόµενη. Στην συρρίκνωση των σελίδων για το βιβλίο
θα µπορούσε, βεβαίως, να αντιτείνει κανείς το γεγονός πως κυκλοφόρησαν στο µεταξύ νέα έντυπα όπως το
Athens Review of Books ή το Books Journal. Χωρίς να θέλω να παραγνωρίσω τη σηµασία τους θα σηµεί-
ωνα πως τα περιοδικά αυτά απευθύνονται σ’ ένα έτσι κι αλλιώς υποψιασµένο κοινό ενώ τα ένθετα των εφη-
µερίδων εισέβαλλαν αναγκαστικά –έστω και από την πίσω πόρτα- στα σπίτια των αναγνωστών τους.

Ένα από τα πρώτα σηµάδια του τι θα επακολουθούσε ήταν χωρίς αµφιβολία η παταγώδης πτώχευση των
«Ελληνικών Γραµµάτων» που άφησε άστεγους µια σειρά καλούς συγγραφείς, πολλοί απ’ τους οποίους δυ-
σκολεύτηκαν να βρουν στην συνέχεια εκδότη. Ποιά ήταν, όµως, συγκεκριµένα η θέση του νέου συγγραφέα
την εποχή του εκδοτικού πληθωρισµού, ποιές οι προϋποθέσεις εισδοχής του στο χώρο της λογοτεχνίας και
πόσο άλλαξαν αυτές τα τελευταία πέντε χρόνια; Με το σκηνικό να µεταβάλλεται ραγδαία και τον εκδοτικό
χώρο να δοκιµάζει τις αντοχές του παλεύοντας για την επιβίωση ο νέος συγγραφέας έχει να αντιµετωπίσει
µια σειρά από διλήµµατα που αφορούν την συγκρότηση, την γραφή και την εξέλιξή του. Την ίδια στιγµή κα-
λείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του «επαγγέλµατος» σ’ένα περιβάλλον ολοένα εχθρικότερο βιώνοντας
την προοδευτική κατάρρευση τόσο του προσωπικού βιοτικού του επιπέδου όσο και εκείνου των πιθανών ανα-
γνωστών του. Θα συνοψίσω κάνοντας µερικές σύντοµες παρατηρήσεις κατά σειρά σπουδαιότητας.

Το καινούργιο βιβλίο χάνει προοδευτικά τη θέση του στους πάγκους των βιβλιοπωλείων. Η έλλειψη ρευ-
στότητας οδηγεί µεγάλους εκδότες στην λύση των προσφορών που ναι µεν αιµατώνουν πρόσκαιρα το άρ-
ρωστο σώµα της αγοράς, βλάπτουν, όµως, σίγουρα τους νέους τίτλους, οι οποίοι µένουν (κυρίως λόγω ακρί-
βειας) στα αζήτητα, και επηρεάζουν µακροπρόθεσµα την επιλογή των επόµενων προς έκδοση τίτλων. Είναι
πραγµατικό τόλµηµα για το µέσο αγοραστή να προσπεράσει κλασσικά έργα, νοµπελίστες και αριστουργή-
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µατα της παγκόσµιας λογοτεχνίας που διατίθενται σε χαµηλότατες τιµές για να ρισκάρει την αγορά βιβλίου
ενός άγνωστου Έλληνα. Το γεγονός αφορά ακόµα και καταξιωµένους, µη εµπορικούς συγγραφείς, πόσω µάλ-
λον νεότερους ή πρωτοεµφανιζόµενους. Η µάχη της τοποθέτησης, το άγχος της πολτοποίησης και ο χρό-
νος παραµονής στο βιβλιοπωλείο καθόλου δεν αφορούν την λογοτεχνία καθ’ αυτή, βέβαια. Η παράβλεψη
των παραγόντων αυτών, ωστόσο, οδηγεί σε µια άλλη στρέβλωση που είναι πιθανό να γίνει περισσότερο αι-
σθητή τα επόµενα χρόνια.

Ορισµένα είδη του λόγου εξοστρακίζονται από τους καταλόγους των εκδοτικών οίκων: διήγηµα και ποί-
ηση έχουν µπει από καιρό στο περιθώριο, φαίνεται, όµως, πως προϊούσης της κρίσης ο αριθµός τους θα µει-
ωθεί δραµατικά. Η ποίηση συνεχίζει να είναι ακµαία, το δε διήγηµα υπηρετείται πιστά από βετεράνους και
µη µε αξιοπρόσεκτα επιτεύγµατα ενώ επιλέγεται από ένα µεγάλο ποσοστό πρωτοεµφανιζόµενων ως είδος
πρόσφορο για την παρθενική τους εµφάνιση στην λογοτεχνία. Οι εξαιρέσεις επιβεβαιώνουν όπως πάντα τον
κανόνα (συνεχίζουµε, δηλαδή, να έχουµε πολυσυζητηµένες εκπλήξεις), φοβάµαι, όµως, πως θ’ αρχίσουν να
εκλείπουν κι αυτές. Τι µένει; Αν η στροφή στο ογκώδες µυθιστόρηµα δεν είναι στις προθέσεις ενός νέου συγ-
γραφέα, ο οποίος επιµένει να εκτεθεί µόνο ως ποιητής ή διηγηµατογράφος, ο δρόµος παραµένει µεν ανοι-
χτός, η προοπτική της έκδοσης εξελίσσεται, δυστυχώς, σε µιαν ακριβή υπόθεση.

Οι εκδόσεις επί πληρωµή χωρίς εκδοτικό ή αισθητικό κριτήριο είναι από καιρό γεγονός. Ενώ παλαιότερα,
όµως, τον δρόµο της πληρωµένης αυτοέκδοσης ακολουθούσαν συνήθως οι συγγραφείς εκείνοι που δεν έβρι-
σκαν ανταπόκριση στην εκδοτική αγορά, τώρα -καθώς ακούγεται- η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται κι από µε-
γάλους οίκους κυρίως σε πρωτοεµφανιζόµενους που θα «τολµήσουν» να καταθέσουν διηγήµατα αλλά και
σε παλαιότερους συγγραφείς που θα θελήσουν να δοκιµαστούν στα λεγόµενα αντιεµπορικά είδη. Η άµβλυνση
των κριτηρίων µε µόνο σκοπό το κέρδος και η στροφή σε µια «ελαφρά» λογοτεχνία είναι σίγουρο πως θα
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην απισχνασµένη εκδοτική αγορά, η οποία θα στερέψει από νέο αίµα, από πει-
ραµατισµούς, από τους ανθρώπους εκείνους που θα απαρτίσουν την επόµενη γενιά.

Στην περίπτωση που ο νέος συγγραφέας καταφέρει να περάσει από τις συµπληγάδες της αγοράς και να
βγει κατά κάποιο τρόπο απέναντι θα κληθεί να απαντήσει στο ερώτηµα αν και κατά πόσο η συγγραφική του
δραστηριότητα συνιστά επάγγελµα, αν και κατά πόσο θα µπορέσει να επιβιώσει γράφοντας και µόνο. Το ελ-
ληνικό κράτος έδωσε πρόσφατα καταφατική απάντηση στο ερώτηµα, µόνο, όµως, ως προς το εισπρακτικό
του µέρος. Εφαρµόζοντας ένα καθ’ όλα σχιζοφρενικό νόµο θέτει πλέον ως απαραίτητη προϋπόθεση την τή-
ρηση βιβλίων από τον συγγραφέα και την µηνιαία καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. Είναι κοινό µυστικό
στο χώρο πως µια τέτοια απόφαση οδηγεί την συντριπτική πλειοψηφία των συγγραφέων στην ανέχεια, ει-
δικά εκείνων που δεν προσπορίζονται κέρδη από άλλη πηγή.

Θα εθελοτυφλούσαµε, κλείνοντας, αν ισχυριζόµασταν πως η κατάσταση δεν είναι δεινή για τους συγγρα-
φείς, τους εκδότες, τους βιβλιοπώλες, τους επιµελητές. Είναι προφανές πως ο χώρος χρειάζεται άµεση στή-
ριξη. Θα περίµενα προσωπικά µια ενεργότερη συµµετοχή των ιδρυµάτων, τα οποία επενδύουν κυρίως σε
κτιριακές υποδοµές και δεν ενεργούν στον πυρήνα του προβλήµατος. Είναι παράδοξο, αλλά σε λίγα χρό-
νια η Αθήνα θα διαθέτει µια υπερσύγχρονη Εθνική Βιβλιοθήκη ενώ ενδεχοµένως δεν θα ‘χει παρά ισχνό-
τατη λογοτεχνική παραγωγή. Διανύουµε µια περίοδο που δεν σηκώνει πειραµατισµούς, δεν αντέχει τα ρί-
σκα, µια συντηρητική περίοδο στενότητας που δεν συγχωρεί την αποτυχία ούτε από καταξιωµένους ούτε
από νέους συγγραφείς. Η ιστορία από την άλλη µας διδάσκει πως η λογοτεχνία δεν πηγαίνει µπροστά χω-
ρίς να διακυβεύεται τίποτα, πως δεν εξελίσσεται ακολουθώντας απλώς και µόνο την πεπατηµένη. Ελπίζω
και εύχοµαι πολύ σύντοµα να το αντιληφθούµε όλοι.
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Η πύκνωση της ιστορίας και η συμπύκνωση της γλώσσας:
Θεματικές, μοτίβα και γλώσσα της νεότερης ποιητικής γενιάς στην Ελλάδα της κρίσης

Θωμάς Τσαλαπάτης
Αρθρογράφος, ποιητής

Καθώς ο παλιός κόσµος καταρρέει και οι εποχές αλλάζουν δέρµα, καλούµαστε να βιώσουµε µια παρατε-
ταµένη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επιβάλλει τα χαρακτηριστικά της ως στοιχεία του νέου. Όλο και
πιο έντονη καταστολή και επιβολή, θεσµοποίηση του ρατσισµού και της µισαλλοδοξίας, χρήση της γλώσ-
σας για όλο πιο έντονη συγκάλυψη και παραπλάνηση. Και κυρίως φτώχεια, ανεργία και µια παρατεταµένη
ακύρωση του όποιου µέλλοντα.

