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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα
ηλεκτρονικά βιβλία (e-books)
Σελ. 4

Copyright © 2015 ΕΝΕΛΒΙ All rights reserved
Mailing address: info@enelvi.org
www.enelvi.org

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 9
Δεκέμβριος 2016

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΕΛΒΙ

• Ενιαία Τιμή Βιβλίου
 Η ΕΝΕΛΒΙ συνεχίζει και εντείνει τις προσπάθειές της για την πλήρη
επαναφορά της Ενιαίας Τιμής. Σε πρόσφατη συνάντηση με τους
εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κατατέθηκε φάκελος με το σκεπτικό και τα στοιχεία που
δικαιολογούν την επαναφορά της και ζητήθηκε να εξαιρεθεί το βιβλίο, ως
πολιτιστικό αγαθό, από τα μέτρα που επιβλήθηκαν με την εργαλειοθήκη
του ΟΟΣΑ. Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι των θεσμών τόνισαν ότι
αναμένουν στην εκπόνηση έρευνας που να τεκμηριώνει τα αποτελέσματα
της κατάργησης της Ενιαίας Τιμής και τις επιπτώσεις της στην αγορά του
βιβλίου από το 2014 έως σήμερα.
Παράλληλα, υπήρξε συνάντηση με τον νέο υπουργό Οικονομίας και
Ανάπτυξης Δήμο Παπαδημητρίου και στάλθηκε επιστολή στη νέα υπουργό
Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου με την οποία αναμένεται συνάντηση.
Διαπιστώνεται, πάντως, αφενός η δυσκολία να μεταπεισθούν οι θεσμοί και
να δεχθούν για την Ελλάδα αυτό που ισχύει για το βιβλίο στις περισσότερες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ, αφετέρου η αδυναμία και
ατολμία της κυβέρνησης να προτάξει το θέμα της Ενιαίας Τιμής και να
ζητήσει την επαναφορά της πριν ολοκληρωθεί η αξιολόγηση.
 Ο κ. Κώστας Χατζηδάκης εξακολουθεί να εθελοτυφλεί και να επαίρεται για
την κατάργηση της Ενιαίας Τιμής επί της υπουργίας του στο ΥΠΟΙΚ. Σε
άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής» και στους ανυπόστατους
ισχυρισμούς του ότι η κατάργηση της Ενιαίας Τιμής ωφέλησε το βιβλίο και
τους αναγνώστες, η ΕΝΕΛΒΙ ανταπάντησε με επιστολή της1 προς την τον
ίδιο, την «Καθημερινή», την πολιτική ηγεσία, τους βουλευτές και τον Τύπο,
καταλήγοντας ότι «η επαναφορά της Ενιαίας Τιμής πρέπει να αποτελέσει
κοινό και επείγοντα στόχο για όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου
που ενδιαφέρονται για το βιβλίο». Ταυτοχρόνως ζητήθηκε άμεση
συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΝΔ κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και την
Τομεάρχη Πολιτισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Τελικά συναντήσαμε την
Τομεάρχη Οικονομίας και Ανάπτυξης Ντόρα Μπακογιάννη και την
Τομεάρχη Πολιτισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, τις οποίες ενημερώσαμε για
την Ενιαία Τιμή Βιβλίου. Μας άκουσαν με ενδιαφέρον πλην όμως έθεσαν
ως εμπόδιο την εσωκομματική διαφωνία τους για το θέμα μας.
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• Συντελεστής ΦΠΑ 24% στα στάδια παραγωγής του βιβλίου - εξαίρεση
μεταφραστών, επιμελητών, εικονογράφων από τις διατάξεις του ΚΦΔ
Μετά από παρέλευση πολλών μηνών, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
απάντησε2 αρνητικά στο αίτημά μας για εφαρμογή μειωμένου συντελεστή
ΦΠΑ 6% στα στάδια παραγωγής του βιβλίου, καθώς και για εξαίρεση των
μεταφραστών, επιμελητών και εικονογράφων από τις διατάξεις του ΚΦΔ.
Ως μοναδικό κέρδος καταγράφεται η γραπτή επιβεβαίωση ότι η
καθετοποιημένη παραγωγή με πρώτες ύλες της εκτυπωτικής επιχείρησης δεν
συνιστά υπηρεσία φασόν και υπάγεται σε ΦΠΑ 6%.

