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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Εδώ και τρεις δεκαετίες εργάζομαι και διδάσκω στον χώρο της οπτικής επικοινωνίας, 
ιδιαίτερα στο πεδίο της σχεδίασης γραμματοσειρών και επιμέλειας έντυπων εκδόσε-
ων. Η γενιά μου είναι η τελευταία που διδάχθηκε και γνώρισε στην πράξη τα τρία 
ιστορικά στάδια της τυπογραφικής τεχνολογίας και των αισθητικών αλλαγών που 
αυτά διαμόρφωσαν: των ανάγλυφων μεταλλικών στοιχείων, της φωτοστοιχειοθεσίας 
και της ψηφιοποιημένης πλέον παραγωγής.

Αυτή η καθημερινή παρουσία μου στον κόσμο της Τυπογραφίας και η πρακτική 
επαφή μου με πλήθος ανθρώπων της παλαιότερης γενιάς, έθρεψε και ώθησε το ερευ-
νητικό ενδιαφέρον μου να συλλεχθεί και να αποτυπωθεί όσο δυνατόν περισσότερο 
υλικό για την τέχνη των τυπογράφων. 

Επιπλέον μου δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχω σε τρία σημαντικά εγχειρήμα-
τα που μου παρείχαν την ευκαιρία να εστιάσω σε βάθος στον χώρο της αισθητικής 
και της ιστορίας της ελληνικής τυπογραφίας. Η ίδρυση και η δράση της Εταιρείας 
Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων από τον αείμνηστο Μιχάλη Μακράκη, η προ-
παρασκευή του Μουσείου Ελληνικής Τυπογραφίας και Χάρτου του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, το οποίο τελικώς δεν υλοποιήθηκε, και η ίδρυση του 
Μουσείου Τυπογραφίας και Εκτυπωτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων το 2018, που ενεργοποίησε τη σημαντικότερη συλλογή εργαλείων, στοιχείων, 
μηχανών και αρχειακού υλικού στην Ελλάδα που έχει διασώσει εκεί με μεγάλη προ-
σπάθεια και διορατικότητα ο ομότιμος καθηγητής Ιστορίας, Γεώργιος Πλουμίδης.

Η ίδια η τέχνη της Τυπογραφίας αποτελεί μια θαυμαστή ώσμωση της μελέτης 
της ιστορικής συνέχειας-ασυνέχειας, της δημιουργικής αισθητικής και της απαρά-
μιλλης τεχνουργίας που μας παρέδωσαν ως πολιτισμική παρακαταθήκη οι προηγού-
μενες γενεές. Για τον σκοπό αυτό η παρούσα διδακτορική διατριβή αποτελεί μια 
συνειδητή προσπάθεια διεπιστημονικού διαλόγου μεταξύ διακριτών, αλλά συναφών 
και συχνά τεμνόμενων πεδίων: του ιστορικού, του καλλιτεχνικού και του τεχνολογι-
κού. Στην προσπάθειά μου αυτή είχα την ενθάρρυνση και αμέριστη υποστήριξη 
τόσο του Τμήματος Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής, όσο και της Σχολής Καλών 
Τεχνών και του Μουσείου Τυπογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μια ιδιαιτερότητα  που πηγάζει από αυτή την προσέγγιση, αλλά και από τον 
πυρήνα της έρευνας του θέματος είναι η αναγκαιότητα της χρήσης εκτενούς εικονο-
γραφικού αρχειακού υλικού και η οπτική τεκμηρίωση/αποτύπωση των ιστορικών 
τυπογραφικών γραμματοσειρών. Όσες αντίστοιχες προσπάθειες έχουν γίνει έως σή-
μερα περιέχουν λίγα και συχνά κακής ποιότητας παραδείγματα που δεν προσφέρουν 
στον αναγνώστη τη δυνατότητα ενδελεχούς μελέτης του πλήρους ελληνικού αλφά-
βητου κάθε γραμματοσειράς. Η μελέτη θεμάτων που συνδέονται άμεσα με τα οπτι-
κά σύμβολα της γλώσσας, τη γραφή, είναι απαραίτητο να εντοπίσει, συλλέξει και να 
αναδείξει την εικόνα τους από τις πηγές όπου έχουν αποτυπωθεί. Ένας σημαντικός 
αριθμός έντυπων δειγμάτων που ποτέ πριν δεν έχουν παρουσιαστεί είναι απαραίτη-
το να συμπεριληφθούν για να υποστηρίξουν και να καταδείξουν την ιστορική-αι-
σθητική κατεύθυνση που ακολουθήθηκε κάθε περίοδο, ενώ αποτελούν, παράλληλα, 
και σαφείς πηγές οπτικής εμπειρίας και μάθησης για όσους θα επιθυμούν να μελετή-
σουν ενδελεχώς κάποια ιστορική πτυχή. Επιπλέον για πρώτη φορά έχει ψηφιοποιη-
θεί και αποτυπωθεί με ακρίβεια η μορφή ενός μεγάλου αριθμού ιστορικών ελληνι-
κών γραμματοσειρών που τεκμηριώνουν το σημαντικότερο μέρος της έρευνας μέσα 
από τα νέα δεδομένα που παρουσιάζονται. Το εγχείρημα αυτό προσθέτει μια διαφο-
ρετική προσέγγιση στην ιστορική επιστήμη και αποτελεί συνδυασμό μελέτης της 
μορφολογίας των γραμμάτων ανά περίοδο και ενδελεχούς έρευνας των ευρημάτων 
από τις αρχειακές πηγές. Με τη δημοσίευσή της η ψηφιακή συλλογή διασώζει ορι-
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στικά την ιστορική παρουσία πολλών ελληνικών τυπογραφικών γραμματοσειρών 
από την αφάνεια που βρίσκονται έως σήμερα και ελπίζω να αποτελεί πηγή αναφο-
ράς, έμπνευσης και κριτικής προσέγγισης για τους μελλοντικούς μελετητές και σχε-
διαστές που θα ενδιαφερθούν να γνωρίσουν και να εξελίξουν την αισθητική του 
ελληνικού αλφαβήτου στο ψηφιακό τοπίο του παρόντος και του μέλλοντος.

Ο επιβλέπων τη διατριβή Νίκος Αναστασόπουλος, επίκουρος καθηγητής του Τμήμα-
τος Ιστορίας και στέλεχος του Δ.Σ. του Μουσείου Τυπογραφίας και Τεχνολογίας 
Γραφικών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχοντας γνώση του ανεξερεύνη-
του υλικού που διαθέτει η συλλογή του με παρακίνησε εξ αρχής να ασχοληθώ με το 
θέμα, να το συστηματοποιήσω και να το εντάξω ουσιαστικά στο ιστορικό πλαίσιο 
της ελληνικής τυπογραφικής τέχνης. Οι παρατηρήσεις και υποδείξεις του υπήρξαν 
ουσιαστικές και η συνεχής ενθάρρυνσή του, όπως και των άλλων δύο μελών της 
επιτροπής, του Γιώργου Νικολάου, επίκουρου καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και 
του Ξενοφώντα Μπίτσικα, καθηγητή της Σχολής Καλών Τεχνών δημιούργησαν και 
διατήρησαν ένα εξαιρετικό ερευνητικό περιβάλλον έως την περάτωση της προσπά-
θειας. Τους ευχαριστώ θερμά για τη συμμετοχή και την υποστήριξή τους.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών μου ένας μεγάλος αριθμός ειδικών μελετητών της 
τυπογραφικής ιστορίας και τεχνιτών του κλάδου με ενέπνευσαν με τις συζητήσεις 
μας και με βοήθησαν να διακρίνω ουσιαστικά θέματα προς έρευνα και καθοριστικές 
παραμέτρους των ιστορικών και σχεδιαστικών εξελίξεων. Οφείλω, ωστόσο, να ευ-
χαριστήσω ιδιαίτερα τον συνάδελφο Γιώργο Βλάχο, ο οποίος έδωσε πνοή στην ορ-
γάνωση και πραγματοποίηση του Μουσείου Τυπογραφίας του Πανεπιστημίου Ιωαν-
νίνων και υποστήριξε με κάθε τρόπο την έρευνά μου, τον φιλόλογο Αχιλλέα Τζάλλα,  
για την πολύτιμη βοήθειά του στον κυκεώνα των ονομάτων των γραμματοσειρών 
των στοιχειοχυτηρίων, τον ρέκτη της ελληνικής τυπογραφικής βιβλιολογίας Δημή-
τρη Λεγάκη για τη διάθεση της συλλογής τυπογραφικών δειγματολογίων και τους 
Κλήμη Μαστορίδη, καθηγητή Τυπογραφίας και Γιάννη Κόκκωνα, καθηγητή της 
Ιστορίας του βιβλίου για τις συζητήσεις μας σε πολλά ειδικά θέματα. 

Ευχαριστώ εγκάρδια τον Frank Romano, διευθυντή του Μουσείου Τυπογραφίας 
στη Μασσαχουσέττη, ο οποίος μου πρόσφερε την εγκάρδια φιλοξενία του και κάθε 
βοήθεια για τη μελέτη και φωτογράφηση των αρχείων της εταιρίας Linotype, καθώς 
και τους Guy Hutsebaut, ειδικό ερευνητή του Μουσείου Plantin της Αμβέρσας, 
Caterina Silva, υπεύθυνη του Μουσείου Bodoni στην Πάρμα και Stefan Soltek, διευ-
θυντή του Μουσείου Klingspor στο Όφενμπαχ για το αρχειακό φωτογραφικό υλικό 
των συλλογών τους που με προθυμία μου διέθεσαν. Θα θυμάμαι πάντα την αείμνη-
στη Sue Saw, διευθύντρια του Type Archive στο Λονδίνο για την εγκάρδια πρόσκλη-
ση και διάθεση των αρχείων της εταιρίας Monotype και τους άοκνους εργάτες της 
συλλογής Duncan Avery, Parminder Kumar Rajput και Sallie Morris. Σημαντική 
βοήθεια και ενθάρρυνση μου προσφέρθηκε από τον κ. Γιώργο Ζάχο, Διευθυντή της 
Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Συλλογή Ε. Κουρίλλα) και τον κ. Σω-
τήριο Δερδεμέζη, Πρόεδρο της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών. Τέλος, αλλά όχι 
τελευταίους, ευχαριστώ θερμά τους παλαίμαχους τεχνουργούς της ελληνικής τυπο-
γραφίας Σπύρο Καπίτσα, Ζοζέφ Βιδάλη, Νίκο Βοζίκη, Θύμιο Βαρβάκη και τον αεί-
μνηστο Γιάννη Δασκαλάκη για τα συνεχή μαθήματα τυπογραφικής παιδείας και 
δεο ντολογίας που αφειδώς μου προσέφεραν.