Πίσω από τα ερείπια του παλαιού κόσµου βλέπουµε την ιστορία να επιστρέφει. Η πλαδαρή καταγραφή
των ιστορικών γεγονότων σε µια περίοδο πλαστικής ευδαιµονίας αποτελεί αµετάκλητο παρελθόν. Και ενώ
µία προς µια οι αλλαγές που επιβάλλονται από τις ελληνικές και τις ευρωπαϊκές ηγεσίες, ακυρώνουν την
κάθε βεβαιότητα, το κάθε αυτονόητο και το κάθε κεκτηµένο, παρατηρούµε τον ιστορικό χρόνο να συµπυ-
κνώνεται. Ας αναλογιστούµε πόσα ιστορικά γεγονότα στοιβαγµένα σε ελάχιστη απόσταση βιώσαµε από το
2010 µέχρι σήµερα, πόσες αλλαγές και πόσες ανακατατάξεις. Η συµπύκνωση αυτή του ιστορικού χρόνου
θεωρώ πως µπορεί να εκφραστεί προνοµιακά µέσα από την συµπύκνωση της ποιητικής γλώσσας, όταν ένα
σηµείο µπορεί να µιλήσει πιο ξεκάθαρα από µια επιφάνεια και η λεπτοµέρεια να εµπεριέχει το όλο.

Μια γενιά νεότερων ανθρώπων προσπαθεί να αρθρώσει τον λόγο της ερχόµενης σε επαφή µε αυτή τη
διπλή συµπύκνωση, κόντρα στις διάφορες δυσκολίες και τα εµπόδια που προκύπτουν σε µια σειρά επιπέ-
δων. Ποιητές που προσπαθούν να διαχειριστούν την κρίση µέσα στην γλώσσα και τον στίχο κόντρα στον
θόρυβο των νεκρών λέξεων. Αντί να µιλήσουµε λοιπόν για την κρίση ας µιλήσουµε για ποιητές που µίλη-
σαν για την κρίση. Επέλεξα τρία βιβλία από ποιητές γύρω στην ηλικία των 30, τρία βιβλία που εκδόθηκαν
µέσα στα χρόνια της κρίσης, τρία βιβλία που προσωπικά θεωρώ πως είναι από τα σηµαντικότερα που εκ-
δόθηκαν τα τελευταία χρόνια. Τα βιβλία αυτά είναι ‘’Ο δρόµος µέχρι το περίπτερο’’, του Γιάννη Στίγκα,
το ‘’Κλέφτικο’’ του Γιώργου Πρεβεδουράκη και το ‘’Ορυκτό δάσος’’ του Θοδωρή Ρακόπουλου. Μέσα στα
βιβλία αυτά συναντούµε τη διαχείριση µοτίβων που έγιναν ξαφνικά κοινός τόπος, στα πρόσφατα χρόνια. Μο-
τίβα όπως η µετανάστευση, η βία, το ιστορικό παρελθόν, τα δάνεια, η κυριαρχία της οικονοµίας, τα νεκρά
πρότυπα. Για µερικά από αυτά θα µιλήσουµε σήµερα, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και τις συλλογές.
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν χρονολογώντας αντίστροφα:

Ορυκτό Δάσος
Το ορυκτό δάσος, αποτελεί το δεύτερο βιβλίο του Θοδωρή Ρακόπουλου (γεννηµένου το 1981). Ο Ρακόπουλος
συγκροτεί το πλαίσιο των ποιηµάτων του µε διάφορα –συχνά ετερόκλητα- υλικά: ιστορικές αναφορές (όπως
πχ οι αναφορές στους Νέο Ζηλανδούς σαµποτέρ στον β παγκόσµιο πόλεµο), ανθρωπολογικά πλαίσια
(όπως ο χορός των σαµάνων, το καβάλ και οι γερακάρηδες), επιστηµονικές αφετηρίες προς ένα ποιητικό
ορίζοντα (όπως η µεταλλειολογία ή η σπηλαιολογία), πρόσφατα πολιτικά γεγονότα (η µετανάστευση, τα γε-
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γονότα στην Μαρφίν) και στιγµές καθαρά προσωπικές. Κάτι αντίστοιχο συµβαίνει και στην φόρµα. Τα πε-
ρισσότερα ποιήµατα του βιβλίου ξεδιπλώνονται µε την ελευθερία της ποιητικής πρόζας. Παρόλα αυτά θα
συναντήσουµε και σονέτα, µπαλάντες, συντοµότατα ποιήµατα και ποιήµατα µε µεικτούς ρυθµούς. Το ση-
µείο συνάντηση των επί µέρους διαφορών, είναι το κοινό υπόστρωµα, η διάθεση που ρέει υπόγεια κάτω από
κάθε ποίηµα. Μια αίσθηση διακινδύνευσης και µετεωρισµού πάνω απ τους γκρεµούς µιας ρευστής εποχής.
Και ενώ τα θέµατα και οι τρόποι του βιβλίου είναι πολλοί ας επιλέξουµε να παραθέσουµε επιγραµµατικά
έστω έναν: τη µετανάστευση από και προς τη Ελλάδα.

Μικρού µήκους
Η πατρίδα µου είναι πτήση χαµηλού κόστους, ζει αποµυζώντας ακτογραµµές σαν τα κατσίκια που βοσκάν
τ’ αλάτι σε ανθολογίες καρτ-ποστάλ. Τη σέρνει δάνειο οχηµαταγωγό, λογής βαρούλκα σηκώνουν τα µέλη
της, και σνάιπερ στις γωνίες καλύπτουν την ποµπή. Την τραβάω µονόπλανα, την αναγνωρίζω από την όψη
οµόλογου. Επένδυση µε ορίζοντα, κι ανδρόγυνα τη διαπιστεύω, σεναριακά. Φορώ γυαλιά εποχής να κα-
θρεφτίζεται σαν µου µιλά και την κερνώ λικέρ µαστίχα που της είχα κλεµµένο. Ανάβει Παπαστράτο και κοιτά,
πάλι µέσα από το γυαλί µου, η µικρού µήκους πατρίδα µου, η βραβευµένη σε ξένα φεστιβάλ.

Το συγκεκριµένο ποίηµα, περιγράφει συµπυκνώνοντας την µετανάστευση των νέων από την σηµερινή Ελ-
λάδα προς το εξωτερικό: Ο σύγχρονος νέος άνεργος δεν έχει οµοιότητες µε τις γενιές των ανέργων του πε-
ρασµένου αιώνα. Πολλές φορές µορφωµένος, αρκετά συχνά πλήρως καταρτισµένος µε δύο και τρία πτυ-
χία, εξοικειωµένος µε τις τεχνολογίες, τις νέες τάσεις, το διαδίκτυο, τις γλώσσες, τα ταξίδια και ταυτόχρονα
αποκλεισµένος, φιµωµένος και απελπισµένος. Ο όρος κογκνιτάριος (από το λατινικό Cognosco δηλαδή γνω-
ρίζω) περιγράφει µε τον καλύτερο τρόπο αυτή την περίπτωση: την περίπτωση του νέου που έχει τη γνώση,
αλλά όχι τον πλούτο ή την δύναµη.

Έτσι η νεότερη γενιά µεταναστεύει µε κάθε τρόπο. Είτε για σπουδές είτε για την εύρεση εργασίας πάνω
στο αντικείµενο που σπούδασε. Η φυγή του συγκεκριµένου κοµµατιού της κοινωνίας δεν λιγοστεύει απλά
το παρόν αλλά πολύ περισσότερο ακυρώνει το µέλλον µια και όλα τα στοιχεία που θα µπορούσαν να το συν-
θέσουν, έχουν αποµακρυνθεί. Πατρίδα γίνεται η φυγή, η φτηνή πτήση, το ταξίδι και η επιβίωση. Η νέα αυτή
πατρίδα µυθολογεί τον εαυτό της και τον µεταµορφώνει, βραβεύεται αποδεικνύοντας πως η τύχη της δεν
προκύπτει από δικό της σφάλµα.

Το µοτίβο της µετανάστευσης συναντιέται ίσως συχνότερα από οποιοδήποτε άλλο στο Ορυκτό Δάσος. Γε-
γονός όχι συµπτωµατικό αφού και ο ίδιος ο ποιητής βρίσκεται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό (την στιγµή αυτή
στη νότια Αφρική). Έτσι συναντούµε στίχους όπως: Η τοπική εφηµερίδα αναφέρει ευκαιρίες χρυσές απ’τον ήλιο
(στη Γερµανία και πάλι ζητάν κόσµο οι ψησταριές) όσο λειώνουν οστά, µασητικές επιφάνειες συµπληγάδες.

Ή
Λαµπτήρας απ’ αυτούς που καίγονται σαν παίξεις λίγο µε τους διακόπτες, ή όταν πέφτει η ασφάλεια. Ψι-

θυρίζοντας:’’ θα φύγω’’.

Και ενώ το θέµα της µετανάστευσης από την Ελλάδα περιγράφεται µε τρόπος υπαινικτικό και πολλές φο-
ρές ελεγειακό, η τύχη των µεταναστών που µπαίνουν στη χώρα περιγράφεται άµεσα και µε ευθύτητα στο
ποίηµα «Μπαλάντα για τους Συνοριοφύλακες». Διαβάζω την τελευταία στροφή:

Κι εκεί είχε µείνει. Τέταρτος. Ξαναχιονισµένα µίλια εµπρός του.
Τα ρούχα του συνέχισαν, µέσα στη λάσπη, µέσα στο αίµα,
µ’ Εκείνον, µε τον σύντροφο, την Άρσεναλ, το βλέµµα
νηστικού ζώου που ψιθύρισε, πατώντας το λαιµό του,
«Το συρµατόπλεγµα πιο πάνω ανέβασέ το».