• Ανακοίνωση για την επίθεση στον ΙΑΝΟ
Η ΕΝΕΛΒΙ καταδίκασε με ανακοίνωσή της3 την επίθεση και τις φθορές που
προξένησε στον ΙΑΝΟ ομάδα ατόμων στη διάρκεια διαδήλωσης της ΓΣΕΕ –
ΑΔΕΔΥ. Καθήκον όλων, και πρώτιστα της πολιτείας, είναι η προστασία της
περιουσίας των πολιτών και ιδιαίτερα των βιβλιοπωλείων και κάθε χώρου που
φιλοξενεί βιβλία και προάγει το πνεύμα και τον πολιτισμό, καθώς επιθέσεις
τέτοιου τύπου θυμίζουν άλλες, μαύρες εποχές.

ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ 2017
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Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί μέσα στο πρώτο
διάστημα του 2017.
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Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τμήμα της ΙΒΒΥ
- Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, την Εταιρεία Συγγραφέων και τον
Δήμο Αθηναίων, έχουν ήδη καταρτίσει τον σκελετό δράσεων για την Ημέρα
Βιβλίου 2017. Αφετηρία των εκδηλώσεων θα είναι η 1η Απριλίου 2017, με την
εκδήλωση στην Τεχνόπολη και προσκεκλημένο τον Δήμαρχο Αθηναίων κ.
Γιώργο Καμίνη, ενώ οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν το Σάββατο 22 Απριλίου
και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 23 Απριλίου, Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου.
Προτάσεις και ιδέες σχετικά με τον εορτασμό της Ημέρας Βιβλίου 2017 είναι
ευπρόσδεκτες και η ΕΝΕΛΒΙ ελπίζει στην ενεργό συμμετοχή όσων
πραγματικά αγαπούν το βιβλίο και ενδιαφέρονται για τη διάδοση της
ανάγνωσης.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εκδοτών (FEP) και η Ευρωπαϊκή & Διεθνής
Ομοσπονδία Βιβλιοπωλών (EIBF) καλωσορίζουν την πρόταση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επιτρέψει την εφαρμογή των μειωμένων
συντελεστών ΦΠΑ στις ηλεκτρονικές εκδόσεις και, ιδίως, στα ηλεκτρονικά
βιβλία (e-books).
«Είναι μια σημαντική ημέρα, καθώς η πρόταση της Επιτροπής επιβραβεύει και
επικυρώνει αυτό το οποίο ισχυριζόμαστε επί σειρά ετών: ότι για όλα τα βιβλία,
ανεξάρτητα από τη μορφή τους, πρέπει να ισχύουν μειωμένοι συντελεστές
ΦΠΑ. Είμαστε ευγνώμονες προς την Επιτροπή γι’ αυτό το θεμελιώδες βήμα
προς τα εμπρός, καθώς επίσης και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεχή
υποστήριξή του, καθώς και σε όλες τις άλλες οργανώσεις που συνέβαλαν σε
αυτό το θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε ο πρόεδρος FEP Henrique Mota.
Ο συν-πρόεδρος της EIBF Jean-Luc Treutenaere δήλωσε: «Είμαστε πολύ
ευχαριστημένοι από τις αποφάσεις αυτές και αναμένουμε την ταχεία έγκριση
της πρότασης από το Συμβούλιο, δεδομένου ότι ένα μέτρο που στοχεύει στην
ενίσχυση της αγοράς των e-books και στην τόνωση της ανάγνωσης πρέπει να
αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα. Η απόφαση της Επιτροπής για τον ΦΠΑ
στο ηλεκτρονικό εμπόριο θα διευκολύνει τις πωλήσεις των e-books για τους
βιβλιοπώλες».
Η πρόταση, εφόσον συμφωνηθεί από όλα τα κράτη μέλη, θα επιτρέψει -αλλά
δεν θα υποχρεώνει- στα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τον ΦΠΑ των
ηλεκτρονικών εκδόσεων με αυτόν των έντυπων εκδόσεων και θα συζητηθεί
από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. Αναμένεται
να τεθεί σε ισχύ στα μέσα ή προς τα τέλη του 2017.
Το πρωτότυπο στο link:

