
οι
εκδοσεις
τωνσυναδελφων

Α Υ Τ Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α
Τ Ο Υ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ, 10-11 ΜΑΪΟΥ 2013

Αμφιθέατρο «Ιω. Δρακόπουλος» Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Περιλήψεις εισηγήσεων

Bιογραφικά



οι
εκδοσεις
τωνσυναδελφων

Α Υ Τ Ο Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η
Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α
Τ Ο Υ Β Ι Β Λ Ι Ο Υ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ, 10-11 ΜΑΪΟΥ 2013

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ,

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Λουκάς Αξελός ΕΚΔΟΤΗΣ
Οι περιπέτειες του βιβλίου και των ιδεών στην κρίσιμη εικοσαετία 1960-1980

Η σκιά του Εμφυλίου στα χρόνια της δεκαετίας του 1960 και οι συνθήκες που επικρατούσαν στον χώρο

του βιβλίου και των ιδεών.

Η ανατροπή της «ομαλής ροής» με το πραξικόπημα του ’67 και το πάγωμα που επέφερε στην εκ-

δοτική δράση. Οι πρώτες άμεσες αντιδράσεις και η δημιουργία νέου τύπου εκδοτικών μονάδων που

συνδύαζαν τα εκδοτικά με τα πολιτικά δρώμενα.

Η μάχη των ιδεών και του βιβλίου στα χρόνια της χούντας.

Η, για πρώτη φορά, κατάκτηση μιας χωρίς εισαγωγικά πολυφωνίας. Η άνθηση και η κυριαρχία του

πολιτικού βιβλίου. Τα νέα δεδομένα και οι έντονες ανακατατάξεις που επέφερε η μεταπολίτευση. Η ανα-

συγκρότηση του παλιού κόσμου και στον χώρο του βιβλίου, η κυριαρχία των «υλοτόμων», η συρρί-

κνωση ή και εξαφάνιση μέρους της αντιδικτατορικής εκδοτικής «χλωρίδας και πανίδας».

Αθηνά Ζηζοπούλου ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
Η συγκρότηση του Συνδικάτου Εργατών Τύπου Αθηνών, 1900-1940

Η σταδιακή μηχανοποίηση της τυπογραφικής παραγωγής στις αρχές του 20ού αιώνα προκάλεσε δο-

μικές μεταβολές όχι μόνο στην οργάνωση των τυπογραφικών επιχειρήσεων της Αθήνας αλλά και στη

συγκρότηση των εργατικών σωματείων. Ακολουθώντας το δυτικοευρωπαϊκό παράδειγμα, οι εργάτες

στα τυπογραφεία του αθηναϊκού Τύπου θα ιδρύσουν σωματεία ανά ειδικότητα (πιεστών, λινοτυπών,

μηχανικών, στοιχειοθετών). Η οικονομική κρίση του 1929 και ο ανταγωνισμός μεταξύ των τυπογρα-

φείων της Αθήνας θα οδηγήσουν στη συσπείρωση των τριών ενώσεων στο τμήμα στοιχειοθεσίας, με

στόχο τη διατήρηση των κεκτημένων «προνομίων». Το 1933 ιδρύεται τελικά το Συνδικάτο Εργατών Τύ-

που Αθηνών και το 1935 ενσωματώνεται τελευταία σε αυτό η Ένωση Πιεστών. Το 1938, με νόμο του

Μεταξά, το συνδικάτο μετονομάζεται σε Ένωση Εργατών Τύπου Αθηνών, έναν τίτλο που θα διατηρή-

σει μέχρι το 1972.

Άννα Καρακατσούλη ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΕΚΠΑ
Όταν τα βιβλία πουλιούνταν… αλλά δεν αγοράζονταν: Η κρίση του βιβλίου
τη δεκαετία του 1930

Ο αντίκτυπος της μεγάλης οικονομικής κρίσης του 1929 στον χώρο του ελληνικού βιβλίου άρχισε να γί-

νεται αισθητός από το 1931. Η μείωση των πωλήσεων και η συνακόλουθη πτώση των τιμών σχολιά-

ζονται ευρέως από τον Τύπο και οι εκδότες και λογοτέχνες απαντούν σε ειδικές έρευνες που προσπα-

θούν να εξηγήσουν την κατακρήμνιση. Οι αιτίες αναζητούνται κυρίως σε εσωτερικές παθογένειες της

αγοράς του βιβλίου, οι λύσεις που προτείνονται έχουν αποσπασματικό χαρακτήρα και το θέμα παραμένει

στην επικαιρότητα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας. Η ανακοίνωση θα αναφερθεί στα χαρακτηριστικά της με-

γάλης αυτής κρίσης του ελληνικού βιβλίου σε συσχετισμό με τα διεθνή δεδομένα και την κατάσταση στην

παγκόσμια αγορά βιβλίου.
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Χριστίνα Μπάνου ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΣΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
Παλαιές αξίες και νέοι όροι: Οι αλλαγές στην εκδοτική αλυσίδα
και οι προκλήσεις για την ελληνική εκδοτική βιομηχανία

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές στην εκδοτική βιομηχανία: οι εξα-

γορές και οι συγχωνεύσεις εκδοτικών οίκων, η παντοδυναμία των εκδοτικών ομίλων και των μεγά-

λων εκδοτικών οίκων, οι μηχανισμοί ανάδειξης των μπεστ-σέλλερ, η κυριαρχία και ακολούθως τα προ-

βλήματα στα βιβλιοπωλεία-αλυσίδες, και κυρίως οι νέες τεχνολογίες της πληροφόρησης έχουν ση-

ματοδοτήσει αλλαγές σε κάθε κρίκο της εκδοτικής αλυσίδας, από τον συγγραφέα και τον εκδότη έως

