
Σύνοψη Αποτελεσμάτων Έρευνας Εκδοτών  

στο πλαίσιο της 11η ΔΕΒΘ (8-11/5/2014) 

Στο πλαίσιο της 11ης Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης διεξήχθη το διήμερο 10 και 11 

Μαΐου 2014 μια διπλή έρευνα, η οποία αφορούσε στους εκδότες που συμμετείχαν στην Έκθεση, 

αλλά και στο κοινό-επισκέπτες της. Η έρευνα διεξήχθη από τον Παναγιώτη Κάπο* με την αρωγή 

του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού - ΔΕΒΘ. 

Η μεθοδολογική προσέγγιση βασίστηκε στην ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα (χρήση 

έντυπου δομημένου ερωτηματολογίου). Το δείγμα για την έρευνα εκδοτών αποτέλεσαν οι εκδότες-

εκθέτες ενώ το δείγμα για την έρευνα κοινού οι επισκέπτες της Έκθεσης. Η επιλογή του δείγματος 

των επισκεπτών πραγματοποιήθηκε με συστηματική δειγματοληψία (μία συνέντευξη ανά δέκα 

επισκέπτες σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στις εξόδους των 

περιπτέρων). Το τελικό δείγμα των ερευνών αποτελείται από 73 εκδότες και 325 επισκέπτες της 11ης 

ΔΕΒΘ. 

Το ερωτηματολόγιο έρευνας των εκδοτών είχε χωριστεί σε τέσσερις θεματικές ενότητες: 

α) Προφίλ εκδοτών, β) ΔΕΒΘ και πολιτιστική πολιτική για το βιβλίο, γ) Εκδοτική παραγωγή 

και δ) Επικοινωνία και Ηλεκτρονικό εμπόριο. Στο πλαίσιο της συνοπτικής επισκόπησης των 

αποτελεσμάτων ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα κάτωθι ερευνητικά αποτελέσματα. 

Ως προς το προφίλ των συμμετεχόντων εκδοτών το 46,6% χαρακτηρίζονται ως μεσαίοι βάσει 

εκδοτικής παραγωγής (10-80 τίτλοι ανά έτος), ακολουθούν οι μικροί (1-10 τίτλοι ανά έτος) με 

35,6% και στη συνέχεια οι μεγάλοι (80+ τίτλοι ανά έτος) με 15,1% ενώ δεν απάντησε το 2,7% του 

δείγματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επίσης, το 54,8% χαρακτηρίζονται ως παραδοσιακοί εκδοτικοί οίκοι, ακολουθούν οι μεικτοί 

(παραδοσιακοί και αυτοέκδοση) με 31,5% ενώ με 6,8% αυτοί που δραστηριοποιούνται 
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αποκλειστικά με το μοντέλο της αυτοέκδοσης. Τέλος, ως προς την ιδιότητα που είχαν οι 

ερωτώμενοι, το 56,2% ήταν οι ίδιοι οι εκδότες και το 42,5% στελέχη του εκδοτικού οίκου. 

 Στην επόμενη θεματική ενότητα των ερωτήσεων που αφορούσαν τη ΔΕΒΘ και 

ζητήματα πολιτιστικής πολιτικής για το βιβλίο η πλειοψηφία των εκδοτών (86%) δήλωσε πως 

δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στην Έκθεση. Μάλιστα, από το σύνολο αυτών των 

συμμετεχόντων το 69,8% έχει πάνω από τέσσερις συμμετοχές, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία του 

συνολικού δείγματος επιθυμεί τη συνέχιση και την περαιτέρω ανάπτυξη της ΔΕΒΘ σε ποσοστό 

98,6%.  

 Όσον αφορά στις κυριότερες προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους στη ΔΕΒΘ 

(ερώτηση με πολλαπλές επιλογές) το 86,1% θεωρεί ως κυριότερη την άμεση επαφή με το 

αναγνωστικό κοινό ενώ ακολουθούν με 69,4% οι πωλήσεις βιβλίων και η ενημέρωση για τις τάσεις 

και τις πρακτικές του κλάδου με 59,7%. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως σ’ ένα ποσοστό 52,1% οι 

εκδότες επιθυμούν από τη ΔΕΒΘ να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ψηφιακή εκδοτική ατζέντα όπως 

συμβαίνει σε αντίστοιχες Εκθέσεις του εξωτερικού. Στα ερωτήματα που σχετίζονταν με την πολιτική 

του βιβλίου στην Ελλάδα η έρευνα κατέδειξε πως πάρα πολύ σημαντική για τους εκδότες είναι η 

επαναφορά του Νόμου 2557/1997 για την ενιαία τιμή του βιβλίου σε ποσοστό 56,2%. Επίσης, πάρα 

πολύ σημαντικό είναι το φιλικό φορολογικό περιβάλλον για το 53,4% των εκδοτών όπως και η 

ενίσχυση-εκσυγχρονισμός των βιβλιοθηκών με το ίδιο ποσοστό (53,4%). 

 Στην τρίτη θεματική ενότητα των ερωτήσεων που σχετίζονταν με την εκδοτική 

παραγωγή ο όγκος πωλήσεων βιβλίων για το 2013 σε σύγκριση με το 2012 ήταν αισθητά μειωμένος 

(πάνω από 10%) για το 41,1% των εκδοτών και μειωμένος (μέχρι 10%) για το 19,2%. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον στην αυγή της ψηφιακής εποχής παρουσιάζει το γεγονός πως το 71,2% των εκδοτών δεν 

παράγει ηλεκτρονικά βιβλία (eBooks) αλλά από το ποσοστό αυτό το 49,1% σκοπεύει να εντάξει 

στην εκδοτική του δραστηριότητα την παραγωγή ηλεκτρονικών βιβλίων στα επόμενα 1-2 χρόνια.  

 Επιπρόσθετα, στη θεματική ενότητα της επικοινωνίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου 

αξίζει να αναφερθεί στη συνοπτική επισκόπηση των αποτελεσμάτων της έρευνας ότι το 89% των 

εκδοτών διαθέτει ιστοσελίδα, ενώ το 75,4% από αυτούς υποστηρίζουν πρακτικές ηλεκτρονικού 

εμπορίου στη σελίδα τους. Τέλος, η διείσδυση των κοινωνικών δικτύων (social media) ως εργαλείο 

επικοινωνιακής διαδικασίας των εκδοτών είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς τα χρησιμοποιεί το 

82,2% του δείγματος με το Facebook να υπερέχει συντριπτικά έναντι των υπόλοιπων κοινωνικών 

δικτύων σε ποσοστό 96,7%. 

Για την έρευνα κοινού αξίζει να σημειωθεί ότι το ερωτηματολόγιο έρευνας χωριζόταν σε τρεις 

βασικές θεματικές ενότητες: α) Δημογραφικά χαρακτηριστικά κοινού ΔΕΒΘ, β) ΔΕΒΘ και κοινό 

και γ) Αναγνωστική συμπεριφορά.  

 

* Ο Παναγιώτης Κάπος είναι Φιλόλογος - Υπ. Διδάκτωρ Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στο 
Πάντειο Πανεπιστήμιο. 
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