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Ηράκλειο, 5/10/2011

Επιτήδειος ή κορόιδο; Ιδού το ερώτημα

Αγαπητοί φίλοι,

Εδώ και αρκετά χρόνια –ύστερα κι από την πολύ διδακτική εμπειρία μου με την «υπόθεση των συγγραμ-
μάτων» (και τις έξι μηνύσεις που δέχτηκα)– είχα συμφιλιωθεί με την ιδέα ότι στη χώρα μας υπάρχουν δύο 
βασικές κοινωνικές τάξεις: οι επιτήδειοι και τα κορόϊδα (και ενδεχομένως μια τρίτη. οι ...αναποφάσιστοι!). 
Και εγνώριζα βεβαίως πολύ καλά σε ποια τάξη είχαμε επιλέξει να ανήκουμε, τόσο εγώ όσο και οι ΠΕΚ. 
Όμως, λίγες μέρες πριν με κατέλαβε η περιέργεια να το επιβεβαιώσω εκ νέου, και να το περιγράψω με αριθ-
μούς. Έτσι, προέκυψε ο πίνακας που σας εσωκλείω. Απ’ όπου συνάγονται μεταξύ άλλων τα εξής: Μόνο τον 
χρόνο που διανύουμε, χαρίζουμε στο ελληνικό δημόσιο 1.233.632 ευρώ από τα τριάντα πρώτα σε πωλήσεις 
πανεπιστημιακά μας βιβλία! Και συνολικά 1.350.559 ευρώ από το σύνολο των πανεπιστημιακών μας βι-
βλίων! Θέλετε κι ένα συγκεντρωτικό νούμερο; Από την ίδρυσή μας μέχρι σήμερα χαρίσαμε στο Υπουργείο 
Παιδείας ένα ποσόν όχι κατώτερο των 10 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου το 70% των όσων έχουμε εισπράξει 
από το ΥΠΕΠΘ όλο αυτό το διάστημα)! 

Στον ίδιο πίνακα θα δείτε και τέσσερα δικά μου βιβλία: Κι από τα νούμερα που δίδονται εκεί είναι εύκολο να 
συμπεράνετε το ποσόν που εγώ προσωπικά χαρίζω στο υπουργείο κάθε χρόνο. Κι όχι από το περίσσευμά 
μου, σας διαβεβαιώνω.

Όμως η αίσθηση της κοροϊδίας γίνεται αφόρητη όταν συνειδητοποιείς πού πάνε τα χρήματα που εμείς χα-
ρίζουμε στο ελληνικό δημόσιο τιμολογώντας τα βιβλία μας με κριτήρια πραγματικής ελεύθερης αγοράς. 
Πάνε όπου πάει πάντα το χρήμα στις κοινωνίες της παρακμής. Σ’ εκείνους που έχουν το εξής μοναδικό 
προσόν: Το θέλουν πάρα πολύ! Εν προκειμένω, σ’ αυτούς που δεν έχουν κανέναν ενδοιασμό να τιμολογούν 
τα βιβλία τους σε τιμές δύο έως τρεις φορές υψηλότερες από τις δικές μας. Ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των σελίδων τους, την τυποτεχνική ποιότητα και άλλες τέτοιες ...ασήμαντες λεπτομέρειες. Γιατί να μην 
το κάνουν, όταν επί δεκαετίες τώρα αυτές τις συμπεριφορές ενθάρρυνε και επιβράβευε το σύστημα των 
συγγραμμάτων κάτω από τη ζεστή αγκαλιά του κράτους; Και είναι το ίδιο διεφθαρμένο σύστημα κοστο-
λογήσεων που συνεχίζει να ισχύει και σήμερα, παρά την απόφαση του Αρείου Πάγου (το 2003) που έκρινε 
(για τους γνωστούς λόγους) ότι η υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλουν οι εκδότες στο Υπουργείο, σχετικά με 
τις τιμές ελευθέρου εμπορίου των βιβλίων τους, δεν δεσμεύει κανέναν αφού –ως γνωστόν(!)– δεν υπάρχει 
ελεύθερο εμπόριο για τα πανεπιστημιακά βιβλία! Κι όμως, αυτή η «ανύπαρκτη» (αλλά «υπευθύνως» δηλού-
μενη) τιμή ελευθέρου εμπορίου συνεχίζει να ρυθμίζει την «κυκλοφορία του χρήματος» στο σύστημα των 
συγγραμμάτων μέχρι τώρα. Δεν έχεις παρά να δηλώσεις την «κατάλληλη» τιμή.