τον αναγνώστη. Σε αυτό το πλαίσιο, επίκαιρα ερευνητικά ζητήματα αποτελούν, μεταξύ άλλων, ο ρόλος

του εκδότη και του επιμελητή, η αναβάθμιση των αρμοδιοτήτων του ατζέντη, η επίδραση των νέων τε-

χνολογιών στην προώθηση και το μάρκετινγκ των βιβλίων, η σημασία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης,

η κατάρτιση των στελεχών της εκδοτικής βιομηχανίας, η συνύπαρξη του εντύπου με τις νέες μορφές

δημοσίευσης. Αναμφίβολα, οι τεχνολογίες της πληροφόρησης προσφέρουν πολλές δυνατότητες και

συνιστούν παγκοσμίως σημαντικές προκλήσεις σε ένα όχι πάντοτε ευνοϊκό, λόγω της οικονομικής ύφε-

σης αλλά και άλλων παραγόντων, περιβάλλον. Η ελληνική εκδοτική βιομηχανία, αποτελώντας τμήμα

ενός παγκοσμιοποιημένου συνόλου και διατηρώντας ταυτόχρονα κάποια ιδιαίτερα γνωρίσματα, καλείται

να επιλύσει προβλήματα, να αντιμετωπίσει 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. Η ανακοίνωση, μετά

τη σκιαγράφηση των γνωρισμάτων της εκδοτικής βιομηχανίας και των αλλαγών στην εκδοτική αλυ-

σίδα παγκοσμίως, επικεντρώνεται στην ελληνική εκδοτική βιομηχανία, με στόχο να αναλύσει τις ανω-

τέρω αλλαγές και να διερευνήσει τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για την ελληνική εκδοτική δρα-

στηριότητα.

Δημήτρης Παυλόπουλος ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΚΠΑ
Πρωτότυπο εναντίον φαντάσματος: Εικονογράφος παλαιάς κοπής
στον καιρό της κρίσης

Η ανακοίνωση έχει ως κέντρο της την εικονογράφο Ράνια Βαρβάκη, η οποία εργάζεται στον χώρο του

παιδικού βιβλίου. Δεδομένου ότι ο τρόπος της παραπέμπει περισσότερο στη λεπτομερή δουλειά των

ζωγράφων-χαρακτών του 19ου αιώνα, συνοψίζεται η ιστορία της εικονογράφησης παιδικών εντύπων

στην Ελλάδα από τη δεκαετία του 1880 και μετά.
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Βάσιας Τσοκόπουλος ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
Η κρίση του βιβλίου πριν τον πόλεμο και σήμερα: Παραλληλίες και διαφορές

Ιστορική ανδρομή στην πορεία της έκδοσης στην Ελλάδα από την εποχή της συγκρότησης των επαγ-

γελματικών εκδοτικών οίκων και παρουσίαση των συνθηκών της πρώτης μεγάλης κρίσης που έπλη-

ξε τον εκδοτικό χώρο μέσα στη δεκαετία του 1930. Αναφορά στην εξέλιξη του βιβλίου μετά τον πό-

λεμο με συγκριτική παρουσίαση των σημερινών προβλημάτων της έκδοσης μέσα από την ιστορική

προοπτική.

Χρήστος Αστερίου ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο νέος συγγραφέας στην ελληνική εκδοτική στέπα

Με το σκηνικό να αλλάζει ραγδαία και τον εκδοτικό χώρο να δοκιμάζει τις αντοχές του παλεύοντας

–κυριολεκτικά– για την επιβίωση, ο νέος συγγραφέας έχει να αντιμετωπίσει μια σειρά από διλήμματα

που αφορούν τη συγκρότηση, τη γραφή και την εξέλιξή του. Την ίδια στιγμή, καλείται να ανταποκρι-

θεί στις απαιτήσεις του «επαγγέλματος» σ’ ένα περιβάλλον ολοένα εχθρικότερο, βιώνοντας την προ-

οδευτική κατάρρευση τόσο του προσωπικού βιοτικού του επιπέδου όσο και εκείνου των πιθανών ανα-

γνωστών του. Όπως μας μαθαίνει, ωστόσο, η ιστορία, η συγγραφή δεν σταματά ακόμα και στις πλέ-

ον αντίξοες συνθήκες. Κι όσο δεν διαφαίνεται τερματισμός της κρίσης, μένει να επιχειρηθεί μια πρώ-

τη καταγραφή της κατάστασης κι ένας επανακαθορισμός της πορείας του συγγραφέα, ενός «επαγ-

γελματία» χωρίς επάγγελμα σε μια χώρα που τον εχθρεύεται παντοιοτρόπως.

Θωμάς Τσαλαπάτης ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ, ΠΟΙΗΤΗΣ
Η πύκνωση της ιστορίας και η συμπύκνωση της γλώσσας: Θεματικές, μοτίβα
και γλώσσα της νεότερης ποιητικής γενιάς στην Ελλάδα της κρίσης

Καθώς ο παλιός κόσμος καταρρέει και οι εποχές αλλάζουν δέρμα, καλούμαστε να βιώσουμε μια πα-

ρατεταμένη 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, χρή-

ση της γλώσσας για όλο πιο έντονη συγκάλυψη και παραπλάνηση. Μέσα στην αντιξοότητα ενός τέτοιου

κόσμου, συναντούμε μια νέα ποιητική γενιά που προσπαθεί να αρθρώσει τον λόγο της, κόντρα στις διά-

φορες δυσκολίες και τα εμπόδια που προκύπτουν σε μια σειρά επιπέδων. Μέσα από συγκεκριμένα πα-