Η διδακτορική διατριβή αφιερώνεται στη γυναίκα μου Clare, τα παιδιά μου Βύρωνα 
και Όλγα και τον αδελφό μου Ευγένιο που στάθηκαν κοντά μου ενθαρρύνοντας την 
προσπάθειά μου.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ      
 
Η παρούσα διατριβή διαπραγματεύεται ένα θέμα για το οποίο έχουν μεν δη-
μοσιευτεί ορισμένες μεταπτυχιακές εργασίες δεν υπήρχε όμως μια μελέτη 
που να επικεντρώνεται στην ενδελεχή συγκέντρωση, αποτύπωση και ιστορι-
κή ανάλυση των σχεδιαστικών εξελίξεων των ελληνικών γραμμάτων και την 
ένταξή τους στο ιστορικό υπόβαθρο κάθε περιόδου. Η βασική βιβλιογραφία 
ξεκίνησε, ουσιαστικά, στις αρχές του 20ού αιώνα με την πραγματεία του 
Robert Proctor, The Printing of Greek in the 15th Century (1900) και ακολού-
θησε, μια εικοσαετία αργότερα, η σύντομη, αλλά περιεκτική μελέτη του 
Victor Scholderer, Greek Printing Types, 1465-1927 (1927). Έκτοτε η μελέτη 
βάλτωσε έως το 1992 με τη διδακτορική διατριβή του John Bowman, Greek 
Printing Types in Britain: from the Late Eighteenth to the Early Twentieth 
Century. Στη συνέχεια λίγο φως έχει χυθεί στο πεδίο εκτός διάσπαρτων μεμο-
νωμένων άρθρων και η έρευνα των ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων, ιδι-
αίτερα αυτών του 20ού αιώνα, παρέμενε ξεχασμένη αναμένοντας να συγκε-
ντρωθεί από τα δυσεύρετα τυπογραφικά δειγματολόγια των στοιχειοχυτηρίων 
ή τα κείμενα και τίτλους βιβλίων, εφημερίδων και περιοδικών ή τις έντυπες 
διαφημιστικές καταχωρήσεις.

Ο σημαντικότερος λόγος αυτής της διαχρονικής αδράνειας είναι πως η 
ελληνική γραφή χρησιμοποιείται μόνο από ένα μικρό πληθυσμιακά έθνος που 
έζησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τριών αιώνων υπόδουλο της οθωμανικής 
απολυταρχίας και σε μεσαιωνικές συνθήκες. Την ίδια περίοδο η δυτική Ευρώ-
πη άνοιγε τον βηματισμό της προς τη σύγχρονη κοινωνία της επιστήμης, της 
τέχνης και της ελεύθερης σκέψης και λόγου. Το αρχαίο ελληνικό φιλοσοφικό, 
λογοτεχνικό και καλλιτεχνικό πνεύμα που αναζήτησαν πρώτοι οι Ιταλοί από 
την εποχή της Αναγέννησης χρειαζόταν την εκμάθηση, μελέτη και χρήση της 
ελληνικής γλώσσας και η τυπογραφία υπήρξε, σε σημαντικό βαθμό, το σωσί-
βιο που πρόσφερε μεγάλη υπηρεσία στην αντίσταση του ελληνισμού κατά 
του κατακτητή του. Παράλληλα, η μελέτη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού 
που είχε συσσωρευτεί στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια στάθηκε το αναγκαίο 
εφαλτήριο για τη συγκρότηση του νεοελληνικού κρατιδίου που αναδύθηκε 
κατεστραμμένο μετά τον απελευθερωτικό αγώνα. Έως την ολοκλήρωση της 
πρώτης φάσης του βιομηχανικού μοντέλου ανάπτυξης της Ευρώπης στα τέλη 
του 19ου αιώνα, η λόγια έρευνα μόλις άρχιζε στην αγροτική ελληνική περιφέ-
ρεια και φυσικά η ιστορία και αισθητική της γραφής δεν ήταν προτεραιότητα. 
Οι λίγες μελέτες, όπως αναφέρθηκε, προέρχονταν από τη Δύση και η εξαρτη-
μένη και στρεβλή οικονομική, πολιτική και εκπαιδευτική πορεία που ακολού-
θησε η Ελλάδα έκτοτε δεν άλλαξε σημαντικά τα δεδομένα.  

Το απαιτητικό τεχνολογικό υπόβαθρο που απαιτούσε η εκτυπωτική βιομη-
χανία απέκλειε τη συμμετοχή της Ελλάδας και φυσικά τα εργοστάσια κατα-
σκευής τυπογραφικών στοιχείων, εκτυπωτικών μηχανών κ.ά. είχαν και την 
επιλογή του σχεδιασμού τους σύμφωνα με τα δικά τους κριτήρια. Η ελληνική 
έντυπη παραγωγή εισήγαγε την τεχνολογία και την αισθητική που είχε δια-
μορφωθεί στη Δύση.

Η οριοθέτηση της μελέτης
Χρονικά όρια: Για να γίνει κατανοητή η σχεδιαστική εξέλιξη των τυπογραφι-
κών στοιχείων ήταν αναγκαίο να ιχνηλατηθεί εν συντομία η μακρά πορεία της 
ελληνικής γραφής από την αρχαιότητα έως το τέλος του βυζαντινού κόσμου 
γιατί χωρίς αυτή την αναφορά η εμφάνιση και η εξέλιξη της ελληνικής τυπο-
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γραφίας θα ήταν αδύνατο να εξηγηθεί. Στη μελέτη ακολουθείται η χρονολογική πα-
ρουσίαση σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη περιοδολόγηση που προκύπτει από την κα-
ταγραφή των σημαντικότερων γεγονότων της ευρωπαϊκής ιστορίας. Η έρευνα και η 
αφήγηση έχει θέσει ως ιστορικό όριο τα τέλη του 20ού αιώνα, γιατί από το 1990 και 
ύστερα η νέα ψηφιακή πραγματικότητα εισήγαγε μια διαφορετική τεχνολογική, οικο-
νομική και αισθητική αντίληψη που θα χρειαστεί άλλα αναλυτικά εργαλεία και ανα-
φορές. Επιπλέον, η εισαγωγή της ψηφιακής τυπογραφίας στην Ελλάδα αποτελεί μέρος 
της δικής μου επαγγελματικής παρουσίας και θέτει δεοντολογικά όρια για την ανάλυ-
σή της από τον γράφοντα. Η επόμενη γενεά μελετητών ας αναλάβει αυτό το έργο.   

Γεωγραφική διασπορά: Παράλληλα με τη χρονική κατόπτευση, η αφήγηση παρακο-
λουθεί και τις ιδιαίτερες ιστορικές εξελίξεις σε κάθε μεγάλο λόγιο, αστικό και βιο-
μηχανικό κέντρο της Ευρώπης που άφησε το αποτύπωμά του στη διαμόρφωση των 
αισθητικών και τεχνολογικών επιλογών των ελληνικών στοιχείων. Έτσι για κάθε 
χρονολογική περίοδο η έρευνα παρακολουθεί και προσπαθεί να εξηγήσει τις σημα-
ντικότερες ευρωπαϊκές εξελίξεις και να αναδείξει, στο μέτρο του δυνατού, τόσο τις 
ομοιότητες και τη μεταφορά αισθητικών προτύπων, όσο και των διαφορών και απο-
κλίσεων που παρατηρούνται από έθνος σε έθνος.

Συνέχεια και ασυνέχεια του αισθητικού παραδείγματος: Η σχεδίαση του ελληνικού 
αλφαβήτου, όπως αντίστοιχα και του λατινικού, διαμορφώνεται σαν ένα ποτάμι ιδε-
ών και κοινών χρήσεων που το μεγαλύτερο διάστημα κυλά ήρεμα και νωχελικά, 
αλλά που σε ορισμένες κομβικές ιστορικές συγκυρίες μετατρέπεται σε ορμητικό 
χείμαρρο που σαρώνει παλαιές και εδραιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές. Στόχος 
της έρευνας είναι να αναδείξει αυτές τις αλλαγές παραδείγματος και να υποδείξει τη 
συμβολή τους έως το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου χρησιμοποιώντας ως εργα-
λεία την ιστορική εξέλιξη της τεχνολογίας, της ευρωπαϊκής κοινωνίας και της ευρύ-
τερης ιστορίας της τέχνης, μέρος της οποίας είναι η τεχνουργία της τυπογραφίας.

Η τεχνολογική παράμετρος: Ο αισθητικές και οικονομικές συνιστώσες της εξελικτι-
κής πορείας των τυπογραφικών στοιχείων στηρίχθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην τε-
χνολογική επανάσταση της τυπογραφικής μεθόδου που εισήγαγε ο Ιωάννης Γουτεμ-
βέργιος και συνέχισαν να επηρεάζονται από κάθε νέα βελτίωση ή επαναστατική 
αλλαγή της μηχανολογίας, της χημείας, της μεταλλουργίας και γενικότερα της εκβι-
ομηχάνισης που σημάδεψαν την ευρωπαϊκή ανάπτυξη μετά την Αναγέννηση. Για το 
σκοπό αυτό παρουσιάζεται και αναλύεται η τεχνολογική διαδικασία που επέτρεψε 
τη σχεδίαση, χάραξη και χύτευση των στοιχείων σε κάθε περίοδο: α) τη χειρωνακτι-
κή κατασκευή των εργαλείων και τη χάραξη και χύτευση των μολυβένιων στοιχείων 
β) την ακριβή μεταφορά υπό κλίμακα των σχεδίων των γραμμάτων από το χαρτί σε 
ανάγλυφα πρότυπα με τη χρήση του παντογράφου και την ταχύτατη μηχανική χύ-
τευση των στοιχείων γ) τα μηχανικά στάδια στοιχειοθεσίας και χύτευσης των κειμέ-
νων σε στήλες μέσω πληκτρολογίου από προκατασκευασμένες μήτρες σε ειδικές 
μηχανές υψηλής ακρίβειας και δ) τη μεταφορά όλης της σχεδιαστικής και στοιχειο-
θετικής διαδικασίας σε φωτο-χημικές διαδικασίες παραγωγής κειμένου σε φωτοπα-
θές φιλμ ή χαρτί με τη χρήση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και πρισμάτων.

Η σχεδιαστική παράμετρος: Η συνεχής και ενδελεχής μελέτη, καταγραφή και αναφορά 
των σχεδιαστικών προτύπων των λατινικών γραμματοσειρών στη δυτική Ευρώπη δεν 
έχει ουσιαστικά γίνει σε συστηματική βάση για τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία. 
Στη μελέτη αυτή ένα πολύ σημαντικό μέρος της έρευνας αποτελεί η επιλογή, η συλ-
λογή των χαρακτήρων και η ψηφιακή σχεδίαση των ελληνικών αλφαβήτων. Μέσα 
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από αυτή την προσπάθεια επιτυγχάνεται αρχικά η διάσωση του σχεδιαστικού παρελ-
θόντος και στη συνέχεια η συγκρότηση μια συλλογής πολλών διαφορετικών μορ-
φών των ελληνικών γραμματοσειρών που εμφανίστηκαν ανά περίοδο και ανά γεω-
γραφική περιοχή, οι οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά σε τέτοια αναλυτική 
καταγραφή. Για την ευκολότερη μεθοδολογική σύγκριση και ανάλυση των σχεδια-
στικών προσεγγίσεων κάθε χαράκτη τα πεζά γράμματα παρουσιάζονται πάντοτε στο 
ίδιο ύψος που υποδεικνύεται από την υποκείμενη γκρι ταινία. Τα κεφαλαία  ποικίλαν 
σε αναλογία ύψους και ακολουθούν τα αντίστοιχα πεζά τους από σειρά σε σειρά 
βοηθώντας έτσι τον/την αναγνώστη/ρια να αντιπαραβάλλει και να αντιλαμβάνεται 
ευκολότερα τις αλλαγές και τις κατευθύνσεις που ακολούθησε η ιστορική εξέλιξη 
των ελληνικών γραμματοσειρών. Σε κάποια αλφάβητα δεν ήταν δυνατό να βρεθούν 
όλα τα γράμματα στην έκδοση όπου χρησιμοποιήθηκαν. Σε πολλές περιπτώσεις η 
συλλογή τους ολοκληρώθηκε εντοπίζοντας τα σπανιότερα (κατά κανόνα το Ξ και Ψ) 
σε άλλα έντυπα. Όπου και αυτό δεν ήταν εφικτό η σχεδίαση συμπληρώθηκε με βάση 
το σχεδιαστικό πρότυπο των υπολοίπων και σε αυτές τις περιπτώσεις τα στοιχεία 
υποδεικνύονται με αχνότερη απόχρωση από τα άλλα.