Κλέφτικο
Και αν η περιρρέουσα ατµόσφαιρα της κρίσης, υπάρχει στο Ορυκτό Δάσος του Θοδωρή Ρακόπουλου ως υπέ-
δαφος στο «Κλέφτικο» του Γιώργου Πρεβεδουράκη (γεννήθηκε το 1977, δεύτερο βιβλίο και αυτού) λειτουρ-
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γεί ως επιφάνεια που θα απλωθεί µε τις λεπτοµέρειες της σε µια αντίστροφη πορεία προς το βάθος. Το βιβλίο,
χωρισµένο σε τέσσερα µέρη, αποτελεί µια ελεύθερη µεταγραφή τεσσάρων ποιηµάτων του Άλεν Γκίνσµπεργκ
στη σηµερινή Ελλάδα της κρίσης, δεµένα σε ένα ενιαίο σώµα. (πρόκειται για το πρώτο και το τρίτο µέρος του
«Ουρλιαχτού» και για τα ποιήµατα «Αµερική» και «Θεία Ρόζα»). Διαβάζω την αρχή της σύνθεσης:

Ι

Είδα τις καλύτερες γενιές του µυαλού µου
διαλυµένες απ’ τη φαιδρότερη Λογική
υστερικές, γυµνές και χρεωµένες
να σέρνονται σε βαλκάνιους δρόµους
την αυγή γυρεύοντας
τρόπους για να πληρωθεί µια αναγκαία δόση,

ρεµπέτες-άγγελοι που τσάκισαν τη ράχη
τους µεταφέροντας πίτσες,
φιλέτα ροφού σβησµένα σε σαµιώτικο, έπιπλα «κάν’ το µόνος σου» και είδη υγιεινής,
που φτωχοί στήθηκαν καπνίζοντας
µπροστά από υπερφυσικές οθόνες
µ’ έναν τρόµο παράλυτο
για τα βιογραφικά τους,
που βρήκαν την κόµισσα Seroxat
να σέρνεται ξηµερώµατα στην Ηπείρου
συντροφιά µε τον βαρόνο Tavor
και τη µακρινή εξαδέλφη του -
αναιµική δεσποινίδα του ιδιωτικού
παροράµατος -Xanax,

που σκάλισαν µ’ έναν ξεκούρδιστο τζουρά
χιτζάζ, ουσάκ, σαµπάχ
και πειραιώτικους δρόµους,
αυλακωµένα αποµεσήµερα µε καύσωνα
µέσα σε τυφλά δυάρια και γρίλιες ασφυκτικές,
που πάρκαραν τα Cherokee τους
στα λιθόστρωτα του Ψυρρή
κι έχασαν το σκαλπ τους για µια φυσική
ξανθιά –που δεν ήταν φυσική ξανθιά–

που τρέκλισαν και σκόνταψαν
στο ανυπόληπτο φιλιατρό
επιστρέφοντας µε σκάρτη καρδιακότητα
στη Κατανάγκα,
που άκουσαν τον Σωκράτη να ουρλιάζει
«Τα Πάγια» µε σπασµένες χορδές
απ’ τη Συκιά Χαλκιδικής ίσαµε τη Στουτγάρδη,
που εκπόνησαν διδακτορική διατριβή
µε θέµα «Ο Υπαρξισµός µετά τον Σαρτρ
και το Πρόβληµα της Αναπηρίας
στη Νοτιοδυτική Γκάνα» και γύρισαν
στην Αθήνα
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θωπεύοντας στις ουρές του ΟΑΕΔ
το µακρύτερο
µανίκι της µεταµοντερνίλας,

Ο Πρεβεδουράκης δεν µεταφράζει, ούτε µιµείται τον αµερικανό ποιητή. Επιλέγει τους βασικούς του άξο-
νες, τις επαναλαµβανόµενες λέξεις του και τα χαρακτηριστικότερα τοπία του και τα µεταστοιχειώνει, χρη-
σιµοποιώντας τα µε παιγνιώδη διάθεση στα όρια της ειρωνείας (συχνά και της αυτοϋπονόµευσης). Έτσι, οι
δόσεις της πρέζας της Αµερικής του ’50 θα παραχωρήσουν τη θέση τους στις δόσεις των τραπεζών της Ελ-
λάδας του 2010, η στοιχειωµένη φιγούρα του φίλου του Άλεν Γκίνσµπεργκ, Καρλ Σόλοµον θα αντικατα-
σταθεί από τον ποιητή Ανδρέα Παγουλάτο και ο ποιητικός τόπος της Αµερικής θα µεταµορφωθεί στον εθνικά
λοξό µη-τόπο της Φευγάδας.

Το «Κλέφτικο» αποτελεί το ηµερολόγιο µιας στιγµής, το στιχουργικό άπλωµα γύρω από ένα σηµείο που όλο
βαθαίνει. Στο κέντρο της σύνθεσης τοποθετείται η απόγνωση, η οργή και ο θυµός για τη σύγχρονη ελλη-
νική κρίση. Γύρω από το σηµείο αυτό θα απλωθεί ο λεκτικός στρόβιλος των αναφορών: η Ελλάδα του 2010
που ψιθυρίζει χαµένα όνειρα και αµαρτίες, µιλάει τα κακά αγγλικά των µετοχών στα χρηµατιστήρια µιας
χαµένης γλώσσας, βιώνει ένα παράλογο βαλκανικής κοπής, στον στρατό, στις υπηρεσίες, στα δελτία ειδή-
σεων και στα ιδιωτικά οράµατα του καθενός. Μια χώρα που θρηνεί τη νέα µεγάλη ιδέα, µια ιδέα ισχύος που
γέρασε απότοµα ανάµεσα στο άνοιγµα και το κλείσιµο των µατιών και ταυτόχρονα βλέπει εφιάλτες από το
παρελθόν της Χούντας, αναρωτιέται για το αµφίβολο παρελθόν της καταγωγής της και τελικά απλά προ-
σπαθεί να ζήσει στο τώρα. Και δίπλα σε όλα αυτά τα προσωπικά βιώµατα του ποιητή, οι εµπειρίες και οι
παιδικές αναµνήσεις, τα αναγνώσµατα και οι ήρωες, οι φίλοι και οι ενσαρκωµένες απογοητεύσεις. Το κεί-
µενο όσο πιο πολύ εισχωρεί στο προσωπικό, αντί να αναδιπλώνεται προς τα µέσα εκτείνεται προς το πέρα
και συναντάει τους άλλους. Το «Κλέφτικο» αποτελεί ποιητική σύνοψη µιας γενικότερης διάθεσης µέσα την
κρίση, η οποία καταγράφεται και απλώνεται σε έναν µακροσκελή λόγο στα όρια της αναπνοής (της εκπνοής
και όχι της εισπνοής).

καλό µου θήραµα,
πες µου, σε παρακαλώ

τι’ ναι προτιµότερο από τα δύο;

να σε κυνηγάνε
ενώ έχει απαγορευτεί το κυνήγι;

ή να σε κυνηγάνε
ενώ επιτρέπεται;

Ο ποιητής, κυνηγηµένος από τις λέξεις µοιάζει συνεχώς να συνδιαλέγεται σε ένα διάλογο χωρίς αποκρίσεις.
Ο ίδιος δεν µοιάζει, άλλωστε, να τις περιµένει µια και το βιβλίο µιλά για εκείνους «που άλλαξαν γνώµη και
πλευρό την ώρα που ξεπιανόταν το σύµπαν». Αποδεχόµενος τον κατακερµατισµό του παρόντος µας, ο ποι-
ητής παραθέτει απέναντι στην αλήθεια της κρίσης τη δική του αλήθεια, χωρίς να περιµένει απαντήσεις, το-
ποθετώντας µια κακοτράχαλη µαγεία απέναντι σε έναν αποµαγεµένο κόσµο και ένα συναίσθηµα απέναντι
σε µια εποχή αποξηραµένη από τρυφερότητα.
Το «Κλέφτικο» µας υπενθυµίζει γιατί στις εποχές της κρίσης τραγουδάµε τα τραγούδια της κρίσης.

Φευγάδα όπου και να ελλαδίσω µε ταξιδεύει η πληγή

Ο δρόµος µέχρι το περίπτερο
Εδώ
τhe evil eye is working overtime
λυπάµαι που το γράφω αλλά
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το φως το καταντήσαµε
την τέλεια —για το τίποτε— κρυψώνα
—τι άλλο θέλεις να σου πω—
εχθές το βράδυ στο µετρό
αγγίζονταν χιλιάδες σώµατα
κι ούτε ενα τσαφ για τα προσχήµατα
ούτε ένα τόσο δα ηλεκτρόνιο
κάτι
ν’ ανατριχιάσει τα χαµένα βλέµµατα
µήπως και δούµε την Ιθάκη ολόγυµνη
κάτω από τα ταγιέρ
και τα πουκάµισα
*
Η τραγωδία του τόπου µου
Αν εξαιρέσεις βέβαια τους σεισµούς
όλοι οι υπόλοιποι -ισµοί
µας πούλησαν κατάµουτρα
Καλέ µου λόρδε Βύρωνα,
τσάµπα τη λούστηκες την έξοδο
τσάµπα την άναψες την έξοδο
ο πυρετός σου σήµερα
υπάρχει – δεν υπάρχει στα συγγράµµατα
του ’ χουν κοτσάρει κάτι ελεεινά µικρόβια
ενώ ήταν σκέτη λεβεντιά
οχτώ µποφόρ Χριστός
κι ακόµα τόσα
Τότε – χαµένα µες στις καλαµιές
τώρα — χαµένα στα σκυλάδικα

Ο «Δρόµος µέχρι το περίπτερο» αποτελεί την τέταρτη ποιητική κατάθεση του Γιάννη Στίγκα. Η διαδροµή
που περιγράφει ο ποιητής- ήδη από τον τίτλο- αποτελεί µια συγκροτηµένη ζάλη, έναν µετεωρισµό ανάµεσα
στα αντίθετα, τις απόλυτες στιγµές της ζωής και τις ρωγµές τους. Ο ποιητής περπατά τον δρόµο µετεωρι-
ζόµενος. Άλλοτε ως παιχνίδι αθωότητας και άλλοτε ως βάσανο αστάθειας. Κάθε του βήµα είναι µια πτώση
που απλώς αναβάλλεται. Μέχρι το επόµενο βήµα και ύστερα µέχρι το επόµενο.

Και εκείνος µοιράζει τις λέξεις, ανάµεσα σε παρελθόν και παρόν, ανάµεσα στο φως και το σκοτάδι, την
καρδιά και την νόηση. Η διαδροµή είναι µια απλή διαδροµή, η κάθε µέρα όπως µπορεί να µοιραστεί σε µια
βόλτα µέχρι το περίπτερο ή η τελευταία µέρα στον αργόσυρτο βηµατισµό της µέχρι την πνιγµοσύνη της θη-
λειάς.

Ανάµεσα στην επιθυµία που µας αποκαλύπτεται στην αφετηρία της σύνθεσης και την τελική παραδοχή
στο σηµείο του τέρµατος, ο Στίγκας µας περιγράφει τον ίλιγγο αυτού του µετεωρισµού, τον ίλιγγο του βιώ-
µατος, την ζωή χωρίς πατερίτσες. Η νόηση, η γλώσσα της λογικής, παύει να αποτελεί εργαλείο κατανόη-
σης, η εµπειρία γίνεται λέξη και ο τρόπος να την βιώσεις ποιητικός τρόπος.