ραδείγματα ακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμένοι νεότεροι ποιητές διαχειρίστηκαν την

κρίση μέσα στη γλώσσα και τον στίχο κόντρα στον θόρυβο των νεκρών λέξεων.
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Κρίτων Ηλιόπουλος ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
Οι Μεταφράσεις και η Πατριδογνωσία

Ο σπάνιος, φυλετικός, μισαλλόδοξος και στερεοτυπικός εθνικισμός του «Γένους» μας, από την επο-

χή της «παλιγγενεσίας» έως σήμερα, εκτός από γεννήτορας συνείδησης και θεσμών, αποτελεί θεμέ-

λιο λίθο και απόλυτο κριτήριο για κάθε είδους κυρίαρχη πνευματική παραγωγή που σχετίζεται με την

επίσημη γλώσσα του ελληνικού κράτους. Η μετάφραση ή οι μεταφράσεις δεν αποτελούν εξαίρεση, μά-

λιστα την πρώτη περίοδο της εθνικής συγκρότησης υπήρξαν ο κορμός της εθνογενετικής διαδικασίας.

«Θεωρούντες την ακριβή και επιμελημένην μετάφρασιν ξένων δοκίμων συγγραφών χρησιμοτέ-

ραν τοις αναγνώσταις και ήττον παρακεκινδυνευμένην της πρωτοτύπου συγγραφής διά τους πλείστους

των Ελλήνων και ιδίως δια νέον στοιχειώδους μόλις μαθήσεως ευμοιρούντα, απεφασίσαμεν την εκ

του αγγλικού μετάφρασιν της αξιολόγου πραγματείας του φιλέλληνος κυρίου ΚΑΡΟΛΟΥ ΤΑΚΕΡΜΑΝ,

πρώην πρέσβεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής εν Αθήναις, ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ,

Εν τω έργω τούτω, ως εν κατόπτρω ειλικρινεί, δύναται πας Έλλην μεθ’ υπερηφανείας να ίδη τα

προτερήματα της φυλής του […] να καταγνώση δε τα ελαττώματα ταύτης και τα κακώς εν Ελλάδι κεί-

μενα αβροφρόνως και μετριοπαθώς υποδεικνύμενα υμίν προς διόρθωσιν.»

Α. Α. ΖΥΓΟΜΑΛΑΣ Υπάλληλος του επί των Εξωτερικών Υπουργείου, 1877

Έπειτα από ένα βλέμμα στο παρελθόν, παραμένει το ερώτημα κατά πόσον σήμερα ο ελληνικός εθνι-

κισμός σχετίζεται με την «καλή» μετάφραση σε «καλά» ελληνικά.

Παναγιώτης Σουλτάνης ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ
Ο επιμελητής του μεταφρασμένου κειμένου: Η σύνθετη αποστολή
του αφανούς τελωνοφύλακα

Ο ρόλος του επιμελητή ή διορθωτή του κειμένου είναι ρόλος διαμεσολαβητικός: ο επιμελητής κινείται

στην ασαφή γραμμή που συνδέει τον δημιουργό ενός κειμένου με τον αποδέκτη του, τον αναγνώ-

στη. Στην περίπτωση του μεταφρασμένου κειμένου, η διαμεσολάβηση είναι διπλή: προηγείται αυτή

του μεταφραστή, που είναι και η βαρύνουσα, και ακολουθεί αυτή του επιμελητή: η δική της βαρύ-

τητα είναι αντιστρόφως ανάλογη του μεγέθους του μεταφραστικού μόχθου. Ο επιμελητής εδώ λει-

τουργεί σαν ένας «τελωνοφύλακας» της γλώσσας ή σαν ένας εν δυνάμει προστάτης του αναγνώ-

στη· επιτελεί ένα έργο σύνθετο, αφανές τις περισσότερες φορές, αλλά αναγκαίο.

Μιχάλης Λαλιώτης ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΣΜΕΔ
Μεταφραστές Επιμελητές Διορθωτές στο χώρο του βιβλίου: Χτες και σήμερα

Η εισήγηση του Συλλόγου Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών αφορά τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζουν σήμερα οι επαγγελματίες του κλάδου, καθώς και τη γενικότερη κατάσταση που διαμορφώ-

νεται στο χώρο του βιβλίου από αυτή τη σκοπιά. Συγκεκριμένα προβλήματα αλλά και τα ζητήματα που

θέτουν οι οικονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη μορφή που παίρνει το εκδοτικό τοπίο και με τις

νέες τεχνολογίες καθιστούν τους ΜΕΔ ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για τη σύγκριση της κατάστασης πριν

και μετά από την κρίση.
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Βασίλης Γραμέλης ΕΚΔΟΤΗΣ
Η παραγωγή, το κόστος και η αγορά του βιβλίου στη χώρα μας
σε καιρούς κρίσης

Η παραγωγή, το κόστος και η αγορά του βιβλίου στη χώρα μας σε καιρούς κρίσης. Τρόποι μείωσης

του κόστους παραγωγής. Το διαδίκτυο ευνοεί ή όχι το βιβλίο;

Νίκος Λαμπρόπουλος ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ
Κρίση: Αλάτι πάνω στις πληγές της βιβλιοαγοράς

Μια αποτίμηση της κρίσης στο χώρο του βιβλίου με τη ματιά και την εμπειρία ενός βιβλιοπώλη της επαρ-

χίας. Η κρίση του βιβλίου είχε ξεκινήσει πολύ πριν την οικονομική κρίση και τα πιο επώδυνα έπονται.