Όλες οι γραμματοσειρές ολοκληρώθηκαν σχεδιαστικά με τη μεγαλύτερη δυνα-
τόν πιστότητα στα πρωτότυπα δείγματα χωρίς επεμβάσεις ή αλλαγές. Φυσικά η απο-
τύπωση δεν παύει να είναι μια υποκειμενική διεργασία και αναπόδραστα θα έχουν 
παρυσφρήσει σε κάποιο βαθμό, ελπίζω μικρό, προσωπικές επιλογές.  

Παρουσιάζονται 438 πεζοκεφαλαία, 229 κεφαλαιογράμματα και 36 μικρογράμμα-
τα αλφάβητα. Η συλλογή αυτή θα είναι διαθέσιμη για ελεύθερη χρήση σε κάθε 
ενδια φερόμενο/η σχεδιαστή/ρια που επιθυμεί να μελετήσει, να στηριχτεί και να εξε-
λίξει ένα ελληνικό αλφάβητο σε πλήρη και λειτουργική ψηφιακή γραμματοσειρά.  

Η μελέτη περιέχει επίσης σχεδιαγράμματα για την καλύτερη κατανόηση περί-
πλοκων μηχανημάτων ή τεχνικών διαδικασιών.

Η εικονογραφική παράμετρος: Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί τις διαθέσιμες βιβλιο-
γραφικές πηγές και ιστορικά αρχεία για την ύφανση της ιστορικής διαδρομής, αλλά 
παράλληλα και εξίσου σημαντικά προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία της οπτικής 
μνήμης του παρελθόντος. Η θεματική απαιτεί μια λεπτομερή αναφορά στη χρήση 
των ελληνικών αλφαβήτων κάθε περιόδου και η λεκτική περιγραφή τους μόνο δεν 
θα πρόσθετε σημαντική γνώση της εξέλιξής τους. Το ρητό «μια εικόνα ισούται με 
χίλιες λέξεις» εκφράζει απολύτως τη συγκεκριμένη περίπτωση και η σχεδιαστική 
αποτύπωση μαζί με την πυκνή εικονογράφηση διευκολύνει αποτελεσματικά, θεω-
ρώ, την κατανόηση των εξελίξεων και αναδεικνύει πλήθος στοιχείων της οπτικής 
πραγματικότητας κάθε περιόδου. Η επιλογή και η επιμέλεια της ποιότητας των εικό-
νων έγινε με ιδιαίτερη προσοχή  ώστε οι φωτογραφίες από χαρακτικά έργα, δείγμα-
τα σελίδων βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων, διαφημιστικών καταχωρήσεων, 
μηχανών και εργαλείων να επιτρέπουν μαζί με τα κείμενα και την ψηφιακή σχεδία-
ση των γραμματοσειρών να αποτυπώνεται και να φωτίζεται με τον καλύτερο δυνα-
τόν τρόπο η εξελικτική πορεία ή οι τομές που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο. Δεν 
πλαισιώνουν απλώς το κείμενο, αλλά αποτελούν μία εξίσου αποτελεσματική δεξα-
μενή πληροφοριών που συνυφαίνει το ευρύτερο ιστορικό αφήγημα.  
  
Η διάρθρωση της μελέτης
Η αφήγηση των ιστορικών, αισθητικών και τεχνολογικών εξελίξεων που διαμόρφω-
σαν τη μορφολογία και την πρακτική χρήση των ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων 
και η αποτύπωση της μορφολογίας τους σε κάθε περίοδο παρουσιάζονται σε τέσσε-
ρα Κεφάλαια:
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Το πρώτο Κεφάλαιο περιέχει την εμφάνιση και την ιστορική εξέλιξη της ελληνικής 
γραφής μετά την υιοθέτηση του φοινικικού αλφαβήτου, την πορεία του σε κεφαλαιο-
γράμματα στοιχεία κατά την αρχαϊκή περίοδο, την κλασσική εποχή και τους ελληνι-
στικούς χρόνους. Ακολούθως, συνεχίζεται η περιγραφή της βυζαντινής πορείας προς 
τη μικρογράμματη γραφή και την εισαγωγή των συμπλεγμάτων, βραχυγραφιών και 
ενώσεων γραμμάτων που εμπλούτισαν την αισθητική παρουσία των βυζαντινών κει-
μένων, αλλά τα επιβάρυναν με ένα μεγάλο αριθμό συμβόλων που δυσκόλευαν τη δυ-
νατότητα εκμάθησης της γραπτής γλώσσας εκτός λίγων επιλεγμένων γραφέων και 
περιόριζαν έτσι την εύκολη διάχυση της γνώσης σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα.

Περιλαμβάνεται η παρουσίαση και ανάλυση της πρώτης φάσης κατασκευής τυ-
πογραφικών στοιχείων, η συγκρότηση του συναφιού των τυποχαρακτών και τυπο-
γράφων, η εξέλιξη των συστημάτων μέτρησης των μεγεθών των στοιχείων και τα 
προβλήματα και οι λύσεις που κατέληξαν για τη διαχείριση της περίπλοκης ελλη-
νο-βυζαντινής γραφής. Έμφαση δίνεται στις επιλογές που καταγράφονται για την 
εξέλιξη της μορφολογίας των γραμμάτων τόσο στην περίοδο της αρχετυπίας, όσο 
και κατά την περίοδο του Διαφωτισμού και της Βιομηχανικής επανάστασης, όταν 
εγκατέλειψαν τα πολυάριθμα συμπλέγματα και η σχεδίαση ακολούθησε την αισθη-
τική της έντονα αυξομειούμενης κοντυλιάς που είχε καθιερωθεί στην ευρωπαϊκή 
καλλιγραφία έως τα τέλη του 18ου αιώνα.

Τέλος, παρουσιάζονται οι παράλληλοι δρόμοι των καλλιγραφικών προτύπων που 
χρησιμοποιούσαν για τη διδασκαλία της γραφής και την εφαρμογή διακοσμητικών 
γραμμάτων για τίτλους βιβλίων, περιοδικών και διαφημιστικών καταχωρήσεων από 
τα τέλη του 18ου και καθόλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Από το δεύτερο Κεφάλαιο αρχίζει η χρονολογική παρουσίαση, η αποτύπωση και η 
αναλυτική συζήτηση της εμφάνισης των πρώτων ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων. 
Αρχίζοντας από την Ιταλία της Αναγέννησης, όπου εμφανίστηκαν τα πρώτα έντυπα 
βιβλία με ελληνικά κείμενα, καταγράφονται οι σημαντικότεροι εκδότες-τυπογράφοι 
και χαράκτες που διαμόρφωσαν τη μορφή των ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων. 
Από τους έλληνες τυπογράφους, όπως ο Δημήτριος Δαμιλάς, ο Λαόνικος και ο Αλέ-
ξανδρος, ο Ζαχαρίας Καλλιέργης και οι Γλυκήδες έως τους πολυάριθμους λατίνους 
τυπογράφους, όπως ο Άλδος Μανούτιος, ο Johann Froben, οι Giunta, οι Στέφανοι, ο 
Christoph Plantin, ο Christian Wechel, ο Ernst Vögelin, οι Elzevir, ο John Fell, οι 
Enschéde, o William Caslon κ.ά. παρακολουθείται η πορεία των εξελίξεων σε κάθε 
ευρωπαϊκή περιοχή και πόλη, όπου καταγράφεται αξιοσημείωτη παρουσία ελληνι-
κής στοιχειοπαραγωγής ή εκδοτικής δραστηριότητας. Το περιεχόμενο του Κεφαλαίου 
ολοκληρώνεται με τις εξελίξεις του β´μισού του 18ου αιώνα, όταν σε όλες τις ευρω-
παϊκές χώρες οι εκδότες άρχισαν να εγκαταλείπουν τα πολυάριθμα συμπλέγματα και 
βραχυγραφίες της παραδοσιακής βυζαντινής επισεσυρμένης γραφής. Παράλληλα, 
στην κεντρική Ευρώπη εμφανίζονται οι μεγάλοι λόγιοι του ελληνικού Διαφωτισμού 
και τα τυπογραφεία των αδελφών Μαρκίδων-Πούλιου και του Γεωργίου Βεντότη, 
που συντάσσονται και αυτοί με το ευρωπαϊκό πνεύμα του ορθολογισμού και της 
απλοποίησης στοχεύοντας στη γρήγορη εκπαίδευση και την αφύπνιση των Ελλήνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Στο τρίτο Κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι πολύπλευρες εξελίξεις του 19ου αιώνα. 
Παρουσιάζεται η «αλλαγή παραδείγματος» που θα καθορίσει πλέον εμφατικά τη 
νέα πορεία της μορφής των ελληνικών γραμμάτων για τους επόμενους αιώνες. Έχο-
ντας πλέον μεταφέρει τη λατινική μορφολογία της ανισόπαχης κοντυλιάς στη σχε-
δια στική φιλοσοφία του ελληνικού αλφαβήτου οι πιο διαδραστικοί τυποχαράκτες- 
εκδότες της νεοκλασικής αισθητικής, ο Ιταλός Giambattista Bodoni, ο Γάλλος Firmin 
Didot και ο Γερμανός Karl Tauchnitz καθιέρωσαν ένα στρογγυλόσχημο ελληνικό 
πρότυπο με έντονες αντιθέσεις μεταξύ των κορμών και των μίσχων στη σχεδίαση 
κάθε γράμματος. Η επιτυχία του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα κατέληξε στη δη-
μιουργία του πρώτου ελληνικού κράτους χωρίς, όμως, καθόλου τεχνολογικό υπόβα-
θρο, που οδήγησε στην απόλυτη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας γενικότερα και 
της εκδοτικής παραγωγής ειδικότερα από την ευρωπαϊκή βιομηχανική τεχνολογία.

Από τις αρχές του 19ου αιώνα, αξιοσημείωτη είναι και η αλλαγή των ελληνικών 
τυπογραφικών στοιχείων στην Αγγλία, όταν η υιοθέτηση της γραφής του μεγάλου 
ελληνιστή φιλόλογου Richard Porson ως πρότυπο μιας νέας ελληνικής γραμματο-
σειράς κυριάρχησε γρήγορα σε όλες τις ελληνικές εκδόσεις της αυτοκρατορίας και 
στις ΗΠΑ, αλλά είχε ελάχιστη χρήση στην Ελλάδα. 

Μετά την Επανάσταση και έως το τέλος του αιώνα καταγράφονται οι πρώτες 
προσπάθειες να ιδρυθούν ελληνικά στοιχειοχυτήρια από δραστήριους τυπογρά-
φους-εκδότες, όπως ο Κωνσταντίνος Γκαρπολάς, ο Κωνσταντίνος Μηλιάδης και ο 
Ανδρέας Κορομηλάς ή επιχειρηματίες-εκδότες σαν τον Ανέστη Κωνσταντινίδη.

Τέλος, το Τρίτο Κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση και ανάλυση των 
επαναστατικών τεχνολογικών αλλαγών στη μηχανική χάραξη, χύτευση και στοιχειο-
θεσία των κειμένων που σημειώθηκε στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ μετά τη ραγδαία 
ανάπτυξη της μηχανολογίας και τις βαθιές κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές που δη-
μιούργησε η εκρηκτική κεφαλαιοκρατική και εμπορική επέκταση και η εξίσου εντυ-
πωσιακή δημοσιογραφική-εκδοτική διείσδυση σε όλα σχεδόν τα κοινωνικά στρώ-
ματα κάθε κράτους. 