Επιτήδειος ή κορόιδο λοιπόν. Αυτό είναι το δίλημμα που θέτει στους πολίτες της η χώρα εδώ και πάρα 
πολλά χρόνια. Και το πράττει ακόμα πιο κυνικά στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού (υποτίθεται) θεσμού. Που 
έχει να κάνει με βιβλία, εκπαίδευση νέων ανθρώπων και άλλες μεγάλες κούφιες λέξεις. Ανακαλώ αυτόματα 
τους στίχους του Αλεξανδρινού:

 Αυτή η Συρία σχεδόν δεν μοιάζει πια πατρίς του
 αυτή είναι η χώρα του Ηρακλείδη και του Βάλα.

Φιλικά,

Στέφανος Τραχανάς
Κορόιδο από ...επιλογή

ΥΓ. Από την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, οι πηγές χρηματοδότησης των ΠΕΚ (συγκεντρωτικά) είναι οι 
εξής:

1. Έσοδα από πωλήσεις:    ~ 23 εκατομμύρια €
2. Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας (ΙΤΕ):       2,5 εκατομμύρια €
3. Παγκρητική Ένωση Αμερικής:        0,3 εκατομμύρια €

Και εννοείται ότι από αυτές τις πηγές εσόδων καλύπτονται τα πάντα. Όχι μόνο τα καθαρά εκδοτικά έξοδα (πα-
ραγωγή και διακίνηση βιβλίων, συγγραφικά δικαιώματα κ.λπ.) αλλά και το πλήρες κόστος μισθοδοσίας του 
προσωπικού μας (14 άτομα), και βεβαίως οι δαπάνες ενοικίασης και χρήσης χώρων στην Αθήνα και στο Ηρά-
κλειο. Σημειώνουμε ακόμη ότι από φέτος –λόγω οικονομικής αδυναμίας του ΙΤΕ– η μικρή, έστω, επιχορή-
γηση που είχαμε μηδενίζεται. Εμείς όμως θα συνεχίσουμε να επιχορηγούμε το κράτος τουλάχιστον με ένα 
εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Για να μπορεί να τα διανέμει σ’ αυτούς που τα έχουν ...περισσότερο ανάγκη. 
Τους υπερτιμολογούντες συγγραφείς και εκδότες. Όσο για μας, θα είμαστε ευτυχείς αν δεν φάμε πάλι με-
ρικές μηνύσεις! Με την κατηγορία που είχαμε δεχτεί και στο παρελθόν: Ότι δηλαδή δεν υπερτιμολογούν 
οι άλλοι τα βιβλία τους, εμείς υποτιμολογούμε τα δικά μας! Πουλάμε στο κράτος «σε εκδήλως χαμηλές 
τιμές», όπως επί λέξει είχε πει τότε υψηλός αξιωματούχος του συστήματος στο κείμενο της εναντίον μου 
μηνύσεώς του. Για να σχολιάσει ένας φίλος με υψηλή αίσθηση μαύρου χιούμορ: «Θα είναι τελικά θρίαμβος 
του κράτους δικαίου αν τα καταφέρεις να μην πας εσύ μέσα!» Και το κράτος δικαίου πράγματι θριάμβευσε!



1 2 3 4

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ

Τιμή στην οποία αγοράζεται 
σήμερα το συγκεκριμένο 
βιβλίο μας από το κράτος

Τιμή στην οποία θα αγοραζόταν το βιβλίο με το 
ισχύον σύστημα ηλεκτρονικής αντικειμενικής 

κοστολόγησης, αν το επέτρεπε  η τιμή ελευθέρου 
εμπορίου που είχαμε ορίσει (Υπ. Απόφ. 