Η ποίηση του Γιάννη Στίγκα χαρακτηρίστηκε συχνά πολιτική, στα πλαίσια µιας ατοµικής εξέγερσης (Δεν
τρέµουν πια τα χέρια µου /Κι αυτό να σας τροµάζει). Ο ‘’δρόµος µέχρι το περίπτερο’’ αποτελεί την πιο εξώ-
στρεφη πολιτική του χειρονοµία. Και αυτό γιατί το παρόν που αναπνέει στους στίχους µε πάθος και ένταση
(η µέσα πάλη που γίνεται τρόπος ανάγνωσης του έξω) παρουσιάζεται ως συνάρτηση τόσο του παρελθόν-
τος όσο και των παραδειγµάτων που ο ποιητής παραθέτει (του Μπάιρον του Πάουντ του Μαγιακόφσκι). Το
παρελθόν του ποιητή και το δικό µας παρελθόν βρίσκεται µαζί µε την µοίρα θαµµένο µες στο χώµα. Τα αγάλ-
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µατα και τα µαρµαρωµένα µέλη ανθίζουν ξανά το φορτίο που θάφτηκε και την επανάληψη του( [ο αντίλα-
λος] έχει µυριάδες χέρια που κοπήκανε/ δεν ήταν αγαλµάτων/όλα τους/ αργότερα µαρµάρωσαν).

Ο ποιητής εξιστορεί αυτό που του δίνεται, το προσωπικό του παράδειγµα, την δική του υπόθεση. Η ει-
λικρίνεια, η ένταση, η εµβάθυνση και το κατεπείγον της γραφής δίνει στο επιµέρους το µέγεθος µιας φω-
νής συλλογικής, τον χρόνο µιας συλλογικής πνοής. Η ποίηση του Γιάννη Στίγκα είναι µια ποίηση που αµ-
φισβητεί, όχι από θέση, αλλά από ανάγκη. Μια ποίηση που µας αναγκάζει σε µια αρίθµηση ξανά απ’ την
αρχή.

Θα θελα να κλείσω την οµιλία αυτή µε τον τρόπο που κλείνει και ο «Δρόµος µέχρι το περίπτερο», παρα-
θέτοντας το τόσο σαν διαπίστωση αλλά ταυτόχρονα και ως συγκαλυµµένη ευχή για όποιο µέλλον:

Γιατί στο κάτω κάτω της κραυγής

εγώ δεν ήρθα εδώ να πτοηθώ

είµαι ο καλπάζων νους
της άλλης γονιµότητας

πού’ χει βαθύνει τις ρωγµές

και πιο πολύ
το πείσµα

ν’ αρνείσαι

τον ήλιο

σ’όλες τις ηλικίες του
-είναι σ’όλες ανήλικος

Ναι
λέει στη ζωή

Ναι
και στους σύρτες της

Για τέτοιο πείσµα µιλάω

Η µία πνοή είναι µία
οι δύο είναι αµέτρητες

Εκεί που χορταριάζει το χάος
πάµε και χτίζουµε σπίτια.
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Οι Μεταφράσεις και η Πατριδογνωσία

Κρίτων Ηλιόπουλος
Μεταφραστής

Μολονότι το θέµα της διηµερίδας είναι το βιβλίο σε συνθήκες κρίσης, η τοποθέτηση αυτή δεν έχει άµεση
σχέση µε την οικονοµική κρίση όσο µε την «κρίση» (αν µπορούµε να τη θεωρήσουµε τέτοια) στις ανθρώ-
πινες σχέσεις, την καθηµερινή συµπεριφορά και συνεπώς συνδέεται ευθέως µε την πνευµατική παραγωγή
και κυκλοφορία. Με αυτές τις σκέψεις επέλεξα να παρουσιάσω εδώ συνοπτικά µία εργασία αρκετών ετών
πάνω στη σχέση του ελληνικού εθνικισµού µε τις µεταφράσεις. Η µελέτη ασχολείται µε το ρόλο της µετά-
φρασης στην εθνική συγκρότηση και στη διάπλαση εθνικής συλλογικής συνείδησης, από την περίοδο του
λεγόµενου «νεοελληνικού διαφωτισµού» και τη δηµιουργία µιας εθνικής µη οµιλούµενης γλώσσας χωρίς
την ύπαρξη φυσικής γλωσσικής κοινότητας, έως τη σηµερινή λειτουργία της µετάφρασης στην ανάδειξη της
σύγχρονης ταυτότητας των Ελλήνων και επίσης την πράξη του µεταφραστή ως Gatekeeper (βλ.Maria Ty-
mozsco) (πορτιέρη, θα λέγαµε) και ως «πρεσβευτή», στην επιλογή, την προβολή και την γλωσσική κατα-
γραφή του «ξένου».

Στην καθηµερινή δραστηριότητά του ο µεταφραστής είναι εκ των πραγµάτων «υποταγµένος» στο
εθνικό συλλογικό φαντασιακό, είτε το επιδιώκει είτε όχι, υπερασπίζει και διαµορφώνει την κουλτούρα της
γλώσσας προς την οποία µεταφράζει χωρίς αναγκαστικά να είναι «εθνικιστής» ή πατριώτης. Ταυτόχρονα
είναι φορέας του «ξένου» και εκ των πραγµάτων υποχρεωµένος να παραβιάζει νόρµες της εθνικής κουλ-
τούρας και να «προδίδει» τα πάτρια ως δραγουµάνος των εισβολέων (L. Venuti).

Η µετάφραση είναι από τα αρχαιότερα επαγγέλµατα, παρότι τον τίτλο του αρχαιότερου επαγγέλµατος
τον διεκδικεί άλλο σχετικό µε εκδόσεις και εκδιδόµενους. Όµως η σύγχρονη µεταγλώτιση κειµένων από µία
εθνική πλέον γλώσσα σε µια άλλη είναι αναγκαστικά υποταγµένη στην γλωσσική νόρµα και την οµοιογέ-
νεια που επιβάλλεται από την ίδια την έννοια της «εθνικής γλώσσας» ως γλώσσας µε γραµµατική, στρατό
και αστυνοµία (παραφράζοντας µια διάσηµη διατύπωση - Max Weinreich). Αλλά και γλωσσονόµους (κατά
Δ. Κούρτοβικ).

Εδώ µας απασχολεί η ιδιαίτερη ελληνική περίπτωση, της µετάφρασης προς και από τη δεύτερη «ιερή
γλώσσα» του δυτικού κόσµου µετά την Εβραϊκή, και τη γλώσσα των αρχαίων «Ιερών Γραφών» της πολι-
τικής θρησκείας του διαφωτισµού και της εθνογέννεσης.

Ο τίτλος της παρουσίασης έχει στόχο να αναδείξει το γεγονός ότι στη χώρα ετούτη, σε σχολεία και πα-
νεπιστήµια, η κυρίαρχη άποψη για την ιστορία και τη γεωγραφία εκφράζεται µε τον όρο «πατριδογνωσία».
Πατριδογνωσία διδασκόµαστε και πατριδογνωσία µελετάµε και γνωρίζουµε. Το ίδιο βεβαίως συµβαίνει σε
κάθε σύγχρονο έθνος κράτος, σε µικρότερο ή σε µεγαλύτερο βαθµό, ωστόσο υπάρχουν ιδιαιτερότητες και
η ελληνική περίπτωση ξεφεύγει από το µέσο όρο, θα εξηγήσω τι εννοώ.

Η ιστορία των ελληνικών µεταφράσεων είναι µια ιστορία εθνικισµού και πατριδογνωσίας. Μια υποχρεω-
τική υπεράσπιση των πατρίων, (και όχι µητριδογνωσία και υπεράσπιση των µητρίων, ) και αυτό αντικατοπτρί-
ζεται στη νέα ελληνική γλώσσα, στο σηµειολογικό περιεχόµενο και τις υποδηλώσεις που έχει το λεξιλόγιό της.
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Αντικατοπτρίζεται και στις δυσκολίες εννοιολογικής προσαρµογής που αντιµετωπίζουµε στη µετάφραση
όρων από άλλες γλώσσες στην κατά τα άλλα «πλουσιότερη και ωραιότερη γλώσσα του κόσµου» µε την
ανάγκη καταφυγής σε αρχαιοπρεπείς τύπους.

Πατριδογνωσία είχαµε στην Ελλάδα και όχι επιστήµη, από την εποχή των Οσποδάρων φαναριωτών µέ-
χρι τους σηµερινούς φασίστες που πυρπολούν τα βιβλία µε τη διαπίστωση ότι στη Σµύρνη το ‘22 πέθαναν
άνθρωποι και από το συνωστισµό (που αποδείχτηκε πρόσφατα ότι είναι µετάφραση από το Concise History
του Clogg (αποκάλυψη του σε διαδικτυακό µπλογκ http://xyzcontagion.wordpress.com/2013/03/03/richard-
clogg-maria-repoysi/, αλλά αυτό δεν θα έσωζε ούτε το µεταφραστή από το µένος των πατριωτών).

Ας δούµε τι λέει η Γαλάτεια Καζαντζάκη για το περιοδικό Διάπλασις των Παίδων στο οποίο δηµοσιεύ-
τηκαν αρκετές µεταφράσεις99 για εθνικό στόχο: «ένα περιοδικό στην Ελλάδα κατ’ εξοχήν εθνικιστικό
σκοπό οφείλει να έχη»:

«Δεν ξέρουν οι µικροί αναγνώστες της Διάπλασης για το παιδοµάζωµα... δεν ξέρουν για το κρυφό σκο-
λειό, για τα όσα υπόφεραν κι έλπισαν οι Έλληνες· δεν ξέρουν τίποτε για το Εικοσιένα.»

Από τότε πόσες φορές τα έχουµε ακούσει αυτά;

Ιδιοµορφίες του ελληνικού εθνικισµού
Συχνότερα στη βιβλιογραφία ο εθνικισµός θεωρείται µία «ιδεολογία» µεταξύ πολλών άλλων ιδεολογιών και
µάλιστα τις περισσότερες φορές είναι ιδεολογία «των άλλων». Εθνικιστές πάντα είναι οι «άλλοι», «εµείς»
είµαστε απλώς «πατριώτες». Ο όρος εθνικιστής έχει αρνητική φόρτιση στην ελληνική γλώσσα και µόνο πρό-
σφατα τα µέλη του ναζιστικού κόµµατος διεκδικούν ως τιµητικό τον τίτλο του εθνικιστή.