Η παγκόσμια κυριαρχία δύο στοιχειοθετικών μηχανικών συστημάτων, της Λινοτυ-
πίας και της Μονοτυπίας δημιούργησε τις βάσεις μιας εντυπωσιακής ανάπτυξης των 
έντυπων μέσων για το μεγαλύτερο μέρος του 20ού αιώνα και είχε αναπόδραστα σημα-
ντικό μερίδιο στις επιλογές και την αισθητική των ελληνικών γραμματοσειρών.    

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Το τέταρτο Κεφάλαιο επικεντρώνεται στις εξελίξεις του 20ού αιώνα που διαμόρφω-
σαν μια σύνθετη σε γεγονότα και αντιφατική σε επιλογές περίοδο. Στη συζήτηση 
περιλαμβάνεται η συγκέντρωση, μελέτη και αποτύπωση του κλάδου της στοιχειοχύ-
τευσης και στοιχειοθεσίας κατά την επιταχυνόμενη ανάπτυξη του βιοτεχνικού τομέα 
στην Ελλάδα από τον μεσοπόλεμο και μεταπολεμικά, ενώ έμφαση δίνεται και στις 
σχεδιαστικές επιλογές των τριών μεγάλων στοιχειοθετικών εταιριών, Linotype, 
Monotype, Intertype, που επικράτησαν στον Τύπο και τις εκδόσεις καθώς και των 
σημαντικότερων ευρωπαϊκών στοιχειοχυτηρίων, όπως τα J. Schelter & C. Giesecke, 
Deberny & Peignot, Nebiolo, Stempel κ.ά. που σε μεγάλο βαθμό παρείχαν τη σχεδια-
στική έρευνα και τεχνολογική εξειδίκευση της κατασκευής και διάθεσης των μη-
τρών που προμήθευαν τους έλληνες βιοτέχνες.

Από τις αρχές του αιώνα τα πρώτα ελληνικά στοιχειοχυτήρια υπήρξαν εταιρείες 
δραστήριων επιχειρηματιών που εισήγαγαν τον αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό 
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και τις μήτρες ελληνικών γραμματοσειρών της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προσπαθώ-
ντας να ανταγωνιστούν τις απευθείας εισαγωγές με χαμηλότερες τιμές και ταχύτερη 
εξυπηρέτηση. Παρά τη συνεχή αντίδραση των τυπογράφων για χαμηλότερη ποιότη-
τα στοιχείων από τα ευρωπαϊκά, παρατηρήθηκε σταδιακή ανάπτυξη δύο ανταγωνι-
στικών επιχειρήσεων, των Β. Καρύδη - Α. Καρότση και των Εμ. Καρπαθάκη - Οδ. 
Αναγνωστόπουλου, η συλλογή των οποίων αυξανόταν συνεχώς σε ποικιλία, ιδιαίτε-
ρα στις διακοσμητικές κεφαλαιογράμματες σειρές.

Προπολεμικά ξεχώρισε η χαρακτική ικανότητα του Καρπαθάκη, ο οποίος όχι 
μόνο διεύθυνε την εταιρεία, αλλά ήταν ο πρώτος Έλληνας που σχεδίασε ελληνική 
γραμματοσειρά μετά την Αναγέννηση, την ισόπαχη Ολύμπια. 

Μεταπολεμικά, η δυναμική επέκταση του σχεδιαστικού προγράμματος της Μο-
νοτυπίας έφερε μια μικρή ανανέωση των ελληνικών γραμματοσειρών, αλλά η πα-
ρουσία της γαλλικής νεοκλασικής σειράς Didot (Απλά) και της γερμανικής Ελζεβίρ, 
συνέχισαν να κυριαρχούν στις εκδόσεις.

Τα δύο μεταπολεμικά στοιχειοχυτήρια που κυριάρχησαν την εικοσαετία 1960-
1980 ήταν τα «ΠΑΠ» του Θεόδωρου Παρασκευόπουλου και «Βικτώρια» του Ιωάννη 
Σαρασίτη, τα οποία πέραν των παραδοσιακών σειρών διεκδίκησαν την πρωτοκαθε-
δρία της ελληνικής αγοράς με την παραγωγή πολλών διακοσμητικών γραμματοσει-
ρών για τίτλους εφημερίδων και περιοδικών, έως ότου η παγκόσμια αλλαγή από τη 
στοιχειοθεσία μεταλλικών στοιχείων στη φωτοστοιχειοθετική τεχνολογία οδήγησε 
στο αναπόδραστο τέλος όλης της παραδοσιακής τυπογραφικής τέχνης.

Κατά τη δεκαετία του 1950, άρχισε να εμφανίζεται με επιταχυνόμενο ρυθμό η 
νέα φωτοστοιχειοθετική μέθοδος παραγωγής κειμένου, η τεχνική εξέλιξη της οποίας 
σκιαγραφείται για την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετώπισε το 
ολιγοπώλιο των τριών «δεινοσαύρων» του κλάδου. Από τα μέσα της δεκαετίας του 
1960 η εταιρία Linotype προσπάθησε να ανανεώσει τη συλλογή της ελληνικών σει-
ρών και υπό την πίεση της ελληνικής αγοράς προχώρησε στον «εξελληνισμό» κά-
ποιων επιτυχημένων λατινικών δίνοντας έτσι ώθηση σε αντίστοιχη «ανάπτυξη» από 
τις ανταγωνιστικές εταιρείες της φωτοστοιχειοθετικής τεχνολογίας.

Παράλληλα, στη διαφημιστική αγορά μεγάλη επιτυχία είχαν και οι πολυάριθμες 
«εξελληνισμένες» διακοσμητικές γραμματοσειρές που διέθεταν οι εταιρείες αυτο-
κόλλητων γραμμάτων, όπως η Letraset και η Mecanorma. 

Η εντυπωσιακή εκδοτική ανάπτυξη κατά την περίοδο της μεταπολίτευσης και η 
ταυτόχρονη ταχύτατη τεχνολογική αλλαγή οδήγησε στον παροπλισμό των παλαιό-
τερων έμπειρων στοιχειοθετών και τεχνικών της παραδοσιακής τυπογραφίας τη 
θέση των οποίων πήραν ανειδίκευτοι δακτυλογράφοι με ελάχιστη εμπειρία της τυ-
πογραφικής αισθητικής.      

Οι ελληνικές επιχειρήσεις φωτοστοιχειοθεσίας που αναπτύχθηκαν με εντυπωσια-
κό ρυθμό από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 έως τα τέλη του αιώνα στηρίχθηκαν 
κυρίως στις παραδοσιακές σειρές και σε «εξελληνισμούς» που έρχονταν από τις 
εταιρείες που παρείχαν τον φωτοστοιχειοθετικό εξοπλισμό τους. Η κατάσταση αυτή 
διατηρήθηκε έως και τα πρώτα χρόνια της εισαγωγής της νέας ψηφιακής τεχνολογίας, 
αλλά αυτή η μελέτη ανήκει στους μελλοντικούς ερευνητές.

Αθήνα, Νοέμβριος 2021
Γ.Δ.Μ.
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Η ελληνική γραφή στον αρχαίο κόσμο
Η ιδέα και πρακτική του αποθηκευμένου γραπτού 
λόγου ή ευρύτερα της κοινά αποδεκτής οπτικής ση-
μειολογίας κάθε πολιτισμού τόσο σε ακίνητα, όσο και 
σε φορητά και εύκολα στη χρήση αντικείμενα συνο-
δεύει την ανθρώπινη ανάπτυξη εδώ και πολλές χιλι-
ετίες, ενώ – από τον 11ο αιώνα στην Άπω Ανατολή 
και τον 15ο στην Ευρώπη – οι κοινωνίες εφηύραν 
και στηρίχτηκαν στο έντυπο βιβλίο, δηλαδή την απο-
τυπωμένη πληροφορία σε πολλαπλά όμοια αντίγρα-
φα. Το βιβλίο, είτε στη χειρόγραφη είτε στην έντυ-
πη μορφή του, υπήρξε πάντοτε συνυφασμένο με την 
τεχνουργία και όλοι όσοι ξεχώρισαν ως δημιουργοί 
εξαιρετικών εκδόσεων διέθεταν έμφυτη αντίληψη 
της αποτελεσματικής οπτικής επικοινωνίας της επο-
χής που έζησαν και οι καλύτεροι επέκτειναν τους 
ορίζοντες της τέχνης τους καθιερώνοντας νέα πρό-
τυπα που εφάρμοζαν οι επόμενες γενεές. 

Στην Ιλιάδα για πρώτη φορά συναντάμε τους περί-
φημους στίχους «σήματα λυγρά, γράψας εν πινάκι...» 
όταν ο Όμηρος διηγείται πως ο οργισμένος βασιλιάς 
Προίτος έστειλε στη Λυκία τον μυθικό ήρωα Βελλε-
ρεφόντη να μεταφέρει ανύποπτος ένα γραπτό μήνυμα 
σε ξύλινες πινακίδες στο οποίο ζητούσε από τον πεθε-
ρό του εκεί να δολοφονήσει τον αγγελιοφόρο. Οι με-
λετητές διακρίνουν στους δραματικούς αυτούς στί-
χους την πρώτη μνεία για την κοινή χρήση ελληνικής 
γραφής (εικ. 1). 

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η ελλη-
νική γλώσσα είχε αποκτήσει γραφή πολλές γενεές 
πριν, αλλιώς δεν θα ήταν κατανοητή η πλοκή των 
στίχων αυτών από το ευρύ κοινό. Σύμφωνα με τους 
μελετητές τα σήματα αυτά σχεδόν σίγουρα αναφέρο-
νταν στη νέα οπτική σημειολογία της προσαρμοσμέ-
νης στα ελληνικά φοι νικής γραφής. Στη συνεχιζόμε-
νη επιστημονική συζήτηση περιλαμβάνεται πάντως 
το ερώτημα αν υπήρξε ένας πρωτο-γραφέας ή «προ-
σαρμοστής», ο οποίος διαμόρφωσε τα φοινικικά 
σύμβολα σε εργαλεία της ελληνικής γλώσσας, με-
τατρέποντας ορισμένα φοινικικά γράμματα σε φω-

Εικ. 2. Η οινοχόη του Διπύλου (έπαθλο διαγωνισμού χορού), 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 740 π.Χ.

Εικ. 1. Δείγμα του πως θα μπορούσε να ήταν το πρώτο χειρόγραφο της Ιλιάδας (7ος αιώνας π.Χ.) και οι στίχοι όπου
γίνεται αναφορά για πρώτη φορά σε γραπτό ελληνικό κείμενο (βουστροφηδόν): «πέμπε δέ μιν Λυκίηνδε, πόρεν δ᾿ ό γε 

σήματα λυγρά, γράψας εν πίνακι πτύκτῳ θυμοφθόρα πολλά, δείξαι δ᾿ ηνώγειν ῳ πενθερῴ, όφρ᾿ απόλοιτο» (Arthur, 2002).   

