
1. Τρίτη συνεδρία:  Προτάσεις για τη χώρα μας (15:30-17:00) 
Ομιλητές: Γιάννης Ζηρίνης (εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ), Άννα Πατάκη (εκδ. 
ΠΑΤΑΚΗ) Αργύρης Καστανιώτης (εκδ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ), Κώστας 
Κατσουλάρης (συγγραφέας), Ευριπίδης Κωνσταντινίδης, 
(βιβλιοπώλης), Άρης Πετρόπουλος (Διευθυντής ΟΣΔΕΛ), Έλλη 
Φιλιπποπούλου (νομική σύμβουλος ΕΚΕΒΙ) και Πέτρος 
Τατσόπουλος (συγγραφέας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΕΚΕΒΙ).  
Συντονιστής: Γιάννης Μπασκόζος, δημοσιογράφος 
 

 
 
Η τρίτη συνεδρία, με τίτλο «Προτάσεις για τη χώρα μας», αποτέλεσε μια συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης μεταξύ εκπροσώπων της Ελληνικής αγοράς βιβλίου, 
συγγραφέων, εκδοτών, βιβλιοπωλών, και  του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης 
Έργων του Λόγου, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιάννης Μπασκόζος. 
Παρόν επίσης το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου μέσω του συγγραφέα και αντιπροέδρου του 
Δ.Σ. του κ. Πέτρου Τατσόπουλου. Στις τοποθετήσεις τους, ο εκδότης κ. Γιάννης 
Ζηρίνης ανέφερε ότι η φλαμανδική πλατφόρμα μπορεί να είναι ένα μοντέλο για την 
Ελλάδα. Αναφέρθηκε επίσης στις προκλήσεις που συνδέονται με τις πρωτοβουλίες 
του Υπουργείου Παιδείας, στη χώρα μας, και ανέφερε ότι, κατά τη γνώμη του 
«υπάρχει μια γενική έλλειψη κουλτούρας σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα». Η 
νομική σύμβουλος του ΕΚΕΒΙ κ. Έλλη Φιλιπποπούλου τόνισε ότι «νόμοι υπάρχουν, η 
εφαρμογή του νόμου είναι το πρόβλημα», και παρατήρησε ότι μια καμπάνια θα 
βοηθούσε στην ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης και, κατ’ επέκταση, στη 
δικαστηριακή πρακτική. Αναθεώρηση χρειάζεται η νομοθεσία περί ΦΠΑ και ενιαίας 
τιμής βιβλίου, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν ειδικώς τα θέματα του ψηφιακού βιβλίου 
και τέλος, τόνισε ότι αναθεώρηση χρειάζονται οι εκδοτικές συμβάσεις της αγοράς. Η 
εκδότρια κ. Άννα Πατάκη είπε ότι το ψηφιακό βιβλίο δεν θα αλλάξει τα πάντα «αύριο 
το πρωί», δεν θα υποκαταστήσει αμέσως το τυπωμένο βιβλίο, αλλά είναι καλό το ό,τι 
κάνουμε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θεώρησε σημαντική τη συνεργασία μεταξύ των 
εκδοτικών οίκων και «πλεονέκτημα» απέναντι στην πειρατεία το ότι είμαστε μια μικρή 
αγορά, και πρότεινε να δημιουργηθεί και στην Ελλάδα μια κοινή πλατφόρμα 
διακίνησης των ψηφιακών βιβλίων. Όσον αφορά τον ΦΠΑ, είπε ότι το ψηφιακό βιβλίο 
«δεν είναι δυνατόν να έχει ΦΠΑ 21%», και όσον αφορά το κράτος, είπε ότι «ακόμη κι 
αν δεν έχει να δώσει χρήματα, τουλάχιστον ας μην κάνει τα λάθος πράγματα». Ο 