Υπεύθυνοι, εκτός από τους εξωγενείς παράγοντες, όλοι όσοι συνθέτουν το κύκλωμα της βιβλιοαγο-

ράς με την κοντόφθαλμη και αγρίως αρπακτική συμπεριφορά τους. Μια περιήγηση που θα ξεκινήσει

από το κανάκεμα του «αναγνώστη» μέχρι το βραχυκύκλωμα με τις μεγάλες αλυσίδες βιβλίου.

Δημήτρης Δημόπουλος ΕΚΔΟΤΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΗΣ
Υπάρχει τελικά κρίση στο βιβλίο;

Τελικά πρέπει να μιλάμε για κρίση του βιβλίου γενικώς ή για κρίση ενός συγκεκριμένου συστήματος

έκδοσης, παραγωγής και εμπορίας βιβλίου; Η άνθηση εναλλακτικών εκδοτικών οίκων και βιβλιοπω-

λείων ίσως μας κατευθύνει προς τη δεύτερη περίπτωση.

Νίκος Αντωνίου ΒΙΒΛΙΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗΣ ΣΥΒΧΑ
Οι εργασιακές σχέσεις στον χώρο του βιβλίου στα χρόνια του μνημονίου

Επιχειρήσεις που κλείνουν και αφήνουν στον δρόμο πολλούς εργαζόμενους. Εργαζόμενοι απλήρωτοι

για μήνες. Εκ περιτροπής εργασία, 4ωρα ελαστικά ωράρια. Αλλά και το φαινόμενο των «πτωχευμέ-

νων επιχειρήσεων με πλούσιους ιδιοκτήτες».

Τόνια Αράχωβα ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Εθνική Βιβλιοθήκη: Ένας εθνικός οργανισμός σε εξέλιξη

Μέσα στο πλαίσιο της περιρρέουσας συγκαιρινής ατμόσφαιρας των οικονομικών και κοινωνικών προ-

βλημάτων, ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία αποκτά ο ρόλος που μπορούν και πρέπει να παίξουν ιδρύμα-

τα και θεσμοί που αποτελούν τους βασικούς πυλώνες διατήρησης και διάδοσης του ελληνικού πολιτι-

σμού. Η πολιτισμική κληρονομιά αποτελεί το πολυτιμότερο κεφάλαιο που διαθέτει ο ελληνισμός, και η

αξιοποίησή της στις σημερινές περιστάσεις συνιστά προτεραιότητα. Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,

ως το εθνικό αποθετήριο της γνώσης, αποτελεί έναν οργανισμό με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που κα-

λείται να παίξει έναν νέο, πιο παρεμβατικό ρόλο στην εξελικτική της πορεία. Ο σεβασμός στο θησαυ-

ροφυλάκιό της και παράλληλα η τόνωση του ρόλου της ως συντονιστή ενός εθνικού δικτύου βιβλιοθη-

κών με έγκυρη και στοχευμένη παραγωγή μεταδεδομένων, καθώς και η διάνοιξη διαύλων επικοινω-

νίας με τους πολίτες σκιαγραφούν το προφίλ ενός υπό εξέλιξη ιδρύματος με αυτονόητη μοναδικότητα.
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Χριστίνα Κυριακοπούλου ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ
Οι δημοτικές/δημόσιες βιβλιοθήκες σήμερα: Τι και γιατί

Η παρουσίαση θα εξετάσει το ερώτημα που πλανάται στη σκέψη των ανθρώπων που ζουν και εργά-

ζονται στις βιβλιοθήκες σχετικά με το αν απειλείται η ύπαρξή τους από τις νέες συνθήκες που δια-

μορφώνονται. Θα επισημανθούν οι αλλαγές που συντελούνται καθημερινά με τη διάθεση όλο και πε-

ρισσότερων πληροφοριών από το διαδίκτυο (βιβλία, μουσική, ταινίες κ.λπ.) και κατά πόσο αυτές οι

αλλαγές αποτελούν απειλή. Θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστούν νέα μοντέλα ανάπτυξης και λει-

τουργίας των βιβλιοθηκών. Βασική προτροπή θα είναι να δοθεί βάρος στους πολίτες και τις ανάγκες

που αντιμετωπίζουν εν μέσω και της οικονομικής κρίσης. Κεντρική επιδίωξη της βιβλιοθήκης είναι να

αποτελέσει ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας στην οποία απευθύνεται, άρα να προσπαθήσει να επανεξε-

τάσει, αναδιαμορφώσει και ανανεώσει τον ρόλο της.

Γιώργος Γλωσσιώτης ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ
Ψηφιακό βιβλίο: Συνέχεια ή τομή;

Στην ανακοίνωση παρουσιάζονται καταρχάς οι νέες τεχνολογικές δομές και η ανάπτυξη του ψηφιακού

βιβλίου. Στη συνέχεια εξετάζεται κατά πόσο το νέο μέσο αποτελεί συνέχεια του έντυπου βιβλίου ή εί-

ναι η τομή που αλλάζει δραστικά τη σχέση μας με αυτό. Εξετάζονται επίσης ζητήματα κυκλοφορίας, πνευ-

ματικών δικαιωμάτων και χρήσης του ψηφιακού βιβλίου από το κοινό.

Έφη Γιαννοπούλου ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΡΙΑ
Το βιβλίο στην καρδιά της κρίσης: Χαρτογράφηση του παρόντος
και αναζήτηση μελλοντικής προοπτικής

Με άξονα την κρίσιμη κατάσταση στον χώρο του βιβλίου στην Ελλάδα της κρίσης σήμερα θα επιχει-

ρηθεί μια επισκόπηση των βασικών λειτουργικών προβλημάτων και ελλειμμάτων πολιτικής που δια-

πιστώνονται και θα σκιαγραφηθεί μια πρόταση για τις μελλοντικές προοπτικές του ρόλου του βιβλίου

ως πολιτισμικού, μορφωτικού και κοινωνικού αγαθού όπως επιθυμούμε να τις συνδιαμορφώσουμε.