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Π Ρ Ω Τ Ο

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ
ΚΑΙ Η ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΟΥΡΓΙΑ

Μέρος A´: Η διαμόρφωση της ελληνικής γραφής
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νήεντα ή αν λειτούργησε μια σταδιακή διαδικασία 
υιοθέτησης και εξέλιξης του αλφαβήτου (Powell, 
1991). Αμφιλεγόμενη επίσης παραμένει η περιοχή 
όπου ξεκίνησε η υιοθεσία του φοινικικού αλφαβή-
του από τους Έλληνες. Οι τρεις υποψήφιες είναι οι 
Αλ Μίνα-Ταλ Σούκα (στη συριακή ακτή), οι Βοιωτία- 
Εύβοια (Ηρόδοτος-Κάδμος) και το γεωγραφικό τόξο 
Ρόδου-Κρήτης-Θήρας, με το τελευταίο να είναι η 
πιθανότερη εκδοχή. Όπως και να έχει, στην οινοχόη 
του Διπύλου στον Κεραμεικό, με το αρχαιότερο κα-
τα γε γραμ μένο εύρημα του ελληνικού αλφαβήτου 
(740 π.Χ.), είναι σαφές πως τα φωνήεντα είχαν πλέ-
ον καθιερωθεί, αν και για τα Η και Ω χρησιμοποιού-
σαν ακόμα το Ε και το Ο, αντιστοίχως (εικ. 2).   

Έως και το πρώτο ήμισυ του 5ου αι. π.Χ. απα-
ντούν κείμενα με το αλφάβητο ακόμα ελλιπές, όπως 
χωρίς τα γράμματα Ζ, Η, Φ, Χ, Ψ και Ω στον διασω-
ζώμενο Κώδικα της Γόρτυνας στη νότια Κρήτη, το 
αρχαιότερο νομοθετικό έργο στην ευρωπαϊκή ήπει-
ρο (εικ. 3). Από τον 6ο αιώνα π.Χ. το ελληνικό αλ-

Εικ. 3. Αποτύπωση τριών στηλών του Κώδικα της Γόρτυνας (νότια Κρήτη). Αρχαϊκή γραφή χαραγμένη βουστροφηδόν.

Εικ. 4. Το διάταγμα της Σαλαμίνας. Επιγραφή με αρχαϊκή 
γραφή χαραγμένη σε πρώιμη στοιχηδόν διάταξη, 

Αθήνα, 4ος αι.



(δίγαμμα)

10ος αι. - 5ος αι. π.Χ. 5ος αι. π.Χ. 4ος αι. π.Χ. -  4ος αι. μ.Χ.

(κόππα)

Εικ. 5. Συνοπτικός πίνακας της μορφολογικής ποικιλίας των γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου από διάφορες ελληνόφωνες 
περιοχές έως τις απαρχές της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Βυζαντινή περίοδος). Πηγή: Guarducci 2008.
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Εικ. 6. Αποθετήριο οστράκων, Αθήνα, 5ος π.Χ. αι.

Εικ. 10. Αυτοκρατορικό διάταγμα, Παλαιστίνη, 1ος π.Χ. αι.

Εικ. 8. Επιγραφή με αφιέρωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στην Αθήνα, Πριήνη (Καρία), 334 π.Χ.

Εικ. 9. Αναθηματική στήλη της πτολεμαϊκής περιόδου, 
Αίγυπτος, 247-221 π.Χ.

Εικ. 11. Κατάλογος εφήβων, Αθήνα 145-146 μ.Χ.

Εικ. 7. Τιμοθέου Πέρσαι, 4ος αι. π.Χ. Pap. Berol. 9875.

φάβητο είχε πλέον διαδοθεί σε όλες τις διαλέκτους 
(Δωρική, Ιωνική, Αιολική κ.ά.)· από την Εύβοια, τις 
Κυκλάδες, την Κρήτη, την Ήπειρο, την Κέρκυρα 
και τις Συρακούσες έως τη Ρόδο, τις πόλεις της Ιω-
νίας, την Πελοπόννησο, την Αττική, τη Βόρεια Ελ-
λάδα, τον Βόσπορο και όπου αλλού είχαν εγκατα-
σταθεί Έλληνες. Οι προσ  θ  α  φαι ρέσεις γραμμάτων, 
όπως και οι αλλαγές στη μορφολογία τους έως τις 
απαρχές του βυζαντινού κόσμου αποτελεί το πεδίο 
έρευνας των κλάδων της ελληνικής επι γρα φι κής και 
παπυρολογίας, οι οποίοι ξεκίνησαν με τις μελέτες των 
λογίων της Αναγέννησης και εντάθηκαν από την αρ-
χαιολογική σκαπάνη και τους μελετητές του 19ου 
και του 20ού αιώνα. 
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Στην αρχαϊκή περίοδο (έως τον 5ο αιώνα) οι 
κατά κατά τόπους μικρές ή μεγάλες διαφοροποιή-
σεις του σχεδιασμού των γραμμάτων ήταν πολλές 
(εικ. 4). Ουσιαστικά, η κάθε γραφή ήταν αναγνωρί-
σιμη σε ένα στενό γεωγραφικό πλαίσιο της πόλης 
που κυριαρχούσε και έπαιζε περισσότερο ρόλο τε-
λετουργικό σε θρησκευτικές ή κρατικές λειτουργίες. 
Έκτοτε, όμως, η επίσημη υιοθέτηση του αλφαβήτου 
της Μιλήτου από τους Αθηναίους το 403/402 π.Χ. 
και η πνευματική ηγεμονία που έχαιραν για περισ-
σότερο από ένα αιώνα, περιθωριοποίησε γρήγορα 
τη χρήση των υπολοίπων και η ιωνική εκδοχή του 
αλφαβήτου καθιερώθηκε και εξελίχθηκε κατά τους 
ελληνιστικούς χρόνους και τη ρωμαϊκή περίοδο 
(Guarducci 2008, εικ. 5).

Θα πρέπει να σημειωθεί πως μεταξύ των σημα-
ντικότερων γραφικών συστημάτων (όπως η σαν  σκρι  
τικήινδική, η δημοτικήαιγυπτιακή, η σφηνοειδής, 
η σινοιαπωνική, η περσική, η αραβική, η ταμίλ 
κ.ά.), μόνο η γενεαλογική γραμμή της φοινικικής  
εβραϊκής  ελληνικής  λατινικής γραφής ακολούθη-
σε τη γεωμετρική μορφολογία των συμβόλων της, 
στηριγμένα στην ευθεία κοντυλιά (κάθετη, οριζόντια 
και δια γώνια), το παραλληλόγραμμο, το τρίγωνο 
και τον κύκλο. Σε αυτή την προσέγγιση εγγενής 
ήταν η έννοια της συμμετρίας ως προς τον κάθετο ή 
οριζόντιο άξονα σχεδία σης των περισσότερων 
γραμμάτων. Η παρουσία της δε, εντάθηκε περισσό-
τερο μέσα από την ορθολογική αντίληψη του κόσμου 
και την αγάπη της φιλοσοφικής και αισθητικής αρ-
μονίας που χαρακτήριζε το ελληνικό πνεύμα. Διαμορ
φώθηκε αποφασιστικά με τη συνεχή χρήση κειμέ-
νων σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό λίθινων επιγραφών 
για την κρατική και θρησκευτική τελετουργία των 
πόλεων. Η ανάγκη χάραξης των γραμμάτων με κα-
λέμι διευκολυνόταν από τη λιτή αξονική γεωμετρία 
τους τρέφοντας, παράλληλα, τον αρχιτεκτονικό διά-
λογο με τα δημόσια κτίρια, ναούς, θέατρα, ταφικά 
μνημεία κ.ά. (McCarter 1996:3342). 

Πέραν της αδιάκοπης χρήσης της μνημιακής γρα-
φής, όμως, η ραγδαία επέκταση της πολιτικής και 
πνευματικής ελληνικής ηγεμονίας στην εγγύς και 
πρόσω Ανατολή κατά την ελληνιστική εποχή αύξη-
σε εκθετικά τις ανάγκες χρήσης της γραφής στην 
κρατική διαχείριση, τον στρατιωτικό συντονισμό 
και την εμπορική επικοινωνία. Η πληθώρα γραφέων 
για τέτοιες εφήμερες χρήσεις, αλλά και για την αυ-
ξανόμενη ζήτηση αντιγραφής φιλολογικών και επι-
στημονικών κειμένων σε πάπυρο οδήγησε σε μια 
σταδιακή απομάκρυνση από την αυστηρή γεωμε-
τρία του αλφαβήτου των προηγούμενων αιώνων 

και επέτρεψε την αυξανόμενη επιρροή στοιχείων 
της ρέουσας γραφής που χαρακτήριζε την ανατολίτι-
κη αισθητική. 

Η ανάδειξη των Πτολεμαίων στην Αλεξάνδρεια 
και του Άτταλου Α΄ και Ευμένη Β΄ στην Πέργαμο 
έφεραν μια μεγάλη άνθηση των επιστημών και των 
τεχνών και τη δημιουργία των δύο ομώνυμων βιβλιο
θηκών που διέθεταν μοναδικής ποιότητας κείμενα 
γραμμένα σε εκατοντάδες χιλιάδες παπύρινους κυ-
λίνδρους. Η γραφή πλέον είχε εξελιχθεί σε ένα ση-
μαντικό παράγοντα ανάπτυξης της οικονομίας και 
του πολιτισμού της Μεσογείου (εικ. 612). 

Η ρωμαϊκή κατάκτηση του ελληνικού κόσμου και 
η συνεπαγόμενη ευρεία χρήση της λατινικής γλώσ-
σας και γραφής σε όλη τη Μεσόγειο άφησε επίσης 
τα σημάδια της στη γραφή μας. Το εμφανέστερο ήταν 
η επικράτηση χρήσης του λατινικού C στη θέση του 
γωνιώδους Σ της Ιωνίας, εξυπηρετώντας έτσι περισ
σότερο τη στρογγυλοποίηση των γραμμάτων (εικ. 15). 

Η εξέλιξη της ελληνικής γραφής στο Βυζάντιο
Αντιπροσωπευτικές γραφές κατά τους πρώτους χρι-
στιανικούς αιώνες είναι η λεγόμενη Βακχυλίδεια και 
η Ρωμαϊκή κεφαλαιογράμματη. Στην πρώτη παρατη-
ρούμε τη γωνιώδη ακόμα υφολογία των κοντυλιών, 
αν και το Α αρχίζει ήδη να καμπυλώνεται. Πήρε την 
ονομασία της από ένα πάπυρο του 2ου αιώνα με 
ωδές του λυρικού ποιητή Βακχυλίδη (εικ. 13). Η 
δεύτερη, της ίδιας περιόδου, φέρει σαφέστερες τις 
φερώνυμες επιρροές που έχει δεχθεί, ενώ η καμπυλό-
τητα που τη χαρακτηρίζει της προσδίδει μεγαλύτερη 
ελευθερία και εντονότερο πλάτος σε κάθε γράμμα 
(εικ. 16). Τον 4ο αιώνα ανθούν δείγματα της λεγό-
μενης Βιβλικής μεγαλογράμματης γιατί απαντά σε 
αντίγραφα των βιβλικών κειμένων (εικ. 18). Σε 
αυτή διατηρείται η τετράγωνη αναλογία ύφουςπλά-
τους σε κάθε γράμμα, αλλά παρατηρούμε την επι-
μήκυνση των κάθετων κοντυλιών του Ρ, Υ, Φ και Ψ. 
Η μακραίωνη πορεία από τις αμιγώς κεφαλαιογράμ
ματες προς τις μικρογράμματες γραφές είχε πλέον 
αρχίσει. 

