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Με επίκεντρο το ηλεκτρονικό βιβλίο:
Συνέντευξη με τον εκδότη
Πέτρο Παπασαραντόπουλο

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος (epikentro at epikentro dot gr) ασχολείται
με την έκδοση βιβλίων από το 1977. Έχει επιμεληθεί την έκδοση εκατοντάδων
βιβλίων και περιοδικών, παλαιότερα στις εκδόσεις Παρατηρητής και τώρα στις
εκδόσεις Επίκεντρο. Εργάστηκε επίσης για τρεις δεκαετίες ως δημοσιογράφος
σε εφημερίδες και περιοδικά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του Μύθοι και
στερεότυπα της ελληνικής κρίσης. Ως άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τον κό-
σμο των εκδόσεων, δέχθηκε να μιλήσει στο Εὔτυπον για το ηλεκτρονικό βιβλίο
στην Ελλάδα.

Petros Papasarantopoulos focuses on e-books, by Apostolos Syropoulos — Pet-
ros Papasarantopoulos (epikentro at epikentro dot gr) has dealt with Greek
books since 1977. He has edited hundreds of books, in the past under the im-
print “Paratiritis” and now under the imprint “Epikentro”. He has also worked
for three decades as a journalist in Greek newspapers and magazines. As some-
one who knows very well the book world, he accepted to talk to Eutypon about
e-publications in Greece.

Εὔτυπον (Απόστολος Συρόπουλος): Ο εκδοτικός οίκος Επίκεντρο πουλάει εκδόσεις
του και σε μορφή e-book. Τι σας ώθησε στο να συμπεριλάβετε αυτή τη μορφή βιβλίου στα
προϊόντα σας;

Πέτρος Παπασαραντόπουλος: Είναι σαφές ότι τα e-book αποτελούν πλέον μια
πραγματικότητα στον εκδοτικό χώρο. Η χρήση τους αυξάνεται συνεχώς, ιδίως στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη ακολουθεί, με αξιοσημείωτη καθυστέρηση. Στην Ελ-
λάδα είμαστε στα πρώτα βήματα. Δεν πιστεύω ότι τα e-book θα αντικαταστήσουν
τα τυπωμένα βιβλία. Θα συνυπάρχουν και θα αλληλοσυμπληρώνονται.
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22 Α. Συρόπουλος

E: Ποιες μορφές e-book (π.χ. ePUB, PDF κ.λπ.) χρησιμο-
ποιείτε και γιατί;

ΠΠ: Ξεκινήσαμε με ψηφιοποίηση σε PDF, αλλά πολύ
γρήγορα υιοθετήσαμε τη χρήση ePUB. Πιστεύουμε ότι
αυτή η μορφή παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον
χρήστη, αφού του δίνει δυνατότητες όπως η αναζήτηση
με λέξεις κλειδιά, η τήρηση σημειώσεων και πολλά
άλλα.

E: Ποιο ήταν το πρώτο e-book του εκδοτικού σας οίκου και
πότε κυκλοφόρησε;

ΠΠ: Το πρώτο e-book που εκδώσαμε ήταν η μελέτη πο-
λιτειολογίας του Κώστα Χρυσόγονου Η ιδιωτική δημο-

κρατία: Από τις πολιτικές δυναστείες στην κλεπτοκρατία, που κυκλοφόρησε στα μέσα
του 2009.

E: Επιλέξατε κάποια ειδική κατηγορία βιβλίων, όπως λογοτεχνικά, πανεπιστημιακά, πλη-
ροφορικής, τεχνικά, κ.λπ., για να ξεκινήσετε την κυκλοφορία των e-book;

ΠΠ: Έχουμε επιλέξει να ξεκινήσουμε σε μορφή e-book με επιστημονικές μονογρα-
φίες.