Page

4

https://www.fep-fee.eu/EIBF-and-FEP-welcome-the-decision
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
1. Απάντηση στον Κ. Χατζηδάκη για την Ενιαία Τιμή Βιβλίου
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Με το τελευταίο του άρθρο στο φύλλο της 27/11/2016 στην «Καθημερινή της
Κυριακής», ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης συνεχίζει την ανιστόρητη τακτική του
απέναντι στο ελληνικό βιβλίο και την αήθη τοποθέτησή του ως προς τα
βιβλιοπωλεία που έπαυσαν οριστικά τη δραστηριότητά τους, τους εκδοτικούς
οίκους, τους συγγραφείς, τους μεταφραστές, τους επιμελητές, τους
εικονογράφους, τους τυπογράφους, τους βιβλιοδέτες, τους χαρτέμπορους και
προς όλους όσοι πασχίζουν να κρατηθούν ζωντανοί στον χώρο του βιβλίου.
Τον προκαλούμε, αν αλήθεια ενδιαφέρεται για το μέλλον της ελληνικής γλώσσας
και κατ’ επέκταση του ελληνικού πολιτισμού, να απαντήσει δημόσια στα κάτωθι
ερωτήματα:
1. Γιατί άραγε η Ευρωπαϊκή Ένωση διά της Επιτρόπου Εσωτερικής Αγοράς,
Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ Elzbieta Bieńkowska έχει άρει
κάθε αντίρρηση για την επαναφορά της Ενιαίας Τιμής Βιβλίου;
2. Γιατί άραγε ο Sigmar Gabriel, ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας,
υπερασπίζεται την Ενιαία Τιμή Βιβλίου δηλώνοντας: «Η Ενιαία Τιμή Βιβλίου
είναι η ραχοκοκαλιά του πολιτισμού μας. Η πολιτιστική πολυμορφία είναι το
χαρακτηριστικό της Γερμανίας και της Ευρώπης και πρέπει να διατηρηθεί με
οποιοδήποτε κόστος»;
3. Γιατί άραγε η Επίτροπος Εμπορίου της Ε.Ε. Cecilia Malmström διευκρίνισε
σε γραπτή απάντησή της ότι το σύστημα της ενιαίας τιμής για τα έντυπα και
ηλεκτρονικά βιβλία δεν πρόκειται να επηρεαστεί από την Διατλαντική Σχέση
Εμπορίου και Επενδύσεων, γνωστή ως ΤΤΙΡ;
4. Γιατί αποκρύπτει τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε στο Ηνωμένο
Βασίλειο 10 χρόνια μετά την κατάργηση της ΕΤΒ -παρότι αναφέρεται ρητώς
στην έκθεση του ΟΟΣΑ- όπου «η απορρύθμιση δεν εγγυάται χαμηλότερες τιμές,
όπως υπογραμμίζει και η Έκθεση Fishwick για τη βρετανική περίπτωση: “Όσον
αφορά την ευημερία των καταναλωτών, η Έκθεση Fishwick υποστηρίζει ότι όσοι
διαβάζουν bestsellers πιθανόν να επωφελούνται μετά την απελευθέρωση των
τιμών, αλλά οι αναγνώστες πιο απαιτητικών βιβλίων είναι σχεδόν βέβαιο ότι
πληρώνουν περισσότερο”».
5. Γιατί συνεχίζει να επιμένει σε Ευρώπη δύο ταχυτήτων και απομακρύνει την
Ελλάδα από την πλειοψηφία των χωρών της ευρωζώνης που διαθέτουν ΕΤΒ;
Μήπως αντί να επαίρεται για την αποδεδειγμένα, σε άλλες χώρες, καταστροφική
πολιτική της κατάργησης της ΕΤΒ, θα έπρεπε να ασκήσει αυτοκριτική και σε
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους να αναζητήσει την ιδανική για την πατρίδα
μας λύση;
Ο ελληνικός λαός για να βγει από το τέλμα της κρίσης που δημιούργησαν οι
μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις χρειάζεται πολλά βιβλία ποιότητας, δημοτικές και
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Νεοφιλελεύθερος λαϊκισμός εναντίον ελληνικής γλώσσας

σχολικές βιβλιοθήκες, κατάλληλα επανδρωμένα σχολεία τα οποία θα προάγουν
τη φιλαναγνωσία στα παιδιά μας, κρατική ενίσχυση για τη μετάφραση και
διάθεση ελληνικών τίτλων σε ξένες αγορές για τη διάδοση του σύγχρονου
ελληνικού πολιτισμού.
Κι εσείς του προσφέρετε τα 10 bestsellers, αμφιβόλου πολιτιστικής προσφοράς,
σε χαμηλή τιμή.
Συγχαρητήρια.
Ευτυχώς δεν συμμερίζεται σύσσωμη η ΝΔ την άποψη του κυρίου Χατζηδάκη και
θεωρούμε αναγκαίο να λάβει επίσημη θέση η αξιωματική αντιπολίτευση για το
θέμα. Η επαναφορά της Ενιαίας Τιμής πρέπει να αποτελέσει κοινό και επείγοντα
στόχο για όλα τα κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου που ενδιαφέρονται για το
βιβλίο.