Στρογγυλή τράπεζα: Προοπτικές και ζητούμενα
Συμμετέχουν:
Νίκος Ξυδάκης (δημοσιογράφος, τεχνοκριτικός), Νικόλας Βουλέλης (δημοσιογράφος, μεταφραστής), Νί-

κος Δαββέτας (συγγραφέας, κριτικός) και Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων. Προεδρία: Μανώλης Πιμπλής

(δημοσιογράφος).
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Ο Νίκος Αντωνίου είναι βιβλιοϋπάλληλος και πρόεδρος του Συλλόγου Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Ατ-

τικής.

Ο Λουκάς Αξελός γεννήθηκε στην Αθήνα. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πα-

νεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών και δίδαξε ιστορία της νεότε-

ρης Ελλάδας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Από πολύ νωρίς

ασχολήθηκε με τα γράμματα και το βιβλίο και διευθύνει από την ίδρυσή τους τις εκδόσεις «Στοχα-

στής» (1969) και το περιοδικό Τετράδια Πολιτικού Διαλόγου, Έρευνας και Κριτικής (1980).

Έχει εκδώσει πάνω από δέκα βιβλία με θέματα που αφορούν την εθνική και κοινωνική συνείδηση

στην Ελλάδα, το κυπριακό ζήτημα και την εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα.

Σταθερή είναι η ενασχόλησή του με την ποίηση. Ποιήματά του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιο-

δικά και ανθολογίες, ενώ επιμελήθηκε, σχολίασε και προλόγισε αρκετά βιβλία Ελλήνων και ξένων

συγγραφέων. Έχει δημοσιεύσει δοκίμια, μελέτες και άρθρα σε συλλογικούς τόμους, περιοδικά και

εφημερίδες. Τελευταίο του βιβλίο είναι το Ξαναδιαβάζοντας τον Γκράμσι.

Η Τόνια Αράχωβα είναι φιλόλογος - παλαιογράφος και από τον Ιούλιο του 2011 Αναπληρώτρια Γε-

νική Διεθύντρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος. Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα για τον ρόλο

των πολιτιστικών ιδρυμάτων και τη στρατηγική διοίκηση των βιβλιοθηκών. Είναι μέλος της Standing

Committee της IFLA (Διεθνούς Ένωσης Βιβλιοθηκών) και της Διεθνούς Επιτροπής Βραβείου για την

Καλύτερη Βιβλιοθήκη. Με το ψευδώνυμο Τόνια Αλεξάκη διευθύνει το λογοτεχνικό περιοδικό (δεκατα).

Μιλά αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά.

Ο Χρήστος Αστερίου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. Σπούδασε γερμανική και ελληνική λογοτεχνία

στην Αθήνα, στο Würzburg και στη Ζυρίχη. Συγγραφέας και εκπαιδευτικός στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει

δημοσιεύσει μια συλλογή διηγημάτων (Το γυμνό της σώμα και άλλες παράξενες ιστορίες, Πατάκης

2003) και δύο μυθιστορήματα (Το ταξίδι του Ιάσονα Ρέμβη. Μια αληθινή ιστορία, Πατάκης 2006, δεύ-

τερη έκδοση Πόλις 2003 και Ίσλα Μπόα, Πόλις 2012). Επιμελήθηκε τις επιστολές του Δ.Π. Παπαδίτσα

προς τον Ε.Χ. Γονατά (Να μου γράφεις έστω και βαδίζοντας, Πατάκης 2000) κι έχει μεταφράσει βιβλία

από τα Γερμανικά.

Ο Νικόλας Βουλέλης είναι δημοσιογράφος. Έχει εργαστεί σε πολλές εφημερίδες και έχει διατελέσει

διευθυντής ειδήσεων του ΑΠΕ. Σήμερα είναι διευθυντής της Εφημερίδας των Συντακτών.

Η Έφη Γιαννοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλοσοφίας-

Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήμα-

τος Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου. Από το 1993 ασχολείται επαγγελματικά με

τη λογοτεχνική μετάφραση από τα Γαλλικά, τα Ισπανικά και τα Αγγλικά, την επιμέλεια και την κριτική

λογοτεχνίας. Για τη μετάφραση του βιβλίου Κονστάνσια και άλλες ιστορίες για παρθένους του Κάρλος

Φουέντες τιμήθηκε με το Βραβείο Λογοτεχνικής Μετάφρασης ισπανόφωνης λογοτεχνίας του ΕΚΕΜΕΛ.

Συμμετέχει στη συντακτική ομάδα του περιοδικού Unfollow και είναι συντονίστρια της ομάδας Βιβλίου

του τμήματος πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.
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Ο Γιώργος Γλωσσιώτης είναι απόφοιτος του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθηνών. Έχει πλού-

σια επαγγελματική δράση και από το 2000 εργάζεται ως υπεύθυνος της Βιβλιοθήκης του Οργανισμού

Μεσολάβησης και Διαιτησίας. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελ-

λήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης και από τον Ιούλιο του 2012 είναι πρό-

εδρός της. Είναι εκλεγμένο μέλος στο ΔΣ της EBLIDA και στο Managment of Libraries Associations

Section της IFLA.