Στη Δύση από τον 4ο αιώνα, πλέον, οι συνεχείς 
βαρβαρικές επιδρομές και η διάλυση της άλλοτε 
κραταιάς ρωμαϊκής διοίκησης έφεραν τη συρρίκνω-
ση της αγροτικής οικονομίας, του εμπορίου και της 
κινητικότητας των κατοίκων καταλήγοντας στην 
επικράτηση της δουλοπαροικίας και στην ελάχιστη 
επικοινωνία της με την Ανατολική Αυτοκρατορία. 
Παράλληλα, η πλήρης επικράτηση του χριστιανικού 
μονοθεϊσμού ενίσχυσε μεν την ενότητα των πληθυ-
σμών κάθε επαρχίας, ιδιαίτερα στην Ανατολή, και 



Εικ. 13. Επιστολή προς Εφεσίους, 175-225 μ.Χ. 

Εικ. 12. Βακχυλίδης, 2ος αι. μ.Χ. 

Εικ 14. Επιτύμβιο μνημείο αλόγου, Ρώμη, 2ος αι. μ.Χ.

Εικ. 15. Ιλιάδα, 2ος αι. μ.Χ.

Εικ. 17. Διοσκορίδη Ύλη ιατρική, 6ος αι. μ.Χ., Vindob. med. gr. l. 9875.

Εικ. 16. Επιτύμβια στήλη, Ακυληία, 3ος αι. μ.Χ.

Εικ. 18. Ησαΐας, 7ος αι. μ.Χ..

Εικ. 19. Προήμιον εις τους ελάσσωνας προφήτας, 8ος αι. μ.Χ. 

Εικ. 20. Ευαγγέλιο, 9ος αι. μ.Χ.
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βοήθησε στην αντίσταση των διαδοχικών επιδρομών 
των Περ  σών, Αράβων, Ρώσων-Σλάβων, Μογγόλων 
και Τούρ κων, αλλά ο στιγματισμός του επιστημονι-
κού και λογοτεχνικού παραδείγματος του ελληνορω-
μαϊκού πολιτισμού που προκάλεσε περιόρισε δρα-
στικά τον αναντικατάστατο ρόλο της ανάγνωσης και 
γραφής στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας. Διατηρήθη-
καν μόνο ως εργαλεία πολιτικής και πνευ ματικής 
εξουσίας μιας ολιγάριθμης εγγράμ ματης κάστας, 
δηλαδή του ανώ τερου κλήρου, θεολόγων-λογίων, 
αντιγραφέων-μοναχών και υπαλ λή λων της αυτοκρα-
 τορικής αυλής, των επάρχων και του στρατού.

Η νέα αυτή γαιοπολιτική και πολιτισμική πραγ-
ματικότητα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας διήρκε-
σε μια περίπου χιλιετία πριν καταρρεύσει τελικά 
κάτω από την επιθετικότητα των δυτικών σταυροφό-
ρων και τις αυξανόμενες επιδρομές των ασιατικών 
φυλών και του οθωμανικού επεκτατισμού. Η εξέλι-
ξη της ελληνικής γραφής κατά την περίοδο αυτή δια-
σώζεται κυρίως από τους χειρόγραφους κώδικες 
στα σκριπτόρια των μοναστηριών ή αυτοκρατορικά 
βουλεύματα κ.ά., ενώ με τη μελέτη της ασχολού-
νται οι κλάδοι της ελληνικής παλαιογραφίας, η κωδι-
κολογία και η διπλωματική, καλύπτοντας την περίοδο 
από τον 4ο αιώνα μ.Χ. έως την ύστερη Αναγέννηση.

Από τον 6ο αιώνα οι κώδικες με τη βιβλική γρα-
φή ατονούν, αλλά ήδη έχουν εμφανιστεί τόσο η 
Αλεξανδρινή (Κοπτική) γραφή στην Αίγυπτο (εικ. 
19), όσο και η Οξυκόρυφη (κεκλιμένη ή όρθια) στο 
Βυζάντιο (εικ. 20-21). Η γραφίδα ήταν πλατύτερη 
και παρήγαγε πλατιές πλάγιες ή κάθετες κοντυλιές, 
στενές διαγώνιες και καμπύλες με αυξομείωση του 
πάχους τους. Τέλος, από τον 10ο αιώνα πολλοί κώ-
δικες ήταν γραμμένοι με τη λεγόμενη Λειτουργική 
στρογγυλόσχημη γραφή, μία μνημιακή γραφή με 
έντονες διακοσμητικές απολήξεις σε μεγάλο μέγε-
θος που προοριζόταν για επίσημα έργα, κυρίως ευ-
αγγέλια και λειτουργικά ή πατερικά κείμενα, για 
πρόσωπα με σημαντικά αξιώματα (εικ. 24).

Εικ. 21. Απεικόνιση γραφέα (ευαγγελιστής Μάρκος), 
11ος αι. μ.Χ.

Εικ. 22. Απεικόνιση γραφέα (ευαγγελιστής Ιωάννης), 
11ος αι. μ.Χ.

Εικ. 23. Ευαγγέλιον κατά Μάρκον, 9ος αι. μ.Χ. 
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Εικ. 24. Συνοπτική διαμόρφωση της μικρογράμματης 
ελληνικής γραφής.

Εικ. 25. Ευαγγελιάριο Uspenskij, έτος 835.

Εικ. 26. Κωδ. Ιεροσολύμων (Τιμίου Σταυρού) αρ. 55, έτος 927.  

Εικ. 27. Προοίμιο στους Νόμους του Λέοντος 
και Κωνσταντίνου, έτος 1175.

                     6ος αι.                               7ος αι.          8ος αι.              820 - 840                                                                                              

Έως τις αρχές του 9ου αιώνα κορυφώθηκε η με-
ταβατική διαδικασία αλλαγής της μορφής των γραμ-
μάτων από κεφαλαία σε μικρογράμματα (πεζά). Από 
τον 4ο αιώνα ήδη παρατηρούμε την επιρροή της ανε-
πίσημης χρήσης της ελληνικής και λατινικής γραφής 
στην καθημερινή επικοινωνία, η οποία οδήγησε σε 
σύμφυρση γραμμάτων και έλλειψη πειθαρχίας στη 
γραφή. Η τάση για αυξομείωση των γραμμάτων του 
μεγέθους ή κάποιων κοντυλιών, η επιτάχυνση των 
κινήσεων και η επακόλουθη πλαγίασή τους που προ-
καλούσε η χωρίς διακοπές κίνηση του καρπού οδήγη-
σαν στην επισεσυρμένη γραφή. Η ανάγκη επίσπευσης 
της γραφής ενός κειμένου οδηγούσε τους γραφείς να 
αποφεύγουν τις επαναλλαμβανόμενες διακοπές σε 
κάθε κοντυλιά, ενώ η συνεχής κίνηση της γραφίδας 
στρογγύλευε τις γωνίες των γραμμάτων. Αυτή η σχε-
διαστική τάση εμφανίστηκε ήδη σε παπύρινα κείμενα, 
κατάστιχα, συμβόλαια ή εντάλματα, αλλά υποβοηθή-
θηκε περισσότερο από την επι κράτηση της περγαμη-
νής ως υποστρώματος γραφής. Η στιλπνή επιφάνεια 
του επεξεργασμένου δέρματος ευνοούσε την ταχύτε-
ρη και απρόσκοπτη μετατόπιση της γραφίδας, επιτρέ-
ποντας στον χρήστη εναλ λαγή φοράς και ελευθερία 
κινήσεων υπό τον πλήρη έλεγχό του (εικ. 25). 
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Οι διαφορετικές προσεγγίσεις και οι αισθητικές 
επιρροές των αντιγραφέων από περιοχή σε περιοχή 
παγιώθηκαν στη μονή Στουδίου της Κωνσταντι-
νούπολης από τον μοναχό Νικόλαο Στουδίτη, όπου 
λειτουργούσε βιβλιογραφικό εργαστήριο (scripto-
rium) και καθιερώθηκε ο νέος κανόνας, η στουδιτι-
κή γραφή και ο όρος «συρμαιογραφείν» (εικ. 26). 
Η μεταρρύθμιση αυτή συνδέθηκε με τη λεγόμενη 
μικρή Αναγέννηση, την έντονη ανάπτυξη της πνευ-
ματικής ζωής που παρατηρήθηκε τότε με κύριο εν-
διαφέρον τον εντοπισμό και συλλογή αρχαιοελλη-
νικών συγγραμμάτων και την κριτική ανάλυση και 
σχολιασμό τους. Με τη συγκέντρωση και αντιγρα-
φή με το νέο μικρογράμματο αλφάβητο πολλών 
αρχαίων κειμένων που υπήρχαν διάσπαρτα και ξε-
χασμένα σε όλη την αυτοκρατορία, μια διαδικασία 
γνωστή ως μεταχαρακτηρισμός, οι βυζαντινοί φι-
λόλογοι διέσωσαν σημαντικά κείμενα από την κα-
ταστροφή και συγκρότησαν ένα πρότυπο σύνολο 
κωδίκων που απετέλεσαν την πηγή της αρχαίας γραμ-
ματείας που χρησιμοποίησαν στις πρώτες έντυπες 
εκδόσεις της Αναγέννησης (βλ. Κεφ. 2ο).     

Η εξέλιξη της αμιγούς μικρογράμματης γραφής 
συνεχίστηκε έως τα μέσα του 10ου αιώνα και τελι-
κά πολλά γράμματα κατέληξαν με δύο και τρία εναλ-
λακτικά σχέδια τα οποία ο γραφέας χρησιμοποιού-
σε κατ᾽ επιλογή. Έκτοτε, η παρεμβολή παλαιό τερων 
κεφαλαιογράμματων μορφών αρχίζει να επανέρχε-
ται, ιδιαίτερα για τα γράμματα Β, Η και Κ, που μπο-
ρούσαν να προκαλέσουν σύγχυση. Ο Jean Irigoin 
κατέγραψε την παρουσία τουλάχιστον 50 κωδίκων 
στην Κωνσταντινούπολη με μία περίτεχνη παραλλα-
γή που εμφανίστηκε τον 10ο αιώνα την οποία ονόμα-
σε βοστρυχωτή ή σγουρή μικρογράμματη γραφή 

(bouletée ή bouclée) γιατί η πληθώρα ενώσεων και 
τα καμπύλα γράμματα δίνουν την εντύπωση της 
«μπούκλας» (εικ. 26). Στη συνέχεια, η πρακτική 
της χρήσης συμπλεγμάτων και βραχυγραφιών αυξή-
θηκε κατακόρυφα μετατρέποντας πλήρως την εικό-
να ενός κειμένου σε ένα πολύπλοκο πλέγμα καμπύ-
λων γραμμών που διεισδύουν επανειλλημένα στην 
προηγούμενη και επόμενη αράδα (εικ. 28). 