συγγραφέας κ. Κώστας Κατσουλάρης τόνισε ότι οι ανησυχίες ενός συγγραφέα για το 
εάν ο εκδότης του «τον κλέβει» αυξάνονται με τις πολλαπλές δυνατές χρήσεις των 
ψηφιακών έργων, και σημείωσε ότι, ταυτόχρονα, υπάρχουν οι κατάλληλοι φορείς για 
να περιφρουρήσουν τα θέματα αυτά (το ΕΚΕΒΙ, ο ΟΣΔΕΛ,  οι εκδότες). Ο εκδότης            
κ. Αργύρης Καστανιώτης ανέφερε ότι «ενώ δεν υπάρχει ακόμα ψηφιακή αγορά στην 
Ελλάδα, υπάρχει ήδη πειρατεία», και παρατήρησε ότι «η πλήρης μετάβαση προς την 
ψηφιακή εποχή θα απαιτήσει ένα διάστημα προσαρμογής περίπου δέκα χρόνων, στη 
χώρα μας». «Οι εκδόσεις Καστανιώτη θα παρουσιάσουν τα πρώτα 50 ψηφιακά 
βιβλία τους, τον ερχόμενο Μάιο», συμπλήρωσε. Ο βιβλιοπώλης κ. Ευριπίδης 
Κωνσταντινίδης δήλωσε ότι όσον αφορά τα ξενόγλωσσα βιβλία, προσφέρουν ήδη 
στους πελάτες τους τη δυνατότητα αγοράς ψηφιακών κειμένων. Ο συγγραφέας               
κ. Πέτρος Τατσόπουλος παρατηρώντας ότι «η τεχνολογία βρίσκεται διαρκώς ένα 
βήμα μπροστά από τις νομικές ρυθμίσεις», παρομοίασε την ψηφιακή πραγματικότητα 
με ένα «Ελντοράντο» και εξέφρασε την αγωνία του για την αμοιβή των συγγραφέων 
και των πνευματικών δημιουργών, σε σχέση με την τιμή πώλησης των βιβλίων 
(«πόση οφείλει να είναι αυτή, δέκα, πέντε ή ενάμιση ευρώ;», είπε χαρακτηριστικά) -οι 
οποίοι ζουν από τη δουλειά τους. Ο διευθυντής του ΟΣΔΕΛ κ. Άρης Πετρόπουλος, 
είπε ότι τα ερωτήματα δεν θα πρέπει να εστιάζονται μόνο στο λογοτεχνικό βιβλίο 
αλλά να λαμβάνουν υπόψη και το πανεπιστημιακό βιβλίο, το οποίο υπόκειται σε 
μεγαλύτερη ψηφιακή χρήση. Παρατήρησε ότι στον χώρο του βιβλίου υπάρχει έλλειψη 
συλλογικότητας (ενώ υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία: η Βιβλιονέτ, η πλατφόρμα 
ηλεκτρονικής αδειοδότησης «Ασπίδα», κοκ.), διαπίστωσε δε ότι «η πειρατεία δεν 
σηκώνει ατομική αντιμετώπιση, αλλά συλλογικές δράσεις προστασίας». Στη 
συζήτηση που ακολούθησε, ζητήθηκε από το ΕΚΕΒΙ να αναλάβει τη διοργάνωση 
σεμιναρίων σχετικά με τα eBooks («τι είναι το ψηφιακό βιβλίο; απλό; πολυμεσικό; 
διαδραστικό; ειπώθηκε χαρακτηριστικά), και η διευθύντριά του κ. Κατρίν Βελισσάρη 
ανταποκρίθηκε θετικά, σημειώνοντας ότι ήδη το ΕΚΕΒΙ έχει προβλέψει την 
οργάνωση σεμιναρίου και ότι όπως ανακοίνωσε το πρωί ανοίγοντας την Ημερίδα το 
ΕΚΕΒΙ θα αξιοποιήσει τα πορίσματα της ημερίδας, συγκροτώντας θεματικές 
συμβουλευτικές ομάδες για τα κυριότερα ζητήματα. 
 