Ο Βασίλης Γραμέλης γεννήθηκε το 1965. Σπούδασε στο Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Αθήνας. Ερ-

γάστηκε ως μοντέρ-ενθέτης στην εφημερίδα Έθνος. Από το 1992 είναι ελεύθερος επαγγελματίας στον

χώρο των γραφικών τεχνών (υπεύθυνος του εργαστηρίου γραφικών τεχνών ΣΥΝΘΕΣΗ), ενώ από το

2004 ασχολείται και με τις εκδόσεις βιβλίων (υπεύθυνος των εκδόσεων ΚΨΜ και ΣΤΡΑΤΗΣ).

Ο Νίκος Δαβέττας είναι συγγραφέας και κριτικός (Αθήνα, 1960) Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα από

τις σελίδες του περιοδικού Διαγώνιος το 1981. Μέχρι σήμερα έχει εκδώσει έντεκα βιβλία (έξι ποιητικά,

μία συλλογή διηγημάτων και τέσσερα μυθιστορήματα). Το 2010 το βιβλίο του Η εβραία νύφη τιμή-

θηκε με το βραβείο μυθιστορήματος της Ακαδημίας Αθηνών και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφόρησε

στην Ολλανδία σε μετάφραση του Hero Hokwerda. Επίσης, ποιήματα και διηγήματά του έχουν μετα-

φραστεί στις κυριότερες ευρωπαϊκές γλώσσες. Το 2003 κυκλοφόρησε στη Μ. Βρετανία μια επιλογή

του ποιητικού του έργου σε απόδοση Tomas Nairn. Έχει συνεργαστεί με τα περιοδικά Partisan Re-

view, Agenda, Waves, Modern Poetry in Translation, Erythia. Υπό έκδοση βρίσκεται ο τόμος Η λογο-

τεχνία υπό κρίση, στον οποίο ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει τα κριτικά του κείμενα που δημοσίευσε

κατά καιρούς σε περιοδικά κι εφημερίδες (Το Βήμα, Η Καθημερινή, Το Τέταρτο, Νέα Εστία, Εντευκτή-

ριο κ.ά.).

Ο Δημήτρης Δημόπουλος είναι εκδότης (εκδόσεις Κουκκίδα) και βιβλιοπώλης (Εναλλακτικό Βιβλιο-

πωλείο).
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Η Αθηνά Ζηζοπούλου σπούδασε στο Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του

Πανεπιστημίου Κρήτης και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστο-

ρία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι υποψήφια διδακτόρισσα

στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία του Τμήματος

Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Τυπογράφοι και

Εργάτες Τύπου στην Αθήνα τον 20ό αιώνα».

Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς για

την Ιστορία της Χαρτοποιητικής:

2006: «Η βιομηχανία χάρτου στην Ελλάδα τον 20ό αιώνα: Τέσσερα παραδείγματα».

2006: «Τυπογραφεία και χαρτοποιίες της Θεσσαλονίκης (19ος-20ός αι.)».

2004: «Η ιστορία της ελληνικής χαρτοποιίας από το 1930 έως σήμερα».

Δημοσιεύσεις:

«Η χαρτοποιία και η χαρτοβιομηχανία Αιγίου, 1924-1968», Χρήστος Λούκος (επιμ.), Βιομηχανίες

χάρτου στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας), Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, Αθήνα 2008, σ. 79-108.

«Ελληνική Χαρτοποιία Μακεδονίας Α.Ε.: Η πρώτη χαρτοποιία της Θεσσαλονίκης, 1936-1990», Χρή-

στος Λούκος (επιμ.), Βιομηχανίες χάρτου στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας), Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομί-

λου Πειραιώς, Αθήνα 2008, σ. 145-170.

«Οι χαρτοποιητικές μηχανές της “ΕΓΛ” - Χαρτοποιία Ε.Γ. Λαδόπουλου στην Πάτρα», Δελτίο του Ελ-

ληνικού Τμήματος της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς, περίοδος

Γ΄, τχ. 1 (2010), σ. 128-131.

«Έμμισθες σχέσεις στα τυπογραφεία της Αθήνας, 1950-1960», Τυπογραφία και Τυπογράφοι, Πρα-

κτικά Ημερίδας στη μνήμη του Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη, ΕΜΝΕ, Αθήνα 2013, υπό έκδοση.

Ο Κρίτων Ηλιόπουλος, πτυχιούχος του Βιολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, ασχολείται

επαγγελματικά με μεταφράσεις κάθε είδους και διερμηνείες, αδιαλείπτως για τα τελευταία είκοσι χρό-

νια. Μεγαλύτερη παραγωγή έχει στη μετάφραση λογοτεχνίας από Ισπανικά και Πορτογαλικά, με πε-

ρισσότερους από 50 τίτλους συγγραφέων όπως οι Ντανιέλ Τσαβαρία, Πάκο Ιγνάσιο Τάιμπο, Κάρλος

Φουέντες, Ρομπέρτο Μπολάνιο, Πέδρο Αντόνιο δε Αλαρκόν, Μιγκέλ Ντελίμπες. Λίμα Μπαρέτο και

άλλοι.

Η Άννα Καρακατσούλη είναι επίκουρη καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Τμήμα Θε-

ατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στην Αθήνα, το Στρασβούργο και το Παρίσι

και έχει διατελέσει εμπειρογνώμων στην UNESCO (Παρίσι) για τη νέα έκδοση της Ιστορίας της Αν-

θρωπότητας και υποδιευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Ασχολείται με

ζητήματα της ιστορίας της διανόησης και του βιβλίου, των διεθνικών ρευμάτων στον ευρωπαϊκό χώρο

και της ιστορίας της αποικιοκρατίας. Η μελέτη της Στη χώρα των βιβλίων: Η εκδοτική ιστορία του Βι-

βλιοπωλείου της Εστίας, 1885-2010 κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις των Συναδέλφων (2011).
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Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης είναι λέκτορας της Θεωρίας και της Ιστορίας της Ιστοριογραφίας στο Πα-

νεπιστήμιο Αθηνών. Έχει εκδώσει το βιβλίο Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία

της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 1837-1932, Αθήνα 2006, ενώ έχει επιμεληθεί συλλογικούς

τόμους για τη δικτατορία 1967-1974, την ελληνική νεολαία στον 20ό αιώνα, τη μνήμη και την ιστορία.

