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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

To Επαγγελματικό Σωματείο Εκδοτών Βιβλιοπωλών είναι ένα ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ
σωματείο και μέλη του είναι εκδότες και βιβλιοπώλες από όλη την Ελλάδα.

Το σωματείο έχει ιδρυθεί το 1998 σαν συνέχεια και μετασχηματισμός της Ένωσης
Ελλήνων Εκδοτών με έδρα την οδό Μαυρομιχάλη 1 στην Αθήνα και στα 14 χρόνια
λειτουργίας του έχει να επιδείξει πλούσιο έργο.

Το διοικητικό του Συμβούλιο απαρτίζεται από:

Πρόεδρος: ΜΠΟΥΚΟΥΜΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
Αντιπρόεδρος: ΠΑΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Γεν. Γραμματέας: ΧΡΥΣΙΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
Ταμίας: ΣΔΡΑΒΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
Μέλη: ΜΟΥΡΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΣΑΚΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Το σωματείο διοργανώνει τουλάχιστον τρείς τουλάχιστον μεγάλες εκθέσεις τον
χρόνο, οι οποίες είναι εκθέσεις καθιερωμένες και με μεγάλη δημοτικότητα που
στηρίζονται από το κοινό, τους εκδότες, τα μέσα επικοινωνίας (χορηγοί
επικοινωνίας) και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Νομαρχίες – Δήμοι).

Οι ετήσιες εκθέσεις είναι:

1. Η Ανοιξιάτικη έκθεση βιβλίου στο Ζάππειο (22 χρόνια) – τα 14 τελευταία
χρόνια ως ΕΣΕΒΕ

2. Ετήσιο παζάρι/εκποίηση βιβλίου στην πλατεία Κλαυθμώνος (4 χρόνια) -
3. Καλοκαιρινή έκθεση βιβλίου στο Ναύπλιο (20 χρόνια) – τα τελευταία 14

χρόνια ως ΕΣΕΒΕ

Η προσπάθεια του σωματείου είναι οι εκθέσεις να διοργανώνονται σε πολύ υψηλό
επίπεδο. Τα περίπτερα να είναι πάντα κομψά, μοντέρνα και καθαρά, η διαφήμιση
στα μεγαλύτερα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στον χώρο της έκθεσης να
διοργανώνονται εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα με ελεύθερη είσοδο του
κοινού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στις εκθέσεις μας να αντιπροσωπεύεται σχεδόν το
σύνολο των Ελλήνων εκδοτών με όλη τους την εκδοτική παραγωγή.
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Έχουμε φιλοξενήσει συγγραφείς, ποιητές, θεατρικά σχήματα, συζητήσεις για τα
προβλήματα του χώρου του βιβλίου, συζητήσεις για όλα τα μεγάλα προβλήματα,
προβολές, χορευτικά, παραστάσεις καραγκιόζη, εκθέσεις χαρακτικών, ζωγραφικής ,
παιδικές παραστάσεις, συναυλίες κλπ. Έχουμε φιλοξενήσει στους χώρους των
εκθέσεων μας φορείς πολιτισμού, οικολογίας, λαϊκής τέχνης, δήμους, κοινότητες μη
κυβερνητικές οργανώσεις.

Σε όλα τα χρόνια διοργάνωσης  των εκθέσεων είχαμε και έχουμε αρωγούς κατά
περίσταση: το υπουργείο Πολιτισμού, τον Δήμο Αθηναίων, τον πολιτισμικό
οργανισμό του Δήμου Αθηναίων, τον Δήμο Ναυπλίου, την δημοτική κοινωφελή
επιχείρηση πολιτισμικής ανάπτυξης.

Οι εκθέσεις μας έχουν σκοπό να φέρουν τον κόσμο κοντά στο βιβλίο χωρίς να
επιβαρύνονται οι εκδότες με μεγάλο κόστος προώθησης.

Σε μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει και το κόστος που αναλογεί σε κάθε εκδότη
που συμμετέχει στις εκθέσεις μας είναι 40% λιγότερο από την συμμετοχή του σε
έκθεση βιβλίου άλλου φορέα.

Έχουμε επίσης καταφέρει στην ετήσια εκποίηση/παζάρι βιβλίου να φτάνουν τα
βιβλία παλαιότερης έκδοσης στο κοινό με έκπτωση της τάξεως του 70% της αρχικής
του αξίας.

Θα συνεχίσουμε το έργο μας και ελπίζουμε να σας έχουμε δίπλα μας σε αυτή μας
την προσπάθεια.