Αλλά η ιστορία των τελευταίων δύο αιώνων µας επιβάλλει να δούµε τον εθνικισµό ως κάτι διαφορετικό
από ιδεολογία. Ως βασικό συστατικό των κοινωνιών µας, την κοσµοθεωρητική βάση τους. Όπως τεκµηριώνει
ο επινοητής του όρου Κοινότοπος Εθνικισµός (Banal Nationalism), ο εθνικισµός είναι αυτό που «µας» υπεν-
θυµίζει διαρκώς ότι «εµείς» ζούµε σε έθνη, είναι «η ταυτότητά µας που κυµατίζει συνεχώς σαν σηµαία». Δεν
είναι η σηµαία που κουνούν οι φανατισµένοι πολίτες µε φλογερό ζήλο αλλά η σηµαία που υπάρχει διαρκώς
υψωµένη χωρίς κανένας να την προσέχει σε ένα δηµόσιο κτίριο».(Michael Billig, Banal Nacionalism)

Στην περίπτωση της Ελλάδας αυτός ο κοινότοπος εθνικισµός έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Εί-
ναι φυλετικός και µισαλλόδοξος. ορισµένοι θεωρητικοί κάνουν λόγο για «έθνικ νασιοναλίσµ» (εδώ η δυ-
σκολία της µετάφρασης αποδεικνύει τη φυλετική σήµανση του όρου Έθνος Νation στην ελληνική γλώσσα,
άλλοι µιλούν για εθνικισµό του αίµατος µε βάση τη διάκριση σε Jus Solis και Jus Sanguinis, άλλοι παλαι-
ότερα για κοινωνίες Gemeinschaft vs Gesellschaft dichotomy

Περιγράφεται ίσως µε τον όρο «θρησκευτικός και πατρογονικός» εθνικισµός µε τη γλώσσα ως κύριο
άξονα (σε αντίθεση µε τους αµερικάνικους πχ εθνικισµούς όπου η γλώσσα δεν έχει καµία σηµασία ούτε οι
πρόγονοι και αναδεικνύονται άλλα φαινόµενα)

Εάν θέλουµε να βρούµε συγγενικό φαινόµενο διεθνώς, µάλλον ο ελληνικός εθνικισµός συγγενεύει πολύ
µε τον ισραηλινό, όπου εκτός από το «ιερό» παρελθόν και τους προγόνους, ισχυρό κοινό στοιχείο είναι το θρη-
σκευτικό συναίσθηµα γενικότερα καθώς και το φαινόµενο της αναβίωσης (στον 20ο αιώνα) της νεκρής εβραϊ-
κής γλώσσας των γραφών για να µετατραπεί σε οµιλούµενη από µία πολύγλωσση κοινότητα ανθρώπων.

Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά του ελληνικού καθηµερινού κοινότοπου εθνικισµού εκδηλώνονται στα-
θερά στις µεταφράσεις, και στην ιστορία αλλά και στο παρόν, µε την επιλογή κειµένων και µε άλλες µορφές,
προλόγους, επιλόγους, υποσηµειώσεις, συντακτικές και λεξιλογικές επιλογές, µεταφραστικές στρατηγικές.

Ιστορία
Δεν έχω χρόνο να επεκταθώ σε πολλά παραδείγµατα από την ιστορία.

Όµως η συντριπτική πλειονότητα των κειµένων του λεγόµενου Νεοελληνικού Διαφωτισµού είναι µε-
ταφράσεις. Από τον «Πατριάρχη» Ευγένιο Βούλγαρη ως τους πιο ριζοσπαστικούς, το Μοισιόδακα ή τον Ρήγα
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99 Βίκυ Πάτσιου, «Η Διάπλασις των Παίδων» µε εκτενή αναφορά στην πατριωτική επιλογή και προσαρµογή των µεταφράσεων,
Δον Κιχώτης κ.λπ.



αλλά και τους φιλέλληνες που επίσης ήταν µεταφραστές και µετέφεραν το «ευρωπαϊκό» αναγεννησιακό φαν-
τασιακό στη γλώσσα και στη συµπεριφορά. Ο κύριος όγκος είναι µεταφράσεις και διασκευές και µάλιστα
περιορισµένων ειδών, από τα οποία απουσιάζει η λογοτεχνία σχεδόν εντελώς. Μία από τις ελάχιστες εξαι-
ρέσεις όπως «οι ντελικάτοι εραστές» του Ρήγα, που όπως λέει ο σχολιαστής-επιµελητής της έκδοσης του
1971 (Σχολείον των ντελικάτων εραστών, Ερµής 1971, επιµέλεια-εισαγωγή, Παναγιώτης Σ. Πίστας, εθνική
βιβλιοθήκη ΝΦ 2810 ΜΗΒ, Contemporaines, Retif de la Bretonne) «Οι µεταφραστικές του, τέλος, ελευθερίες
... παραθέτοντας ελληνικές παροιµιακές φράσεις ... “Φαναριωτοποιούν” τους εραστές του Παρισιού στις
καθηµερινές λεπτοµέρειες της ζωής τους, στις καθηµερινές εκφράσεις της οµιλίας τους και στις πληθωρι-
κές εκδηλώσεις των αισθηµάτων τους, αντλώντας ... εκφραστικούς τρόπους και τύπους από την φαναριώ-
τικη ποίηση της εποχής, την οποία εξάλλου όπως θα δούµε, µερικές φορές ο Ρήγας τη χρησιµοποιεί και αυ-
τούσια».

Και µιας και µιλάµε για τις παρεµβάσεις στις µεταφράσεις του Ρήγα, άλλο χαρακτηριστικό που εισάγει εί-
ναι οι «διευκρινιστικές» σηµειώσεις του:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΧΑΡΣΙΣ, 1797 Σελ 181 «Ξηροµερίται είναι πιστοί εις τον λόγον τους, και καθ’ υπερβολήν ζη-
λωταί της ελευθερίας των, (α, Πολύβιος βιβ, 4 σηµείωση του µεταφραστή για τα παράλια της Αιτωλίας,
“πολεµικόν έθνος” και διηρηµένο εις “διάφορα στίφη”, ων τα περισσότερα δεν είναι έκπαλαι Έλληνες, και
µερικά φυλάττουσν ακόµι τα λείψανα της αρχαίας τους βαρβαρότητας, οµιλούντες µιαν γλώσσαν δυσκο-
λοτάτην. Εις το να την καταλάβη τινάς, ζώντες µε κρέας ωµόν, έχοντες δια οικήµατα χώραις χωρίς δια-
φεύντευσιν...»

Θυµάµαι από την πατριδογνωσία της παιδικής µου ηλικίας κάτι ταινίες µε ρητά που κολλούσαν στους τοί-
χους των σχολείων την 25η Μαρτίου, Μία από αυτή έγραφε «Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται
καλά». Ρήγας Φεραίος. Μόνο τυχαία και πάρα πολλά χρόνια αργότερα έµαθα ότι αυτό το ρητό του Ρήγα
ήταν απλώς µετάφραση φράσης του «γιατρού, ποιητή και ερευνητή Albrecht von Haller (1708-1777): Α.
Γαλδαδάς, Το Βήµα 25/3/2007

Αλλά και για τους δυτικούς διανοητές, κάπου στην οθωµανική αυτοκρατορία «υπήρχαν» οι Έλληνες και
έπρεπε να ανακαλυφθούν και να απελευθερωθούν. Η ίδια η εξέλιξη των εθνικών ονοµασιών από το Greek,
γρεκός, ρωµαίος ρωµιός ως το Έλληνας αποκαλύπτει το ρόλο της µεταφραστικής λειτουργίας. Ακόµα και
σήµερα όταν µεταφράζουµε το Greeks ως Έλληνες και αντιστρόφως, ασχέτως αν πρόκειται για Νέους ή Αρ-
χαίους. Ας δούµε µία φράση από ένα αγγλικό δοκίµιο. Δεν λέω την αγγλική µόνο τη µετάφραση The Gre-
eks discovered the theater – «Οι Έλληνες ανακάλυψαν το Θέατρο ή τη Δηµοκρατία». Απ όσο γνωρίζω στην
πόλη-κράτος της Σπάρτης δεν υπήρχε ούτε θέατρο ούτε δηµοκρατία, συνεπώς ή οι σπαρτιάτες δεν είναι έλ-
ληνες ή δεν είναι οι έλληνες που ανακάλυψαν το θέατρο και τη δηµοκρατία αλλά ορισµένοι Αθηναίοι σε
συγκεκριµένη χρονική περίοδο. Φυσικά όταν ο µεταφραστής συναντά τη λέξη Γκρηκ και Γκρής µεταφρά-
ζει Έλληνες και Ελλάδα ασχέτως αν προξενεί αναχρονισµούς και παρανοήσεις, εκτός κι αν είναι πιο ψυλ-
λιασµένος και κάνει την επιβεβληµένη παρέµβαση (αν το κείµενο το απαιτεί) προσθέτοντας Αρχαίοι Έλ-
ληνες ή Αρχαία Ελλάδα, ή Νεοέλληνες και Σύγχρονη Ελλάδα.

Ο ευρωπαϊκός διαφωτισµός µεταφέρθηκε (µέσω των µεταφράσεων) στους χριστιανούς υπηκόους της
Οθωµανικής αυτοκρατορίας δίχως το αντιθρησκευτικό του πνεύµα και µε πετσοκοµµένο το ανθρωπιστικό
και απελευθερωτικό περιεχόµενό του. Πλάστηκε µια ιδιόµορφη «πατρογονική», «παλιγεννεσιακή» και µι-
σαλλόδοξη άποψη του διαφωτισµού (όταν άλλοι εξεγείρονταν ενάντια στη θρησκευτική και πολιτική τυ-
ραννία εδώ η εξέγερση γίνονταν εναντίον της «ΞΕΝΗΣ» τυραννίας. Μπροστά από τη λέξη Τυραννία ή Τύ-
ραννος προστίθονταν σχεδόν πάντα το επίθετο «ξένος», ξένη τυραννία, «ξένη δεσποτεία», η αντίθεση
ανάµεσα στο «εµείς και οι τύραννοι» µετατράπηκε στο εµείς και οι ξένοι, πλάστηκαν οι ξένοι, οι άλλοι (όπως
παντού την εποχή εκείνη) µε την διαφορά ότι οι άλλοι εδώ δεν ήταν οι αριστοκράτες αλλά οι αλλόδοξοι και
οι αλλόγλωσσοι. Ουσιαστικά η αυτοοργανωµένη θρησκευτική κοινότητα µετατράπηκε σε εθνική και γλωσ-
σική, χωρίς ρήξη (Κιτροµηλίδης, Διαφωτισµός σ. 19 και αλλού).
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Θα λέγαµε λοιπόν ότι «ο τόπος αυτός που γέννησε τη δηµοκρατία» και άλλα πολλά, γέννησε και τον φυ-
λετικό εθνικισµό του αποκλεισµού, γέννησε τις ιδέες της εθνοκάθαρσης µαζί µε τη γλωσσική κάθαρση. Στη
γλωσσική εθνοκάθαρση και εθνική ηθική διαπαιδαγώγηση οι µεταφράσεις είχαν σηµαντικό ρόλο.