Έχει διδάξει στα τμήματα Ιστορίας και Αρχαιολογίας των πανεπιστημίων Αθήνας και Κρήτης και διδά-

σκει στο Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Είναι επιστημονικός συνεργάτης των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ) και γραμματέας

του Διοικητικού Συμβουλίου τους. Έχει συμμετάσχει σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δημο-

σιεύσει άρθρα σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά, που αναφέρονται στη νεοελληνική ιστορία και

ιστοριογραφία του 19ου και 20ού αιώνα, στην ιστορία των εκδόσεων και του περιοδικού Τύπου.

Η Χριστίνα Κυριακοπούλου γεννήθηκε το 1958 και είναι μητέρα δύο παιδιών. Σπούδασε Βιβλιοθη-

κονομία και Κοινωνιολογία με μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτιστική διαχείριση. Από το 1983 έως

το 2012 εργάστηκε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη του Δήμου Καλλιθέας (από το 1994 έως το 2012 από

τη θέση της προϊσταμένης). Από το 2013 έως σήμερα είναι διευθύντρια στη Διεύθυνση Πολιτισμού

Παιδείας & Νέας Γενιάς του Δήμου Καλλιθέας. Τα χρόνια 1987-1992 δίδαξε βιβλιοθηκονομία στη

Σχολή Βιβλιοθηκονομίας του ΤΕΙ Αθήνας. Παράλληλα, από το 2007 διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης

Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης όπου παραμένει μέχρι σήμερα ως

μέλος του ΔΣ. Επίσης είναι τακτικό μέλος του Γενικού Συμβουλίου Βιβλιοθηκών, Αρχείων & Εκπαι-

δευτικής Τηλεόρασης και μέλος ΔΣ του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ).

Ο Μιχάλης Λαλιώτης είναι μέλος του Συλλόγου Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών. Άρχισε να ερ-

γάζεται σαν μεταφραστής στο χώρο των εκδόσεων το 2006 και συνεχίζει μέχρι σήμερα.

Ο Νίκος Λαμπρόπουλος είναι βιβλιοπώλης. Ίδρυσε το 1982 στην πόλη της Λιβαδειάς το βιβλιοπωλείο

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΦΡΑΣΗ. Από το 1992 μέχρι σήμερα διοργανώνει συστηματικά κάθε δεκαπενθήμερο λο-

γοτεχνικές βραδιές και εκδηλώσεις πολιτισμού. Συνεργάστηκε αρκετά χρόνια με ομάδα του ΕΚΕΒΙ και

συνομίλησε με συναδέλφους του στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας και στην Κύπρο με θέμα την

«οργάνωση και διαχείριση ενός σύγχρονου βιβλιοπωλείου» αλλά και για την εμπειρία του από τις εκ-

δηλώσεις με θέμα «Το βιβλιοπωλείο ως πολιτιστικό κύτταρο». Τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει

και σε εκδόσεις βιβλίων που σχετίζονται με την ιστορία και τη μυθολογία της Βοιωτίας. Το βιβλίο Δί-

στομο 10 Ιουνίου 1944 – Το ολοκαύτωμα τιμήθηκε με το κρατικό βραβείο 2011.

Ο Νίκος Μέλλιος έχει σπουδάσει οικονομικά και έχει ασχοληθεί για πολλά χρόνια με θέματα οικονο-

μικής ιστορίας, τοπικής ιστορίας και ιστορίας των επιχειρήσεων, συμμετέχοντας σε ερευνητικά προ-

γράμματα, εκδόσεις, καθώς και σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Έχει αποκτήσει μεταπτυχιακές εξειδικεύσεις στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, στην

Εταιρική Διακυβέρνηση και την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, στις Δημόσιες Σχέσεις καθώς και σε ζη-

τήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Βιώσιμης Ανάπτυξης. Παρακολουθεί το Μεταπτυχιακό Πρό-

γραμμα Σπουδών «Επικοινωνία και Δημοσιογραφία» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Εργάζεται

στο Ινστιτούτο Μελέτης της Τοπικής Ιστορίας και της Ιστορίας των Επιχειρήσεων (Ι.Μ.Τ.Ι.Ι.Ε.).
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Η Χριστίνα Μπάνου είναι επίκουρος καθηγήτρια («Πολιτική και Εκδοτική του Βιβλίου») στο Τμήμα Αρ-

χειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά της περιλαμβάνουν

την εκδοτική και την πολιτική του έντυπου βιβλίου, τη σημερινή εκδοτική βιομηχανία αλλά και την ιστο-

ρία της, την αισθητική του έντυπου βιβλίου, την αναγνωστική πολιτική. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε

διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε διεθνή συνέδρια για το βιβλίο και την εκδο-

τική δραστηριότητα. Πρόσφατα εξέδωσε τη μονογραφία Το επόμενο βήμα του Γουτεμβέργιου: οι εκ-

δοτικοί οίκοι στην Ελλάδα στις αρχές του 21ου αιώνα, Παπαζήσης, Αθήνα 2012.

Ο Νίκος Ξυδάκης γεννήθηκε το 1958 στον Πειραιά. Σπούδασε στην Αθήνα, γραφικές τέχνες στα ΤΕΙ,

και οδοντιατρική και ιστορία τέχνης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε ως επιμελητής εκδόσεων

και ως δημοσιογράφος σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες.