2. Επιστολή-απάντηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σχετικά με
τον ΦΠΑ στα στάδια παραγωγής του βιβλίου και την εξαίρεση μεταφραστών,
επιμελητών και εικονογράφων από τις διατάξεις του ΚΦΔ

ΘΕΜΑ: Αιτήματα της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου αναφορικά με το συντελεστή
ΦΠΑ στις εργασίες φασόν και με τις υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας και
εικονογράφησης βιβλίων
Σχετ: Τα από 08.03.2016 και 06.09.2016 έγγραφα της Ένωσης Ελληνικού
Βιβλίου
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2. Ως προς το πρώτο αίτημα, με το ν.4334/2015 επήλθαν σημαντικές μεταβολές
στους συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες εντάσσονταν στις
δεσμεύσεις που ανέλαβε η χώρα μας, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τον
Ευρ. Μηχανισμό Σταθερότητας, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την
αύξηση των εσόδων. Μεταξύ άλλων, καταργήθηκε η περίπτωση 13 του
Κεφαλαίου Β΄ "Υπηρεσίες" του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ
(ν.2859/2000), στο οποίο Παράρτημα περιλαμβάνονται τα αγαθά και οι
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Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
1. Με τις ανωτέρω επιστολές η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου αιτείται: α) της
εφαρμογής του υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ (6%) στις εργασίες φασόν, αντί
του υφιστάμενου κανονικού συντελεστή, ή, εναλλακτικά, της άμεσης επιστροφής
του πιστωτικού ΦΠΑ που συσσωρεύουν οι εκδοτικές επιχειρήσεις λόγω
διαφοράς του συντελεστή ΦΠΑ που επιβαρύνει τις εισροές τους (εργασίες φασόν
του κανονικού συντελεστή) σε σχέση με τις εκροές τους (πώληση βιβλίων του
υπερμειωμένου συντελεστή) και
β) της εξαίρεσης των μεταφραστών, επιμελητών και εικονογράφων βιβλίων από
τις διατάξεις του ΚΦΔ, κυρίως λόγω του ότι πρόκειται για παράλληλη και
περιστασιακή απασχόληση, η οποία ασκείται και από συνταξιούχους.

υπηρεσίες του μειωμένου ή υπερμειωμένου συντελεστή ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, από
20.07.2016 υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ οι εργασίες επί
ενσώματων κινητών αγαθών και οι εργασίες φασόν της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2
του άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ, ανεξάρτητα από το συντελεστή στον οποίο
υπάγεται το παραγόμενο αγαθό.
Ιδίως σε ό,τι αφορά στο θέμα του συντελεστή ΦΠΑ στις υπηρεσίες εκτύπωσης
βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και στην παράδοση αυτών ως
τελικών αγαθών δόθηκαν διευκρινίσεις με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1244/2015.
Συγκεκριμένα, με την εγκύκλιο αυτή διευκρινίστηκε ότι οι ανεξάρτητες παροχές
υπηρεσιών και οι ενδιάμεσες εργασίες που συμβάλλουν στην παραγωγή βιβλίων,
εφημερίδων και περιοδικών, όπως υπηρεσίες γραφίστα, επιμέλειας κειμένου,
σελιδοποίησης, βιβλιοδεσίας κλπ, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ και
όχι στο συντελεστή που υπάγεται το τελικό προϊόν.
Επίσης, διευκρινίστηκε ότι οι εκτυπωτικές εργασίες που εκτελούνται δυνάμει
συμβάσεως έργου από επιχείρηση τυπογράφου με υλικά που παρέχει ο εντολέας,
ανεξάρτητα αν ο τυπογράφος χρησιμοποιεί και δικά του υλικά, αποτελούν
παροχή υπηρεσιών φασόν, η οποία σε κάθε περίπτωση, από 20.7.2015, υπάγεται
στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ. Ωστόσο, οι εκτυπωτικές εργασίες που
εκτελούνται από επιχείρηση με δικά της υλικά κατ’ εντολή του πελάτη δεν
συνιστούν υπηρεσίες φασόν, αλλά στην περίπτωση αυτή θεωρείται ότι
συντελείται παράδοση βιβλίων, εφημερίδων ή περιοδικών και εφαρμόζεται ο
συντελεστής ΦΠΑ στον οποίο υπάγεται το αγαθό βάσει της δασμολογικής κλάσης
στην οποία κατατάσσεται.
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3. Ως προς το δεύτερο αίτημα, οι υπηρεσίες των μεταφραστών, επιμελητών και
εικονογράφων βιβλίων αποτελούν παροχή υπηρεσιών κατά την έννοια του
άρθρου 8 του Κώδικα ΦΠΑ και υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ,
εκτός από τις περιπτώσεις που οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται με όρους από
τους οποίους προκύπτει σχέση εξάρτησης από τον εργοδότη και, συνεπώς, δεν
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, κατά τα οριζόμενα στο β΄ εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα ΦΠΑ.
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Είναι γεγονός ότι από την εφαρμογή του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ στις
εργασίες φασόν βιβλίων, των οποίων η παράδοση υπόκειται στον υπερμειωμένο
συντελεστή ΦΠΑ 6%, δύναται να προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ για τις
εκδοτικές επιχειρήσεις, του οποίου δικαιούνται την επιστροφή, όπως κάθε
υποκείμενος στο φόρο σε ανάλογη περίπτωση. Με τις ΑΥΟ ΠΟΛ.1090/2012 και
1067/2016 οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να ζητούν την επιστροφή του
πιστωτικού υπολοίπου κάθε φορολογικής περιόδου, ανεξάρτητα πώς αυτό έχει
προκύψει. Η Υπηρεσία μας εξετάζει διαρκώς τη βελτίωση του υφιστάμενου
συστήματος.