Μετά τη δεινή ήττα των Βυζαντινών από τους Σελ-
τζούκους Τούρκους στο Ματζικέρτ το 1071, άρχισε 
η αλυσιδωτή απώλεια των πλούσιων επαρχιών της 
Μικράς Ασίας που επέφερε συντριπτικό πλήγμα 
στην οικονομική και στρατιωτική ισχύ της Αυτο-
κρατορίας. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από 
τους Σταυροφόρους το 1204 σήμανε ουσιαστικά τη 
διάλυση της ενιαίας διοίκησης και μόνο τοπικοί πυ-
ρήνες διατήρησαν κάποια πνευματική παραγωγή. 
Οι δραματικές αυτές εξελίξεις μείωσαν τη μεθοδι-
κή παραγωγή κωδίκων σε οργανωμένα σκριπτόρια, 
ενώ σε πολλά από τα σωζώμενα κείμενα παρατηρού-
με μορφολογικές επιλογές χωρίς κοινό «κανόνα», 
αλλά περισσότερο τον προσωπικό γραφικό χα ρα-
κτή ρα των λογίων. Η σημαντικότερη κοινή κα  τεύ-
θυνση ύφους στους κώδικες από τα τέλη του 10ου 
έως και τον 12ο αιώνα ήταν αυτή που ο βυζαντινο-
λόγος Herbert Hunger ονόμασε μαρ  γαριτόπλεκτη γρα-
φή (Perlschrift). Χαρακτηριστικό της είναι πως τα 
πεζά γράμματα σχηματίζονται στρογ γυλόσχημα και 
ευδιάκριτα, αλλά με έμφαση στην οριζόντια ευθυ-
γράμμιση της κορυφής τους δημιουρ γώντας την 
εντύπωση ότι κρέμονται ως περιδέραιο μαργαριτα-
ριών (εικ. 28). Τους επόμενους δύο αιώνες απαντά και 
ένα νέο ύφος που οι μελετητές ονομάζουν ανισο-
στρόγγυλη γραφή (Fettaugenschrift) εξαι   τίας των δυ-

Εικ. 28. Ευσταθίου Παρεκβολαί εις Ομήρου Οδύσειαν, τέλος 12ου αι.
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σανάλογων διαστάσεων των στρογ  γυ λό σχη μων γραμ-
μάτων, όπως τα β, θ, ζ, ξ, ο, σ και ω (εικ. 29).

 Την περίοδο ως την πλήρη κατάλυση της βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας από τους Οθωμανούς η κω-
δικογραφία γνώρισε μια ακόμα αναλαμπή μέσα από 
την εμφάνιση του ονομαζόμενου προουμανισμού 
που έφερε η Σχολή του μεγάλου λόγιου Μάξιμου Πλα-
νούδη στα τέλη του 13ου και τις αρχές του 14ου 
αιώνα. Έτσι εμφανίστηκαν πολλοί κώδικες των 
κλασσικών αρχαιο ελληνικών συγγραμμάτων από 
εξαιρετικούς καλ λι γρά φους σε μία εκ νέου άνθηση 
των βι  βλιογραφικών εργαστηρίων στην Κων  στα ντι-
 νούπολη, τον Άθω, το Σινά και την Πελοπόννησο 
(Μυστράς κ.α.). Το προσωπικό καλλιτεχνικό ύφος 
τους, όμως, δεν μπορεί να ταξινομηθεί σε κοινές 
τε  χνοτροπίες, πέραν του ότι ακολουθούσαν λίγο- 
πολύ το ύφος της μεικτής μικρογράμματης γραφής 
του 10ου και 11ου αιώνα (εικ. 30-31).

Η πολύ συνοπτική αυτή ιστορική αναδρομή 
δυόμισυ χιλιετιών παρουσίας της ελληνικής αλφα-
βητικής γραφής περιλήφθηκε με σκοπό να βοηθή-
σει στην κατανόηση της μετάβασης από τον χειρό-
γραφο στον έντυπο πολιτισμό που άρχισε με το 
κίνημα της Αναγέννησης στη Δύση, το οποίο κατά-
φερε να επαναφέρει το πνεύμα της έρευνας και της 
γνώσης μέσα από το λεπτό νήμα που η ελληνική 
γραφή είχε διατηρήσει για αιώνες αποθησαυρίζο-
ντας στους κώδικες τον πνευματικό πλούτο της αρ-
χαιοελληνικής γραμματείας.

Από το χειρόγραφο στο έντυπο

Η ειδοποιός διαφορά που άλλαξε ριζικά την κατα-
γραφή και την αναπαραγωγή κειμένων από την κο-
πιώδη και χρονοβόρα χειρόγραφη αντιγραφή τους 
στην ταχεία και φθηνή μηχανική παραγωγή τους σε 
εκατοντάδες αντίτυπα ήταν οι ανεξάρτητοι μολυβέ-
νιοι χαρακτήρες του Ιωάννη Γουτεμβέργιου.

Η αποτύπωση ενός συμβόλου ή γράμματος από 
ένα ανεστραμμένο πρότυπο σε μια επιφάνεια, δεν 
ήταν φυσικά επινόηση του γερμανού εφευρέτη. Η 
πρακτική αυτή ήταν γνωστή, συνεχής και μακρά: τη 
συναντάμε στις αποτυπωμένες παλάμες των κατοί-
κων των σπηλαίων της παλαιολιθικής περιόδου, στα 
επα να λαμ βανόμενα σύμβολα του πήλινου δίσκου της 
Φαιστού ή στους θαυμαστούς σφραγιδόλιθους με τα 
έγγλυφα ή ανάγλυφα σύμβολα των μινωικών και μυ-
κηναϊκών χρόνων. 

Από την αρχαιοελληνική εποχή έχουμε την εξιστό-
ρηση του Πλούταρχου για την πονηρία του σπαρτιάτη 
στρατηγού Αγησίλαου να ενθαρρύνει τους απρόθυ-
μους οπλίτες του να πολεμήσουν, πιέζοντας στο συ-
κώτι του θυσια σμένου ζώου τη λέξη «ΝΙΚΗΝ» με την 
αριστερή παλάμη του, όπου την είχε βάψει κρυφά 
προηγουμένως με μελάνη – «[…] ἐτυπώθησαν οἱ τῶν 
γραμμάτων χαρακτῆρες» (Chevillier, 1694:7).1 

Εικ. 30. Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην, μοναχού Ιωάσαφ, 14ος αι.Εικ. 29. Ψαλτήριον, 12ος αι.

1. Εντύπωση προκαλεί περισσότερο η επιλογή των συγκεκρι-
μένων λέξεων του Πλούταρχου σε ένα κείμενο που γράφτηκε 
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O Κικέρων, ο Κουιντιλιανός και ο άγιος Ιερεμίας 
είχαν επίσης περιγράψει τρισδιάστατους χαρακτή-
ρες γραμμάτων σε κείμενά τους (Reed, 1887:3).2 

Κατά τον ύστερο Μεσαίωνα στη Δυτική Ευρώπη 
διασώζονται πολλά αντίτυπα βιβλίων, γνωστά ως βι-
βλία των φτωχών (Biblia pauperum), με εξιστορή-
σεις από το Ευαγγέλιο, βίους αγίων κ.ά. τυπωμένα 
σε χαρτί από ανάγλυφες ξύλινες πλάκες (εικ. 32), 
κυρίως με εικόνες, αλλά και σύντομα σκαλισμένα 
κείμενα για τους λίγους εγγράμματους.

Εικ. 32. Πλανόδιος πωλητής εικονογραφημένων έντυπων 
βιβλίων, Anciens cris de Paris, Γαλλία, 16ος αι.

1.500 χρόνια πριν την εφεύρεση του Γουτεμβέργιου: «Επεί δε 
τους παρ᾽ αυτώ παραστήσεσθαι μέλλοντας εώρα δεδιότας τον 
επιόντα κίνδυνον δια το των πολεμίων πλήθος (είκοσι γαρ ήσαν 
μυριάδες) και την των περί αυτόν ολιγότητα, προ της παρατά-
ξεως έγνω προθύσασθαι· και ασυνειδήτως τοις άλλοις επί την 
αριστεράν υπεστραμμένην τῃ χειρί «Νίκην» προσέγραψε, λαβών 
δε παρά του μάντεως το ήπαρ επέθηκε μεν επί την υπογεγραμ-
μένην χείρα, κρατών δ᾽ εφ᾽ ικανόν χρόνον υπέφαινε δισταγμόν 
και προσποίησιν είχεν απορούντος, μέχρι τῳ ήπατι συναναλει-
φθέντες ετυπώθησαν οι των γραμμάτων χαρακτήρες. Και 
τότε τοις συναγωνίζεσθαι μέλλουσιν επεδείκνυε, φάμενος τους 
θεούς δια των γεγραμμένων εκφήναι νίκην. Ασφαλές ουν τεκ-
μήριον δόξαντες έχειν του κρατήσαι εθάρρησαν προς την μά-
χην» (214c). Οι Σπαρτιάτες: Ξενοφώντος, Λακεδαιμονίων Πολι-
τεία – Πλούταρχου, Λακωνικά αποφθέγματα, Ζήτρος, Κ. (προλ.), 
Ράπτης, Γ. (μτφ. - περ. - σχολ.), Αθήνα, εκδ. Ζήτρος, 2007. 

2. Κικέρων, De Natura Deorum, βιβλίο ΙΙ, 93 (Βλ. Cicero, De Na-
tura Deorum, Rackham, A. (αγγλ. μτφ.), Καίμπριτζ, Μασ., Har -
vard University Press, 51967: «Hic ego non mirer esse quem-
quam qui sibi persuadeat corpora quaedam solida atque 
in  di  vidual vi et gravitate ferri mundumque effici ornatissimum 
et pulcherrimum ex eorum corporum concursione fortuita? Hoc 
qui existimat fieri potuisse, non intellego, cur non idem putet, si 
innumerabiles unius et viginti formae litterarum vel aureae, vel 
qualeslibet aliquo coiciantur, posse ex is in terram excussis 
annales Ennii, ut deinceps legi possint, effici; quod nescio an ne 
in uno quidem versu possit tantum valere fortuna» / «Σε αυτό το 
σημείο δεν θα έπρεπε να θαυμάσω πως κάποιος μπορεί να πεί-
σει εαυτόν ότι υπάρχουν ορισμένα στερεά και αόρατα άτομα 
ύλης μεταφερόμενα από τη δύναμη της βαρύτητας και ότι η 
τυχαία σύγκρουσή τους παράγει όλον αυτό τον περίπλοκο και 
θαυμαστό κόσμο; Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί αυτός που πι-
στεύει αυτό δυνατό να έχει συμβεί δεν θεωρεί ότι, εάν αναρίθ-
μητα αντίγραφα των εικοσιένα γραμμάτων του [λατινικού] αλ-
φαβήτου, κατασκευασμένα από χρυσό ή οτιδήποτε άλλο, γεμίσουν 
ένα δοχείο και μετά ριχτούν στο έδαφος, θα είναι δυνατό να 
στοιχειοθετήσουν τα Χρονικά του Εννίου έτοιμα για ανάγνω-
ση. Αμφιβάλλω αν θα μπορούσαν να πετύχουν τη σύνταξη 
έστω και ενός στίχου». Κουιντιλιανός, Institutio Oratoria, βιβλίο 
Ι, Ι-26 (Βλ. Quintilian, Institutio Oratoria of Quintilian, Butler, 
H.E. (αγγλική μτφ.), Λονδίνο, Loeb Classical Library edition - 
W. Haineman, 1920: «Nob excludo autem, id quod est inven-
tum irritandae ad discen dum infantiae gratia eburneas litterarun 
formas in lusum offere» / «Από την άλλη πλευρά συμφωνώ με 
την πρακτική που έχει επινοηθεί να κινούμε  το ενδιαφέρον των 
παιδιών να μαθαίνουν με το να τους δίνουμε να παίζουν με 
φιλντισένια γράμματα, όπως επίσης συμφωνώ με οτιδήποτε 
άλλο που θα επινοηθεί για να τα ενθουσιάζει με την όραση, την 
αφή και την ονομασία του». Άγιος Ιερεμίας, Επιστολή CVII, Ad 
Laetam, De Institutione Filiae από το St. Jerome, Selected Letters 

of St. Jerome, Λονδίνο, Wright, Frederick A. (αγγλική μτφ.), W. 
Heinemann, 1933): «Fiant ei litterae vel buxeae vel eburneae, el 
suis nominibus appellentur. Ludat in eis ut et lusus eius eruditio 
sit, et non solum ordinem teneat litterarum, ut memoria nomi-
num in canticum transeat, sed ipse inter se erebro ordo turbetur 
et mediis ultima, primis media misceantur, ut eas non sonu tan-
tum, sed et visu noverit» / «Φτιάξε για την Πάολα όλα τα γράμ-
ματα [της αλφαβήτου] από ξύλο ή φίλντισι και πρόφερε τα 
ονόματά τους, μετατρέποντας έτσι το παιχνίδι σε μονοπάτι  
μόρφωσης, και μάθε τη να αποστηθίσει όχι μόνο τη σωστή σειρά 
και τα ονόματα, αλλά κάθε τόσο άλλαζε τη θέση τους μεταθέτο-
ντας τα τελευταία στο μέσον και τα μεσαία στην αρχή. Έτσι θα 
τα μάθει όλα τόσο με την όραση, όσο και με τον ήχο τους».