Τα δεδοµένα είναι πολλά και δεν αναφέροµαι στα πιο κραυγαλέα, ούτε στο πώς η γλώσσα και οι µετα-
φράσεις σχηµατίζουν µεταφορές που εντοπίζουν χρονικά την αρχή της σύγκρουσης Ελλάδας-Τουρκίας στον
πόλεµο των Δαναών µε τους Τρώες, που συγχέουν τη Ναζιστική Γερµανική Εισβολή µε Πέρσες και Λεω-
νίδες, και συνεπώς Αντάρτης, κλέφτης παλικάρι πάντα είναι ο ίδιος ο λαός.

Ας σκεφτούµε ένα γλωσσικό παράδειγµα: Πώς ο φυλετικός «νεοελληνικός διαφωτισµός» µετάφρασε τον
όρο CIVIL WAR. Με το CIVIL και τα παράγωγά του έχουµε πρόβληµα ακόµα καθότι η δική µας εθνογέν-
νεση δεν παρήγαγε ακριβώς πολίτες αλλά υπηκόους, πιστούς, χριστιανούς, οµογενείς. Ο Κοραής έπλασε τον
όρο «πολιτισµός» για το civilzacion, civilization κ.λπ., δεν γνωρίζω όµως ποιος πρώτος χρησιµοποίησε τον
όρο «εµφύλιος» για τον «πολιτικό» πόλεµο, µε τη σαφή υποδήλωση της φυλής ως µετάφραση του έθνους.
Στην αρχαιοελληνικά κείµενα η φυλή ήταν συγκεκριµένη χωροχρονικά κοινωνική οµάδα και η έννοια της
«εµφύλιας» διαµάχης περιορίζεται στο εσωτερικό των φυλών της Αθήνας, λόγου χάρη. Αντιθέτως, οι µε-
ταφράσεις έβαλαν στην νεοελληνική γλώσσα τον όρο «εµφύλιο» ακόµα και για τον πελοποννησιακό πόλεµο.

Αλλά και στην καθηµερινή µετάφραση σήµερα οι Οθωµανοί γίνονται Τούρκοι και η Οθωµανική αυτο-
κρατορία Τουρκοκρατία, η Ιστανµπούλ γίνεται Κωνσταντινούπολη, η Μακεδονία «Σκόπια».

Στις εισαγωγές και τις υποσηµειώσεις του µεταφραστή «διορθώνονται» τα λάθη του συγγραφέα που δεν
ανταποκρίνονται στην εθνική συνείδηση.

Παράδειγµα από τον ίδιο µεταφραστή της Ιστορίας που παρατίθεται στην περίληψη, Τάκερµαν

Λέει ο συγγραφέας στο πρωτότυπο:
«Ο ελληνικός λαός είναι εξ εµφύτου δηµοκρατικός, ως εκ των περιστάσεων όµως βασιλικός· υπό θεωρη-
τικήν έποψιν ο λαός ούτος φαίνεται πλασµένος διά το δηµοκρατικόν πολίτευµα. Η αποτυχία όµως της δο-
κιµής επί Καποδιστρίου ...».
Λέει τώρα η ΣΗΜ του ΜΕΤ.
Ο αναγνώστης πρέπει να έχει υπόψη ότι ο Κ Τάκερµαν εγεννήθη δηµοκράτης, και ως ανώτατος υπάλληλος την
δηµοκρατίαν υπηρέτει, ώστε δέον να µη παραξενευώµεθα, αν αι επί των διαθέσεων του ελληνικού λαού και
των αιτίων του ισχύοντος πολιτεύµατος κρίσεις του ήναι υπέρ το δέον δηµοκρατικαί. (!!!!)

Αναρωτιέµαι τι ακριβώς σηµαίνει να είσαι «υπέρ το δέον δηµοκράτης» και πόσο είναι αυτό το «δέον».
Αλλά και πρόσφατα, λόγου χάρη, σε σύγχρονο βιβλίο όπου υπάρχει µια αναφορά στον Βασιλιά των Ορέων
του Εντµόντ Αµπού του 1857 (εξαφανισµένο καθώς θεωρείται ανθελληνικό), η υποσηµείωση γράφει:
«Το βιβλίο εµφανίζει την Ελλάδα ως χώρα ληστοκρατούµενη, τους ληστές να συναλλάσσονται µε τις στρα-
τιωτικές αρχές και πολλά άλλα αποκυήµατα της γόνιµης φαντασίας του συγγραφέα και της τάσης του να
διακωµωδεί τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόµενα. Το βιβλίο δεν προκάλεσε µόνο την έντονη οργή των Ελ-
λήνων αλλά και πολλών ξένων λογίων».
Επιπλέον αναλόγως την εποχή οι ξένοι συγγραφείς γίνονται φιλέλληνες ή ανθέλληνες, όπως πχ ο Γκοµπινό,
επινοητής της θεωρίας της ιεραρχίας των ανθρώπινων φυλών.
Καλά Ελληνικά = όταν «µοιάζουν» µε τα αρχαία
Δύο αιώνες τώρα οι «Έλληνες είναι λαός που δεν ξέρει τη γλώσσα του» και οι καλές µεταφράσεις πρέπει
να έχουν καλά ελληνικά που να αποδεικνύουν την καθαρότητα που οι ίδιοι γλωσονόµοι επιβάλλουν και φυ-
σικά την αδιάσπαστη συνέχεια της Φυλής στην Τρισχιλιετή Ιστορία της:

Γλωσσική Υποτέλεια
Είναι αλήθεια ότι στη διάρκεια της Ιστορίας µας έχουµε δεχτεί πολλές γλωσσικές επιδράσεις: τουρκικές, βε-
νετσιάνικες, σλάβικες κ.λπ. ανάλογα µε τον εκάστοτε κατακτητή (ο βασικός όµως κορµός της γλώσσας µας πα-
ρέµεινε ανέπαφος: αν ανοίξετε ένα λεξικό θα δείτε ότι το ποσοστό των λέξεων ξενικής καταγωγής είναι πολύ
µικρό). Κι αυτό είναι φυσικό κι ώς ένα σηµείο αναπόφευκτο. Π.χ. µεγάλο µέρος της ναυτικής ορολογίας µας
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έχει την καταγωγή από τους Βενετσιάνους, γιατί από αυτούς µάθαµε τη ναυτική τέχνη της εποχής της ενετο-
κρατίας. Το ίδιο κι ένα µεγάλο µέρος λέξεων της καθηµερινής ζωής που δανειστήκαµε από τους Τούρκους.
Οι Τούρκοι και οι Βενετσιάνοι όµως ήταν κατακτητές. Σήµερα υποτίθεται ότι είµαστε ελεύθεροι. Κι όµως η
γλωσσική µας υποτέλεια είναι χειρότερη από κάθε άλλη φορά. Ας δούµε µερικά παραδείγµατα στην τύχη:

Λέµε:
cool-αρε (κούλαρε) αντί να πούµε ηρέµησε ….[απαριθµεί διάφορα παρόµοια και µεταξύ άλλων και το]

ethnic που το µεταφράζει ‘εθνικό ή δηµοτικό’ ανάλογα µε τα συµφραζόµενα.» (φυσικά δεν θα έχει ακούσει
ποτέ τον όρο ethnic nationalism, ούτε το democratic Republic, ούτε τον έχουν απασχολήσει οι µεταφράσεις
τους) που καταλήγει µε τον πιο γνήσιο ΕΘΝΙΚΙΣΜΟ που είναι η στρατιωτική του έκφραση, ο φασισµός ενός
στρατιωτικού εκπαιδευτή στη γλώσσα: «Η ελληνική γλώσσα πάντως µοιάζει να µας τελειώνει σιγά σιγά...

Υπερβάλλω; Κινδυνολογώ; Μακάρι. ΥΓ.: Ετσι µου ‘ρχεται να ουρλιάξω όπως κάποτε ο εκπαιδευτής µου
στο στρατό: «ΨΗΛΑ ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΡΕ!»

Εντυπωσιάζει η ταύτιση του συγγραφέα µε τους Βενετσιάνους από τους οποίους «έµαθε» τη ναυτική τέ-
χνη (µάλλον είναι θαλασσοπόρος ο κειµενογράφος) αλλά πιο πολύ η νοσταλγία του για τον Εκπαιδευτή του
στο στρατό, µια αληθινά αποκαλυπτικά αυθόρµητη σύνδεση (υποσυνείδητη θα λέγαµε) του γλωσικού
εθνικισµού µε το στρατιωτικό πολεµικό φρόνηµα.

Του Ανδρέα Δάνου, Ελευθεροτυπία 06/11/2001 (ο συγγραφέας δεν είναι µέλος της Χρυσής Αυγής, αλλά
µάλλον αριστερός.

Ένα παράδειγµα του θεσµικού ελληνικού εθνικισµού στις µεταφράσεις, και τώρα µε διεθνή προσανατολι-
σµό. Το συµβάν υπέπεσε στην αντίληψή µου όταν σε κάποια µακρινά σύνορα, µεταξύ Παραγουάης και Αρ-
γεντινής, ο συνοριακός υπάλληλος κοιτούσε πολλή ώρα το ολοκαίνουργιο διαβατήριό µου και στο τέλος µε
ρώτησε από ποια χώρα είναι. Αναρωτήθηκα, µα δεν το βλέπει στο διαβατήριο, αφού είναι γραµµένο σ’ ένα
σωρό γλώσσες, Είναι δυνατό να βάλουν συνοριακό υπάλληλο κάποιον που δεν ξέρει να διαβάζει; Κοίταξα
το διαβατήριό µου και τότε διαπίστωσα ότι η χώρα µου στα Ισπανικά δεν λέγεται πια Γκρέσια αλλά Ρε-
πούµπλικα Ελένικα, και φυσικά, αυτή την Ελένικα ο ισπανόφωνος υπάλληλος δεν την γνώριζε. (Μα τι αµόρ-
φωτος και αστοιχείωτος, θα έλεγε κανείς, όµως ας σκεφτούµε τι θα έλεγε ο νεοέλληνας συνοριακός υπάλ-
ληλος για ένα διαβατήριο του Ισηµερινού που θα είχε µετονοµαστεί σε Δηµοκρατία Πατσακούτικ για
πατρογονικούς λόγους; Υπάρχουν αντίστοιχα την περίοδο λήξης της αποικιοκρατίας, δεν είναι φανταστικό
το παράδειγµα.)

Η τρισχιλιετής ελληνική πολιτική, έχει µια ιδιαίτερη µανία µε τα ονόµατα. µανία που καταλαµβάνει όλη
την τρισχιλιετή ιστορία της.

Όλος ο κόσµος ξέρει ότι η Ελλάδα δεν επιτρέπει στη γειτονική χώρα να ονοµάζεται Μακεδονία. Και επι-
βάλλει την άποψή της στους διεθνείς οργανισµούς.