Φ.12/Β3/2011) (*)

Με πόσα ευρώ επιχορηγούμε το 
κράτος ανά αντίτυπο του 

συγκεκριμένου βιβλίου ((2) - (1))

Αριθμός αντιτύπων του συγκεκριμένου 
βιβλίου που διανεμήθηκαν κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2010-2011
Με πόσα ευρώ επιχορηγούμε 

το κράτος ανά βιβλίο 

1 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ τόμος Ι 31,52 70,10 38,58 5.797 223.648
2 ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ τόμος ΙΙ 31,52 61,28 29,76 4.897 145.735
3 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ τόμος Ι 38,52 87,35 48,83 2.555 124.756
4 ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 35,02 83,04 48,02 2.348 112.742
5 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ τόμος Ι 31,49 61,88 30,39 3.208 97.504
6 ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ τόμος ΙΙ 32,82 62,43 29,61 2.938 86.988
7 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΩΝ Ι 33,50 73,24 39,74 1.464 58.174
8 ΕΙΣΑΓΩΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ τόμος Ι 26,80 59,74 32,94 1.334 43.942
9 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΩΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 23,44 41,44 18,00 2.219 39.942

10 ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 36,84 76,02 39,18 994 38.945
11 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΩΝ ΙΙ 30,14 67,75 37,61 796 29.936
12 Η ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΤΕΧΝΗ 24,79 55,54 30,75 802 24.662
13 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ τόμος ΙΙ 24,51 35,80 11,29 2.118 23.912
14 ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 23,44 40,32 16,88 1.349 22.771
15 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 21,43 29,18 7,75 2.615 20.277
16 ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι 27,34 40,86 13,52 1.111 15.021
17 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ τόμος Ι 29,48 50,46 20,98 680 14.266
18 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 29,48 50,46 20,98 619 12.987
19 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΩΜΑΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ τόμος Ι 37,23 43,50 6,27 2.042 12.803
20 ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ τόμος Ι 21,43 27,72 6,29 1.513 9.517
21 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ 17,14 32,26 15,12 589 8.903
22 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΩΩΜΑΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ τόμος ΙΙ 38,85 43,50 4,65 1.786 8.305
23 ΜΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΩΣΕΙΣ 19,51 30,40 10,89 748 8.143
24 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΩΣΕΙΣ 18,09 28,19 10,10 780 7.876
25 ΚΒΑΝΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ 26,80 37,79 10,99 678 7.450
26 ΕΙΣΑΓΩΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ 21,43 29,95 8,52 843 7.184
27 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΩΝ 21,70 26,30 4,60 1.502 6.915
28 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ τόμος ΙΙ 24,79 34,94 10,15 672 6.821
29 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΩΝ 34,16 49,64 15,48 438 6.782
30 ΕΙΣΑΓΩΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΩΡΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20,10 24,77 4,67 1.441 6.727

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ: 1.233.632

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011. ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΩΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΩΩΝ (και άρα ...χαμηλών)  ΤΙΜΩΩΝ ΤΩΩΝ ΒΙΒΛΙΩΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΡΩΩΤΟΥΣ 30 ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΩΩΝ (ΑΠΟ ΤΟΥΣ 300 ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥΣ ΒΙΒΛΙΩΩΝ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΩΩΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ).

(*) Όπως ίσχυε πάντα, ένα βιβλίο δεν μπορεί να αγοράζεται από το κράτος σε τιμή μεγαλύτερη από το 70% της τιμής ελευθέρου εμπορίου που έχει ορίσει ο εκδότης του. Επομένως, αν έχει ορίσει 
λογική (δηλαδή ...χαμηλή) τιμή, δεν θα πάρει την τιμή που προκύπτει από την αντικειμενική κοστολόγηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης είναι ένας δημόσιος οργανισμός που όχι μόνο δεν επιχορηγείται από το δημόσιο, αλλά το επιχορηγεί!


