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Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος 

Με την οργάνωση θα 
ξεπεράσουµε την κρίση 
Της ΕΛΕΑΝΝΑΣ ΒΛΑΣΤΟΥ 

Ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος είναι n 
νεότερη γενιά που ανέλαβε τα ηνία των 
εκδόσεων ∆ιόπτρα. Με την αυτοπεποίθηση 
του επιχειρηµατία που αγαπά το χώρο του 
βιβλίου, ετοιµάζει ένα καινούργιο προτζεκτ, 
πιστεύοντας στην αξία της στρατηγικής προκειµένου 

να ξεπεράσει το βιβλίο την κρίση. 

Οι εκδόσεις ∆ιόπτρα κλείνουν 35 χρόνια παρουσίας 
στο χώρο. Ο δικηγόρος Γεώργιος 

Παπαδόπουλος ήταν εκείνος που ξεκίνησε 
από προσωπικό ενδιαφέρον έναν πρωτοπόρο 

για την εποχή εκδοτικό οίκο εστιασµένο 
σε βιβλία που αφορούν την Ψυχή, το Σώµα 
και το Πνεύµα. Σταδιακά, στα βιβλία αυτοβοήθειας, 

υγείας, εναλλακτικών θεραπειών 
και πνευµατικής αναζήτησης προστέθηκαν 
τίτλοι ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας. 

Υπάρχουν τίτλοι που λείπουν από την αγορά 
σε ό,τι αφορά τα βιβλία αυτοβοήθειας; ∆εν 
υπάρχει κενό στην αγορά σε ό,τι αφορά τέτοιου 

είδους βιβλία. Αυτή τη στιγµή προσπαθούµε 
να εστιάσουµε στο επόµενο «θέµα». To 

βρήκαµε κοιτώντας τις µεγαλύτερες ανάγκες. 
Ασχολούµαστε µε ένα προτζεκτ που όταν ξεκινήσει 

θα εµπνεύσει τους νέους για να δουν 
τη ζωή τους µε µεγαλύτερη αποφασιστικότητα. 

Η ανεργία στους νέους είναι τεράστια, αλλά 
µπορούν να αξιοποιήσουντη δύναµη τους. 

Οι εκδόσεις ∆ιόπτρα ανοίχτηκαν στη λογοτεχνία, 
είναι καλή n εµπειρία σας; Στο ξεκίνηµά 

µας και στην προσπάθεια να βρούµε τηνταυτότητά 
µας κάναµε λάθη και είχαµε αποτυχίες. 

To «Νησί» ήταν n µεγάλη µας επιτυχία, το 
επιλέξαµε αµέσως, κάναµε προσφορά παρότι 

ήταν ένα βιβλίο που δεν είχε έρθει µε περγαµηνές, 
ήταν ένα κείµενο άγνωστο τότε. 

Εάν σας ζητούσα να επιλέξετε πέντε 
σηµαντικούς τίτλους των εκδόσεων 

σας; «To νησί», «Η ουράνια 
προφητεία», «Ο γλάρος Ιωνάθαν» 
σίγουρα µας χαρακτηρίζουν. Μου 
είναι πολύ δύσκολο να επιλέξω 
πέντε, γιατί όλα έβαλαν ένα λιθαράκι 

στη πορεία µας. 

Έχετε πιστέψει πολύ σ' ένα βιβλίο 
και σας έχει διαψεύσει µε τις πωλήσεις 

του; Συνήθως µας διαψεύδουν 
αρνητικά. 

To κάθε βιβλίο έχει την εποχή του; 
Σίγουρα δεν µπορείς να βγάλεις 
ένα βιβλίο το οποίο θα πούλαγε το 
1970 και να περιµένεις να πουλήσει 

τώρα. ∆εν θα διαβάζατε ένα 
βιβλίο χιουµοριστικό του 1985, 
όπως δεν θα φορούσατε φόρεµα 

εκείνης της δεκαετίας, θα σας 
φαινόταν ξένο και παλιό. 

ΟιΈλληνες διαβάζουµε; Ο κόσµος 
είναι στεναχωρηµένος, φοβάται 
και δεν µπαίνει στα βιβλιοπωλεία. 
To κυριότερο, όµως, είναι ότι δεν 
του έχουµε µεταφέρει την κουλτούρα 

του διαβάσµατος.Έχω την 
εντύπωση ότι οι αξίες µας περνούν κρίση 
και το διάβασµα µόνο βοήθεια προσφέρει. 
Η φιλαναγνωσία πρέπει να ξεκινάει από τον 
παιδικό σταθµό. 

Με ποιον τρόπο n κρίση έχει επ ηρεάσει το χώρο 
του βιβλίου;Έχει αποκαλύψει τη γύµνια 

του χώρου µας. Πρέπει να οργανωθούµε σαν 
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εταιρείες και να επιλέγουµε µελετώντας 
σωστά τον κάθε τίτλο 

και το αποτέλεσµά του. ∆εν είναι 
ροµαντικό, είναι µια πραγµατικότητα. 

Χρειάζεται οργάνωση, 
στρατηγική, στόχοι µακροπρόθεσµοι 

και όραµα για τους εργαζόµενους. 

Στην Ελλάδα τα βιβλία είναι ακριβά, 
γιατί; To τιράζ είναι µικρό. Όταν 
έχεις 2.000 τιράζ βάζεις την 

τιµή ψηλά για να προβλέψεις 
την αποτυχία. Τους τελευταίους 
δεκαοχτώ µήνες έχει γίνει προσπάθεια 

να πέσουν οι τιµές στα 
βιβλία, αλλά δυστυχώς το µεγαλύτερο 

κόστος είναι το χαρτί και 
δεν µπορεί να συµπιεστεί γιατί 
είναι εισαγωγής και πρέπει να 
πληρωθεί τοις µετρητοίς. 

Ποιες είναι οι προκλήσεις ενός 
εκδότη; Η πρόκληση είναι να βλέπουµε 

ένα βιβλίο να δηµιουργείται 
και να µεγαλώνει. Είναι πολύ 

γοητευτική διαδικασία το έργο 
ενός άγνωστου συγγραφέα να 
αποκτάει την τύχη που του αξίζει, 
να βλέπεις τις προοπτικές. 

Τι Θα µπορούσε να είναι πιο αισιόδοξο τον επόµενο 
χρόνο; Να δούµε τον κόσµο να διαβάζει, 

θα ονειρευόµουν µια σύµπραξη από 
όλους τους φορείς για τη δηµιουργία βιβλιοθηκών 

µε σκοπό να επηρεάσουµε τη φιλαναγνωσία. 
Αυτό θα είχε αποτελέσµατα για την 
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