Οι Ταγοί των Νεοελλήνων πάντα θεωρούσαν πως έχουν το δικαίωµα να αποφασίζουν για το σωστό και
το λάθος στη γλώσσα. Τώρα οι Νέο-Έλληνες γλωσσικοί αρµόδιοι πρέπει να διορθώσουν και τη γλώσσα
των άλλων, των Άγγλων, των Γάλλων, των Ισπανών κλπ

Κύριοι δεν είµαστε ΓΡΑΙΚΟΙ, ούτε ΡΩΜΙΟΙ, είµαστε ΕΛΛΗΝΕΣ. Αυτό πρέπει να το µάθει όλος ο κό-
σµος. Σιγά σιγά όλοι θα µάθουν τη γλώσσα τους, όλοι θα µάθουν από τους Έλληνες πώς πρέπει να αποκα-
λούν την Ελλάδα. Δεν είναι µόνο στα διαβατήρια. Τελευταίως, όλο και συχνότερα βλέπεις να µεταφράζουν
το «Ελλάδα» ως «Hellas». Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα σε τίτλους οργανισµών, συνεδρίων κλπ. Οι νε-
οέλληνες θα διορθώσουν ένα ακόµα λάθος των ξένων γλωσσών

Τι θα έλεγαν οι νεοέλληνες αν τους επέβαλαν ξαφνικά να γράφουν ΦΡΑΝΣ ή ΦΡΑΓΚΙΑ αντί για Γαλ-
λία, διότι οι Φραντσέζοι δεν γουστάρουν να έχουν σχέση µε τους προγόνους τους Γάλλους; Φανταστείτε
ότι ξαφνικά η Γαλλία εκδίδει καινούργια διαβατήρια και θέλει να µεταφράσει το République française στα
νεοελληνικά. Πώς πρέπει να το γράψει για να είναι εθνικώς ορθό; Γαλλική Δηµοκρατία ή Ρεπούµπλικα της
Φραγκίας;

Μήπως µε την ίδια λογική και άλλοι βάρβαροι λαοί δικαιούνται να απαιτήσουν να µεταφράζεται αλλιώς
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το όνοµα της χώρας τους στα ελληνικά, και να γράφουµε ΜΠΡΙΤΑΝΙΑ, ΓΙΟΥΕΣΕΙ, τη ΝΕΔΕΡΛΑΝΔΗ,
τη ΝΤΕΝΜΑΡΚΙΑ, τη ΝΤΟΥΤΣΛΑΝΤΙΑ κ.λπ.;

Μήπως το Ελληνικό Ιερατείο Ονοµάτων πρέπει να επαναφέρει την Κατάη, να ξαναζωντανέψει το Μου-
σολίνι και οι Ιταλοί να γίνουν Ρωµαίοι, και να πείσει τους Εσπανιόλες να αυτοαποκαλούνται ΙΣΠΑΝΟΙ (ή
µήπως Hispanos και Republica Hispana) διότι έτσι είναι το σωστό.

Άραγε η πολιτική χρήση της αρχαιότητας και της ιστορίας, όπως την εφαρµόζει συστηµατικά το
Ελληνικό Κράτος από την ίδρυσή του, δεν είναι η ίδια που εφάρµοσε συστηµατικά ο ιταλικός φασι-
σµός και ο γερµανικός ναζισµός;

Τι θα έλεγαν άραγε οι Αρµόδιοι του Γένους για τις µεταφραστικές επιλογές του Ευγένιου Βούλγαρι (Κέρ-
κυρα 1716 Πετρούπολη 1806): «Γραικοί από Γραικού τινός, ή Γραίκου, το παλαιόν ονοµαζόµενοι, οι ύστε-
ρον Έλληνες από Έλληνος υιού του Δευκαλίωνος. Οι Λατίνοι άνωθεν, και τα έθνη άπαντα της Ευρώπης την
σήµερον, δεν γνωρίζουσι το Γένος µε άλλο όνοµα. Ηµείς δι’ όλης της παρούσης µεταφράσεως το αυτό όνοµα
µεταχειριζόµεθα, αποφεύγοντες το µεν Έλληνες διά την έµφασιν της ειδωλοθρησκείας, το δε Ρωµαίοι προς
αντιδιαστολήν των Ρωµάνων.» Περί των διχονοιών των εν ταις Εκκλησίαις της Πολωνίας, 1768. Κ.Θ. Δη-
µαράς, Νεοελληνικός Διαφωτισµός. Ερµής, 1989, σ. 84.

Μεταφραστές Κοσµοπολίτες
Τελικά οι µεταφραστές υποχρεωτικά θα είναι ή εθνικιστές ή εθνοπροδότες πρέσβεις των ξένων; Η ανθρω-
πότητα χρειάστηκε αιώνες για να εισάγει στα λεξικά της τον όρο Άθεος και Αθεΐα, τώρα µοιάζει άγνωστο
πότε θα εµφανιστεί η λέξη Αεθνία και Άεθνος. Προς το παρόν κάθε συνείδηση και κάθε µετάφραση προσ-
διορίζεται µε βάση κάποιο έθνος. Ακόµα και ο διεθνισµός υπονοεί και προϋποθέτει τα έθνη. Είναι παρα-
πλανητικό ότι η διεθνοποίηση έρχεται σε αντίθεση µε την εθνική συνείδηση και τις εθνικές κουλτούρες. Ο
όρος Universality σήµερα φθείρεται µέσα στην ολιγαρχική παγκοσµιοποίηση των διεθνών σχέσεων που εί-
ναι σχέσεις εθνικών παραγόντων.

Αρκετοί µεταφραστές σήµερα θα ήθελαν να είναι «κοσµοπολίτες» µε την έννοια που έδωσε στον όρο
ο Καντ, πολύ πριν από το περιοδικό Κοσµοπόλιταν και προτού οι σταλινικοί Γάλλοι αριστεροί (µε θεωρη-
τικό τον Georges Cogniot, Βλ Μισέλ Λεβί σ΄19) τσαλαπατήσουν τον Κάρολο Μαρξ µε την επινόηση του
όρου «Αστικός Κοσµοπολιτισµός» για να πολεµήσουν το πείραµα της Γιουγκοσλαβίας του Τίτο.

Ίσως στο µεταφραστή να ταιριάζει καλύτερα η νοµαδική ελευθερία που προσφέρει η ιδιότητα που κο-
σµοπολίτη, του πολίτη του κόσµου, παρά η στατική και συντηρητική ταύτιση µε µία κουλτούρα ή έστω µε
δύο.

Τελειώνοντας και µιας και ανέφερα το Μαρξ και τις ταλαιπωρίες του, ας δούµε πώς παρεισέφρυσε ο ελ-
ληνικός εθνικισµός ή πατριωτισµός σε µία µετάφραση ενός µαρξιστικού κειµένου, αδιάφορο αν έγινε σκό-
πιµα ή όχι. Είναι της δεκαετίας του 70, σε µια περίοδο που ήταν πάλι στην επικαιρότητα, λόγω άλλης κρί-
σης, η συζήτηση περί «εθνικής προστασίας» από τους ξένους ιµπεριαλιστές. Κάτι ανάλογο µε τη συζήτηση
του «µέσα ή έξω από την Ε.Ε» του σήµερα, ήταν την εποχή του Μαρξ η συζήτηση περί εθνικού προστα-
τευτισµού και ελεύθερου εµπορίου µεταξύ κρατών. Σε µια οµιλία που συµπεριλαµβάνεται ως παράρτηµα
στη Φιλοσοφία της Αθλιότητας, ο Μαρξ καταλήγει:

Προσέξτε τη διαφορά µεταξύ των κειµένων:
Πιθανότατα πρόκειται για παράλειψη εκ παραδροµής, παραµένει όµως ως συµβολισµός της συνείδησης

του µεταφραστή. «But, in general, the protective system of our day is conservative, while the free trade sys-
tem is destructive. It breaks up old nationalities and pushes the antagonism of the proletariat and the bour-
geoisie to the extreme point. In a word, the free trade system hastens the social revolution. It is in this rev-
olutionary sense alone, gentlemen, that I vote in favor of free trade.» http://www.marxists.org/archive/marx/
works/1848/01/09ft.htm#marx

«Mais en général, de nos jours, le système protecteur est conservateur, tandis que le système du libre-échange
est destructeur. Il dissout les anciennes nationalités et pousse à l’extrême l’antagonisme entre la bourgeoi-
sie et le prolétariat. En un mot, le système de la liberté commerciale hâte la révolution sociale. C’est seule-
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ment dans ce sens révolutionnaire, Messieurs, que je vote en faveur du libre-échange». http://www.marx-
ists.org/francais/marx/works/1848/01/km18480107.htm

«Pero, en general, el sistema proteccionista es en nuestros días conservador, mientras que el sistema del li-
bre cambio es destructor. Corroe las viejas nacionalidades y lleva al extremo el antagonismo entre la bur-
guesía y el proletariado. En una palabra, el sistema de la libertad de comercio acelera la revolución social.
Y sólo en este sentido revolucionario, yo voto, señores, a favor del libre cambio.» http://www.marxists.org/es-
panol/m-e/1847/miseria/009.htm

«Αλλά γενικά στις µέρες µας,*** το σύστηµα της ελευθερίας του εµπορίου είναι καταστροφικό. Διαλύει τις
παλιές εθνικότητες και σπρώχνει στο έπακρο τον ανταγωνισµό ανάµεσα στην αστική τάξη και το προλε-
ταριάτο. Με µια λέξη το σύστηµα της εµπορικής ελευθερίας επιταχύνει την κοινωνική επανάσταση. Μο-
νάχα µε τούτη την επαναστατική έννοια, κύριοι, ψηφίζω υπέρ της ελευθερίας του εµπορίου».
Νέοι στόχοι, µετάφραση Γεωργίας Δεληγιάννη-Αναστασιάδη
Το ίδιο και στην έκδοση Αναγνωστίδη, πάλι η ίδια µετάφραση.
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Το επάγγελμα του Μεταφραστή Επιμελητή Διορθωτή: Χτες και σήμερα

Μιχάλης Λαλιώτης
Σύλλογος Μεταφραστών, Επιµελητών, Διορθωτών

Θα ήθελα να επισηµάνω πριν ξεκινήσουµε ότι, παρά τις προσωπικές λεπτοµέρειες για τον οµιλητή στο πρό-
γραµµα της εκδήλωσης, η εισήγηση που θα ακούσετε είναι του ΣΜΕΔ, του Συλλόγου Μεταφραστών Επι-
µελητών Διορθωτών. Δεν παρευρισκόµαστε εδώ ατοµικά, ως «άνθρωποι του βιβλίου» (τι ακριβώς σηµαί-
νει αυτό άραγε) αλλά ως εργαζόµενοι, και ως τέτοιοι έχουµε επιλέξει να λειτουργούµε συλλογικά, µέσα από
το σωµατείο µας.