Ο Δημήτρης Παυλόπουλος σπούδασε Ιστορία, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Τμήμα Ιστο-

ρίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984-1989), όπου έκανε μεταπτυχιακές σπου-

δές στην Ιστορία της Τέχνης και εκπόνησε διδακτορική διατριβή με θέμα «Ο γλύπτης Μιχάλης Τόμπρος

(1889-1974)» (1996). Εργάστηκε ως επιμελητής στο Μουσείο Βούρου-Ευταξία (της Πόλεως των Αθη-

νών) (1991-1997), ως συντάκτης από το 1993 και ως ειδικός συνεργάτης σύνταξης από το 1998 στο

τετράτομο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών του εκδοτικού οίκου «Μέλισσα» (1997-2000). Έχει λάβει

μέρος με ανακοινώσεις σε όλα τα συνέδρια Ιστορίας της Τέχνης στην Ελλάδα. Το 2005 δίδαξε για ένα

εξάμηνο (ΠΔ 407/1980) Ιστορία της Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου

Ιωαννίνων. Από το 2009 είναι επίκουρος καθηγητής Γενικής Ιστορίας της Τέχνης με έμφαση στη Νε-

ότερη Τέχνη στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Έχει γράψει τα εξής βιβλία: Χαρακτική - Γραφικές Τέχνες. Ιστορία - Τεχνικές - Μέθοδοι (Αθήνα

1995, έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη: 2004)· Δημητρίου Π. Πασχάλη, Άνδριοι Καλλιτέ-

χναι (Άνδρος 1996) [= Ανδριακά Χρονικά, τ. 25]· Ζητήματα Νεοελληνικής Γλυπτικής (Αθήνα 1998)· Δι-

δάσκαλοι της Χαρακτικής, 1843-1915. Αγαθάγγελος Τριανταφύλλου - Αριστείδης Λ. Ροβέρτος -

Νικόλαος Ι. Φέρμπος (Αθήνα 2003)· Κούλα Μπεκιάρη. Ζωγραφική - Χαρακτική. Άννα Μπεκιάρη. Γλυ-

πτική - Ζωγραφική (Αθήνα 2007)· Ζογγολόπουλος (Αθήνα 2007)· Σωτήρης Σόρογκας (Αθήνα 2008)·

Οδηγός για εκπόνηση γραπτής εργασίας στην Ιστορία της Νεότερης Τέχνης (Αθήνα 2008)· Ελληνική

Χαρακτική, 1843-1915. Ιστορία - Λεξικό Χαρακτών (Αθήνα 2012). Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή του

διδακτικού εγχειριδίου Ιστορία των Τεχνών - Έργα και Δημιουργοί, το οποίο εκδόθηκε από το Παιδα-

γωγικό Ινστιτούτο (Αθήνα 2000). Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης, του Διεθνούς

Συμβουλίου Μουσείων, και επιτροπών σχετικών με θέματα Ιστορίας της Νεοελληνικής Τέχνης.

Ο Μανώλης Πιμπλής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. Σπούδασε Νομικά και εργάζεται ως δημοσιο-

γράφος στην εφημερίδα Τα Νέα, υπεύθυνος του ενθέτου «Βιβλιοδρόμιο». Είναι επίσης συντονιστής

του κύκλου εκδηλώσεων «Λέξεις και Σκέψεις» στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Έχει εργαστεί στην

τηλεοπτική εκπομπή βιβλίου «Βιβλία στο κουτί». Έχει συμμετάσχει με διηγήματά του σε συλλογικά

έργα.
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Ο Παναγιώτης Σουλτάνης σπούδασε ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου

Αθηνών. Εδώ και είκοσι χρόνια περίπου εργάζεται κυρίως ως επιμελητής εκδόσεων.

Ο Θωμάς Τσαλαπάτης γεννήθηκε το 1984 στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών της

Φιλοσοφικής Αθηνών. Το 2007 έγραψε και συν-σκηνοθέτησε το θεατρικό έργο Όλα τα ρολόγια της

πόλης ή ο γέρος και η φωτοτυπία. Αρθρογραφεί στις εφημερίδες Εποχή, Αυγή, Εφημερίδα των Συντα-

κτών και σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά περιοδικά. Επίσης ασκεί τη Stand-Up κωμωδία. Η πρώτη

του ποιητική συλλογή με τίτλο Το ξημέρωμα είναι σφαγή, Κύριε Κρακ, Εκάτη 2011), βραβεύτηκε με το

Κρατικό Βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Συγγραφέα την επόμενη χρονιά (από κοινού με το βιβλίο Ιπ-

ποκράτους 15 του Θωμά Ιωάννου). Από τις εκδόσεις Εκάτη κυκλοφορεί, επίσης, ένα βιβλίο με ποίηση

του W.B. Yeats, που μετέφρασε σε συνεργασία με τον Μιχάλη Παπαντωνόπουλο. Το σύνολο των κει-

μένων του βρίσκονται στο ιστολόγιό του, Groucho Marxism: http://tsalapatis.blogspot.com.

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα Αγγλικά, στα Ισπανικά και στα Ρώσικα.

Ο Βάσιας Τσοκόπουλος είναι ιστορικός. Ήταν υπεύθυνος της έρευνας του ΕΚΕΒΙ: Ιστορία των εκδο-

τικών οίκων στην Ελλάδα, 1900-1940.

Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων γεννήθηκαν με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν να αποδείξουν πως οι

εργαζόμενοι μπορούν και χωρίς αφεντικό.