Ειδικότερα, ως προς την ύπαρξη σχέσης εξάρτησης, έχει γίνει δεκτό από την
Υπηρεσία μας ότι από τον έλεγχο των πραγματικών περιστατικών θα πρέπει να
διαπιστώνεται ότι πληρούνται αθροιστικά τουλάχιστον οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
- Η υπηρεσία να παρέχεται για ορισμένο ή αόριστο χρόνο,
- να εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες, τις εντολές και την εποπτεία του
εργοδότη,
- την ευθύνη για το αποτέλεσμα της υπηρεσίας να την έχει ο εργοδότης,
- να υπάρχει διαρκής απασχόληση και φυσική παρουσία του παρέχοντος στους
χώρους
εργασίας του εργοδότη ή στους χώρους που υποδεικνύονται από αυτόν,
- η αμοιβή να καταβάλλεται περιοδικά (π.χ. μηνιαία).
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι παρέχοντες
υπηρεσίες μετάφρασης, επιμέλειας και εικονογράφησης κειμένων καθίστανται
υποκείμενοι στο φόρο και έχουν όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ για τους υποκειμένους, όπως
επιβολή ΦΠΑ επί των αμοιβών τους, υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ, δικαίωμα
έκπτωσης ΦΠΑ εισροών κλπ. Η όποια ειδική ρύθμιση περί εξαίρεσης από τις εν
λόγω υποχρεώσεις θα αποτελούσε διακριτική αντιμετώπιση των συγκεκριμένων
κλάδων επαγγελματιών.
3. Ανακοίνωση για την επίθεση στον ΙΑΝΟ
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Η Ένωση Ελληνικού Βιβλίου καταδικάζει με κατηγορηματικό τρόπο την επίθεση
και τις εκτεταμένες φθορές που υπέστη το βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ κατά τη χθεσινή
διαδήλωση από ομάδα ατόμων που προφανέστατα έχουν στοχοποιήσει το
συγκεκριμένο βιβλιοπωλείο.
Παράλληλα αδυνατεί να κατανοήσει την απουσία και την «αδυναμία» των
αρχών που υπάγονται και εποπτεύονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και τον
Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να επιτελέσουν το έργο τους
προστατεύοντας έναν χώρο που προάγει το βιβλίο και τον πολιτισμό.
Η βαρβαρότητα υποθάλπεται και εκτρέφεται από την ατιμωρησία και την
αδιαφορία που επιδεικνύει μέρος του πολιτικού κόσμου απέναντι σε παρόμοιες
πράξεις. Καλούμε τα πολιτικά κόμματα να πάρουν θέση και θυμίζουμε πως η
υγιής κοινωνία αντιδρά όταν άτομα ή ομάδες θεωρούν ότι κατέχουν την απόλυτη
αλήθεια και αυτοαναγορεύονται σε τιμητές και τιμωρούς.
Το βιβλίο δεν έχει κομματική ή ιδεολογική ταυτότητα. Επιθέσεις και φθορές στον
φυσικό του χώρο -το βιβλιοπωλείο- παραπέμπουν σε πολύ συγκεκριμένες εποχές
που ελπίζουμε ότι ποτέ δεν θα αναβιώσουν. Είναι καθήκον όλων -αλλά
πρώτιστα της συντεταγμένης πολιτείας- να το προστατεύσουν.
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