Η εκδήλωση αφορά το βιβλίο στην κρίση, οπότε πρέπει µάλλον να µιλήσουµε για τις συνθήκες που αντι-
µετωπίζουν οι επαγγελµατίες µεταφραστές και επιµελητές στη σηµερινή κατάσταση.

Το πρώτο που µπορεί να παρατηρήσει κανείς είναι ότι, µετά την εκδοτική έκρηξη της δεκαετίας του 2000,
οι περισσότεροι εκδοτικοί οίκοι έχουν πλέον µειώσει την παραγωγή τους. Λιγότερα βιβλία, και προφανώς
λιγότερα µεταφρασµένα βιβλία, δηλαδή λιγότερη δουλειά. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο εκδοτικός χώρος απλώς
συρρικνώνεται και πεθαίνει, αλλά ότι στις δύσκολες σηµερινές συνθήκες προετοιµάζεται η κατάσταση που
θα ακολουθήσει. Πρόκειται στην ουσία για µια αναδιανοµή της εκδοτικής δραστηριότητας: εµφανίζονται
νέοι εκδοτικοί οίκοι, ορισµένοι από τους παλιούς διευρύνουν τον κύκλο εργασιών τους, ο ανταγωνισµός για
την επικράτηση στην εκδοτική αγορά οξύνεται και εµφανίζεται στο χώρο µια έντονη κινητικότητα (συγ-
γραφέων, µεταφραστών, επιµελητών κ.λπ.). Κι εδώ, βέβαια, η αντιµετώπιση της «κρίσης ως ευκαιρίας» γί-
νεται εις βάρος εκείνων που βρίσκονται στον πάτο της αλυσίδας, δηλαδή των εργαζόµενων.

Μαζί µε τη µείωση της παραγωγής πηγαίνει τόσο η µείωση των αµοιβών όσο και η χειροτέρευση των όρων
και των συνθηκών εργασίας. Οι αµοιβές που ακούγονται στην πιάτσα για τη µετάφραση αγγίζουν ή και εί-
ναι χαµηλότερες από εκείνες που δίνονταν πριν από µερικά χρόνια για την επιµέλεια. Όσο δε για την επι-
µέλεια και τη διόρθωση, σε ορισµένες περιπτώσεις κοντεύουν κυριολεκτικά να εκλείψουν. Πόσο άραγε πρέ-
πει να εργάζεται ένας επιµελητής για να ζήσει από τη δουλειά του όταν µπορεί να παίρνει µέχρι και 15 ευρώ
το 16σέλιδο; Δηλαδή, γύρω στα 300 για την επιµέλεια ενός βιβλίου 300 σελίδων, µε δύο, τρεις, πέντε ανα-
γνώσεις και συνεργασία µε το τυπογραφείο, αν βέβαια ο εκδοτικός οίκος δεν έχει προτιµήσει να καταργή-
σει εντελώς την επιµέλεια, ή να ζητάει απλώς «µια διόρθωση» στην οποία συχνά περιλαµβάνονται όλα τα
παραπάνω;

Και βέβαια, η µείωση των αµοιβών των ΜΕΔ ευνοεί όλες τις εκδοτικές επιχειρήσεις, µε τις µεγαλύτερες να
εκµεταλλεύονται την κατάσταση για να αυξήσουν το κέρδος τους συµπιέζοντας το κόστος της παραγωγής,
ανεξάρτητα από το αν στην πραγµατικότητα θα µπορούσαν να διατηρήσουν το επίπεδο των αµοιβών τους
(ή και να το αυξήσουν) και τις µικρότερες να εµφανίζονται απόλυτα δικαιολογηµένες όταν ζητάνε από τον
επαγγελµατία να χαµηλώσει τις τιµές του.
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Αυτό, σε συνδυασµό µε τις καθυστερήσεις στην καταβολή της αµοιβής, που είναι πια ο κανόνας, αλλά και
τα φέσια, δηλαδή τη µη καταβολή της αµοιβής µε διάφορες δικαιολογίες, από το «δεν έχω τώρα» (όπου
«τώρα» σηµαίνει «πάντα») µέχρι το κλείσιµο της εταιρείας, τείνουν πλέον να γίνουν σταθερά χαρακτηρι-
στικά του χώρου στον οποίο εργαζόµαστε. Στην ουσία, όλο και περισσότερο οι εργαζόµενοι στο χώρο του
βιβλίου, είτε πρόκειται για ΜΕΔ, για βιβλιοϋπάλληλους ή οποιουσδήποτε άλλους, χρηµατοδοτούν µε την
απλήρωτη εργασία τους την παραγωγή του βιβλίου – ελλείψει µετρητών στην αγορά, δανείων, κ.λπ. Γιατί,
παρά την επικρατούσα εντύπωση ότι οι ΜΕΔ κινούνται στο χώρο της υψηλής διανόησης και της πνευµα-
τικής παραγωγής, η πραγµατικότητα είναι ότι πρόκειται για τους εργάτες του χώρου αυτού: κακοπληρωµένοι,
επισφαλείς, φασονατζήδες, αποξενωµένοι από το αντικείµενο της εργασίας τους, τόσο επειδή δεν το επι-
λέγουν ούτε το ελέγχουν όσο και επειδή στην πράξη ο ρόλος τους είναι καθαρά υποτιµηµένος, όπως φανε-
ρώνει, για παράδειγµα, η απουσία κριτικής της µετάφρασης.

Τα παραπάνω αφορούσαν την άπαξ αµοιβή που παίρνουν οι ΜΕΔ για το χρόνο και την εργασία που αφιε-
ρώνουν για τη µετάφραση και την επιµέλεια ενός βιβλίου. Ωστόσο, ο µεταφραστής είναι, σύµφωνα και µε
το νόµο, πνευµατικός δηµιουργός και έχει δικαιώµατα πάνω στο έργο του. Αυτό όµως που συµβαίνει στη
συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ότι τα δικαιώµατα δεν αναφέρονται καν ή ότι, για να είναι
όλα νοµότυπα, η αµοιβή του µεταφραστή περιγράφεται στο συµφωνητικό που υπογράφει µε τον εκδοτικό
οίκο ως προκαταβολή για τα δικαιώµατα αυτά, στη βάση ενός ελάχιστου ποσοστού, συνήθως µικρότερου
από 1%. Χωρίς βέβαια να πρόκειται να υπολογιστεί ποτέ αν το ποσοστό από τις πωλήσεις του βιβλίου έχει
ξεπεράσει την υποτιθέµενη προκαταβολή. Το ζήτηµα αυτό επιδεινώνεται στο νέο πεδίο του ψηφιακού βι-
βλίου, όπου συχνά βλέπουµε βιβλία που κυκλοφορούσαν ήδη σε έντυπη µορφή να βγαίνουν και ψηφιακά,
χωρίς να έχει προηγηθεί νέα συµφωνία µε τον µεταφραστή, χωρίς δηλαδή να υπάρχει η παραµικρή πρόβλεψη
για τα µεταφραστικά δικαιώµατα.

Τέλος, ας µην παραλείψουµε να αναφέρουµε και το νοµικό/ασφαλιστικό καθεστώς του ΜΕΔ ως ελεύθερου
επαγγελµατία. Αυτασφάλιση στον ΟΑΕΕ, µε εισφορές που αυξάνονται ανεξάρτητα από τις απολαβές, πα-
ρακράτηση 20% της αµοιβής, Φ.Π.Α., µηδενικές παροχές, και επιπλέον τέλος επιτηδεύµατος και αύξηση
της φορολόγησής µας στο 26% από το πρώτο ευρώ. Η συνθήκη αυτή φαίνεται σήµερα να διευρύνεται, µιας
και το µοντέλο του «µπλοκάκια» προωθείται για όλο και περισσότερες κατηγορίες εργαζόµενων.

Η εικόνα αυτή µπορεί να φαίνεται αρκετά σκοτεινή, αλλά δυστυχώς δεν είναι µια εικόνα που περιορίζεται
στα χρόνια της κρίσης. Οι πραγµατικές συνθήκες προ κρίσης για την πλειονότητα των ΜΕΔ στην ουσία δεν
διέφεραν ιδιαίτερα από τις σηµερινές. Ακόµα και πριν από την κρίση, πληρωνόµασταν άσχηµα, ήταν δύ-
σκολο να διαπραγµατευτούµε µε ιδιαίτερες αξιώσεις τις αµοιβές µας αλλά και να διεκδικήσουµε αξιοπρε-
πείς όρους εργασίας ή δεδουλευµένα. Στην Ελλάδα, ο βιοπορισµός από τη µετάφραση και την επιµέλεια βι-
βλίων ήταν πάντα κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Ακόµα και στην ανθηρή δεκαετία του 2000, όπου υπήρξε
σηµαντική αύξηση της δραστηριότητας στον εκδοτικό χώρο, το να ζήσει κανείς µε σχετικά αξιοπρεπείς όρους
από τη µετάφραση και την επιµέλεια ήταν σχεδόν αδύνατο. Γιατί, για παράδειγµα, τι συνθήκες εργασίας δια-
µορφώνει το να πρέπει να µεταφράζεις 5-6 κανονικού µεγέθους (150+ σελίδων) βιβλία το χρόνο για να µπο-
ρείς να βγάζεις λίγο περισσότερα από τον κατώτατο µισθό;

Εδώ πρέπει να επισηµάνουµε ότι, πέρα από τη γενική κατάσταση στο χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα, η επι-
κράτηση των συνθηκών αυτών οφειλόταν σε µεγάλο βαθµό και στην έλλειψη οργάνωσης και συλλογικού
πνεύµατος στον κλάδο. Αυτό λοιπόν για το οποίο παλεύουµε µέσα από το σωµατείο µας, µε την προσπά-
θεια κατοχύρωσης κατώτατων αµοιβών, µε τα εγχειρήµατα αυτοµόρφωσης, µε τις κάθε είδους διεκδικήσεις,
είτε αφορούν γενικά ζητήµατα είτε συγκεκριµένα προβλήµατα συναδέλφων, είναι πάντα και η διαµόρφωση
συλλογικού πνεύµατος και συνείδησης µεταξύ µας. Αυτό για το οποίο παλεύουµε δεν είναι η επιστροφή στην
κατάσταση πριν από την κρίση, αλλά η υπέρβαση εκείνης της κατάστασης, εκείνων των συνθηκών και κατ’
επέκταση και αυτών της κρίσης. Κι αυτό είναι κάτι που δεν αφορά ειδικά τους ΜΕΔ, αλλά όλους τους ερ-
γαζόµενους.
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