E: Πώς μπορεί ένας πελάτης σας να αγοράσει ένα e-book;

ΠΠ: Τα ηλεκτρονικά βιβλία των εκδόσεων Επίκεντρο υπάρχουν διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα μας, www.epikentro.gr, όπου η αγορά τους μπορεί να γίνει με τραπε-
ζική κατάθεση ή πιστωτική κάρτα. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα πλήθος βιβλιοπω-
λείων που προμηθεύουν e-book μέσω των ιστοσελίδων τους. Μπορείτε να δείτε τη
λίστα αυτών στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ «Παρατηρητήριο Ψηφιακού Βι-
βλίου» (http://ebooks.ekebi.gr/).

«Τα περισσότερα
e-book είναι πλέον
ασφαλισμένα σε
μορφή DRM.»

E: Με ποιο τρόπο μπορεί ο αγοραστής να διαβάσει
το e-book; Χρειάζεται κάποια ειδική συσκευή, όπως
το Kindle της Amazon ή τους παρέχετε δωρεάν λο-
γισμικό ανάγνωσης e-book;

ΠΠ:Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ειδικές συσκευές,
όπως το Kindle, ταμπλέτες, φορητοί υπολογι-
στές ή ακόμα και ένας κλασικός υπολογιστής.

Το λογισμικό ανάγνωσης για e-book παρέχεται δωρεάν στο διαδίκτυο.

E: Ανησυχείτε για τον κίνδυνο παράνομης αντιγραφής των e-book;

ΠΠ: Τα περισσότερα e-book είναι πλέον ασφαλισμένα σε μορφή DRM (Digital Rights
Management), ώστε να αποφευχθεί η παράνομη αναπαραγωγή και διάθεσή τους. Ο
αναγνώστης, με την αγορά του βιβλίου, προμηθεύεται τους κωδικούς ώστε να το
εγκαταστήσει στην ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης, μέσα από μια απλή φόρμα
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ανάγνωσης που κατεβάζει εύκολα από το διαδίκτυο. Φροντίζουμε ώστε να παρέ-
χουμε οδηγίες βήμα–βήμα για τους μη εξοικειωμένους χρήστες.

E: Υπάρχει σκέψη για υιοθέτηση ενός κεντρικού μηχανισμού πώλησης και διανομής e-book
ανάλογο του amazon.com;

ΠΠ: Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, που βρίσκονται ακόμα στα πρώτα βήματα.
Είναι ιδιαίτερα θετική η απόφαση της Cosmote να ασχοληθεί με την προβολή και
πώληση ηλεκτρονικών βιβλίων.

E: Τι ποσοστό πωλήσεων και τι ποσοστό αντιτύπων του εκδοτικού σας οίκου αντιπροσω-
πεύουν φέτος (2012) τα e-book; Έχετε εκδώσει ή σκοπεύετε να εκδώσετε βιβλία μόνον σε
ηλεκτρονική μορφή χωρίς να συνοδεύονται από το αντίστοιχο έντυπο;

ΠΠ: Οι πωλήσεις μας το 2012 ήταν ασήμαντες. Προς το παρόν δεν προγραμματί-
ζουμε την έκδοση βιβλίων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Φυσικά, τα δεδομένα συνε-
χώς αλλάζουν.

E: Έχει προχωρήσει καθόλου η υπόθεση e-book στα ελληνικά πανεπιστήμια;

ΠΠ: Έχουν γίνει κάποιες γενικές εξαγγελίες. Παράλληλα προχωρούν κάποια ερευ-
νητικά προγράμματα σε πανεπιστημιακές σχολές.

E: Υπάρχει από μέρους σας σκέψη τα βιβλία σας να ετοιμάζονται με ένα σύστημα όπως το
LATEX, ώστε και η μετατροπή σε e-book να είναι εύκολη και γρήγορη;

ΠΠ: Διερευνούμε όλους τους πιθανούς τρόπους που θα μας επιτρέψουν την ταυτό-
χρονη κυκλοφορία των βιβλίων μας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

E: Αν γνωρίζετε, σε τι ποσοστό χρησιμοποιείται το LATEX από τους ελληνικούς εκδοτικούς
οίκους;

ΠΠ: Από ό,τι γνωρίζω, το LATEX χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό.