Εικ. 31. Biblia Pauperum, Σταύρωση κ.ά., Ολλανδία, περ. 1465. 
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Η ιδέα της τυπογραφίας δεν προέκυψε εξ απήνης, 
αλλά ολοκληρώθηκε από την ιδιοφυή σύλληψη και 
τους συνεχείς πειραματισμούς του Ιωάννη Γουτεμ-
βέργιου, ο οποίος κατάφερε να συγκεράσει γνωστές 
ιδέες, τεχνικές και υλικά σε μια καινοτόμο διαδικα-
σία που θα ικανοποιούσε την αυξανόμενη ζήτηση 
για φθηνά βιβλία και που σύντομα οδήγησε στην 
ταχεία και ριζική αλλαγή πορείας του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού γίγνεσθαι τους επόμενους αιώνες.3 

Η τυπογραφία αποτελεί έκτοτε μέσον της ευρύτε-
ρης επικοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας 
και η ιστορία της υφαίνεται από τον άρρηκτο συν-
δυασμό του έργου των ανθρώπων που την υπηρέτη-
σαν και της εξέλιξης της ίδιας της τέχνης ως σύνολο 
καλλιτεχνικής και τεχνολογικής δημιουργίας. Η έντυ-
πη μέθοδος διαμόρφωσε ένα δυναμικό πεδίο της 

οπτικής πληροφορίας και παράλληλα η τεχνουρ γία 
που εξελίχθηκε μέσα από την παρουσία της συμπυ-
κνώνεται σε τρεις απλές έννοιες: τη γλυπτική φύση 
των ανάγλυφων τυπογραφικών χαρακτήρων, την 
αναγκαιότητα της αρμονικής διευθέτησής τους στη 
σελίδα και το εννοιολογικό κύρος του περιεχομένου 
που πηγάζει από την εκτύπωσή του σε χαρτί. Η τυ-
πογραφία εξελίχθηκε σε μία δύναμη εξαιρετικής 
σπουδαιότητας για τον παγκόσμιο πολιτισμό. Με 
τον όρο τυπογραφία εννοούμε την εκτύπωση από 
ένα αρχικό σύνολο ανάγλυφων χαρακτήρων στοι-
χειοθετημένων με ακρίβεια σε συνδυασμούς λέξεων, 
αράδων και στηλών σε κάθε σελίδα. Αυτή η τεχνική 
αποδείχτηκε σε εξαιρετικό εργαλείο επιτάχυνσης της 
μάθησης, προστάτρια της συσσωρευμένης  γνώσης 
και γόνιμη σύντροφος της λογοτεχνίας, του εμπορίου 
και των τεχνών. Έως την ηλεκτρονική εποχή υπήρ-
ξε το κατεξοχήν μέσον επικοινωνίας της πληροφο-
ρίας μεταξύ πόλεων, κρατών και ηπείρων, ενώ γεφύ-
ρωνε και την επικοινωνία μεταξύ μεγάλων χρονικών 
περιόδων. Η πρόσβαση στα κείμενα πολλών γενεών 
επιστημόνων, λογίων, λογοτεχνών, πολιτικών ηγε-
τών, δημοσιογράφων και  καλλιτεχνών και ο πνευμα-
τικός διάλογος ήταν εφικτά, σε μεγάλο βαθμό, μέσα 
από τα έντυπα βιβλία, τα περιοδικά και τις εφημερίδες.  

Ο Γουτεμβέργιος συνέλαβε την ιδέα να συνδυά-
σει δημιουργικά και με εντυπωσιακή επιτυχία την 
τέχνη της μεταλλουργίας, της χαρακτικής, της μη-
χανουργίας, της χαρτοποιίας και της χημείας για να 
υλοποιείται σε σύντομο χρονικό διάστημα η παρα-
γωγή εκατοντάδων αντιτύπων ενός πολυσέλιδου βι-
βλίου με μικρό κόστος, συγκριτικά με την ισάριθμη 
παραγωγή χειρόγραφων κωδίκων από επαγγελματίες 
αντιγραφείς. 

Στη σημερινή εποχή ένα χειρόγραφο και ένα 
έντυπο κείμενο θεωρούνται από όλους ως δύο δια-
φορετικά αντικείμενα με διαφορετικές χρήσεις και 
δεν είναι εύκολο να φανταστούμε το πως προσέλα-
βε τον νεο-εισερχόμενο διεκδικητή το αναγνωστικό 
κοινό των μέσων του 15ου αιώνα. Τις πρώτες δεκα-
ετίες, όταν η πλειονότητα των εργατών ήταν ακόμα 
οι αντιγραφείς κωδίκων, εμφανίστηκε ο νεολατινι-
κός και μάλλον υποτιμητικός όρος ars artificialiter 
scri bendi (τέχνη της τεχνητής γραφής) για κάθε 
αναφορά στη νέα μυστηριώδη πρακτική.

Εικ. 33.  Ιωάννης Γουτεμβέργιος (περ. 1400-1468).

Μέρος Β´: Τυπογραφία: Η τεχνολογική καινοτομία
       που άλλαξε τον κόσμο

3. Το γεγονός ότι υπάρχει συνεχής διεκδίκηση της πατρότητας 
της εφεύρεσης από τους Ολλανδούς για τον συμπατριώτη τους 
Laurens Janszoon Coster (περ. 1370-1440), δείχνει ότι οι προϋ-
ποθέσεις για την εμφάνιση και την εφαρμογή της νέας μεθόδου 
είχαν λίγο-πολύ ωριμάσει σε όλη την Ευρώπη.
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Η τέχνη της τυπογραφίας

Σε πολλές πόλεις με σημαντική παρουσία αντιγρα-
φέων η άφιξη της τυπογραφίας συνάντησε αντίστα-
ση αρχικά. Οι αντιγραφείς αντιμετώπισαν εχ θρι κά 
τη νέα μέθοδο και ως απειλή για το επάγγελμά τους, 
αλλά και πολλοί λόγιοι ή πλούσιοι βιβλιόφιλοι απα-
ξιούσαν στην αρχή να αγοράσουν έντυπα βιβλία 
γιατί τα θεωρούσαν ως μια χυδαία μηχανική απομί-
μηση των χειρόγραφων κωδίκων.

Από τον ιστορικό Jacop Burckhardt έχουμε μία 
περιγραφή του τρόπου λειτουργίας και της διαστρω-
μάτωσης των αντιγραφέων κατά την περίοδο της 
εμφάνισης του έντυπου βιβλίου:

Και κατά τα λοιπά παίρνουμε επίσης κάποιες πληροφορίες 
σχετικά με τον τρόπο που δημιουργούνταν τότε χειρόγραφα 
και βιβλιοθήκες. Η απ᾽ ευθείας αγορά ενός παλαιοτέρου χει-
ρογράφου με το σπάνιο ή απλώς πλήρες ή ακόμη και μοναδικό 
κείμενο ενός συγγραφέα, παρέμενε, φυσικά, σπάνιο δώρο της 
τύχης και δεν λογαριαζόταν. Όσοι αντιγραφείς καταλάβαιναν 
τα ελληνικά έπαιρναν την πρώτη θέση και τον τιμητικό τίτλο 
Scrittori, που είχε την έννοια της ιδιαίτερης προτίμησης. Αυτοί 
ήσαν και παρέμειναν λίγοι και ελάμβαναν υψηλές αμοιβές. Οι 
υπόλοιποι, απλοί Copisti, ήσαν εν μέρει φτωχοί λόγιοι, που 
είχαν ανάγκη ενός συμπληρωματικού εσόδου. Κατά περίεργο 
τρόπο οι Copisti της Ρώμης την εποχή του πάπα Νικολάου Ε´ 

ήσαν κατά πλειοψηφία Γερμανοί και Γάλλοι, μάλλον άνθρω-
ποι που κάτι επιδίωκαν από την Κουρία κι έπρεπε να κερδί-
σουν το ψωμί τους. Όταν λοιπόν π.χ. ο Cosimo Medici θέλησε 
να δημιουργήσει ταχέως μια βιβλιοθήκη για το αγαπημένο του 
ίδρυμα, το αββαείο στις παρυφές του Φιέζολε, κάλεσε τον 
Vespasiano, και έλαβε τη συμβουλή να μην αγοράσει βιβλία 
από τα διαθέσιμα αποθέματα γιατί δεν εύρισκε κανείς ό,τι επι-
θυμούσε, αλλά να βάλει να του τα γράψουν. Τότε ο Cosimo 
συμφώνησε μαζί του μιά ημερήσια αμοιβή κι ο Vespasiano 

Εικ. 34. Η πρώτη έντυπη Βίβλος των 42 στίχων (ανά στήλη) του Γουτεμβέργιου, Μαγεντία,  1452-1455.

Εικ. 35.  Σύγχρονη κατασκευή των τυπογραφικών στοιχείων 
του Γουτεμβέργιου.
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προσέλαβε 45 γραφείς και παρέδωσε 200 έτοιμους τόμους 
μέσα σε 22 μήνες. [...] Όταν έγραφαν για λογαριασμό μεγά-
λων αρχόντων το υλικό ήταν πάντοτε περγαμηνή· στη Βατικα-
νή και στο Ουρμπίνο το περικάλυμμα ήταν καρμίνιο μεταξω-
τό με αργυρές πόρπες. Μιά τέτοια αντίληψη, που ήθελε να 
εξάρει το δέος ενώπιον του περιεχομένου των βιβλίων μέσω 
της κατά το δυνατόν εκλεκτής διακοσμήσεώς τους, καθιστά 
κατανοητή την αντίδραση στην οποία προσέκρουσαν αρχικά 
τα τυπωμένα βιβλία, όταν εμφανίσθηκαν αιφνιδίως. Ο 
Federigo του Ουρμπίνο «θα είχε ντραπεί» να έχει στην κατοχή 
του τυπωμένο βιβλίο. 

(Burckhardt 1997:138-139) 

Πέραν της αναμενόμενης αντίδρασης του συνα-
φιού των αντιγραφέων, αυτή την αισθητική αντίστα-
ση των πλουσίων και των λογίων – των τότε δια  μορ-
φωτών της κοινής γνώμης – πρέπει να την είχε 
διαισθανθεί και ίσως προβλέψει ο Γουτεμβέργιος. 
Η επιμονή του να τελειοποιήσει την ιδέα του από 
κάθε άποψη και σε τέτοιο βαθμό ώστε το προϊόν 
της να ήταν ισότιμο ποιοτικά με τους καλύτερους 
κώδικες της εποχής τού κόστισε πολλά χρόνια πει-
ραματισμών και βελτιώσεων εξωθώντας τον σε υπέ-
ρογκο δανεισμό και τελικά, αδυνατώντας να πλη-
ρώσει τα χρέη του, οδηγήθηκε σε πτώχευση χάνοντας 
έτσι τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης της αριστουρ-
γηματικής αλλά ημιτελούς ακόμα πρώτης έντυπης 
Βίβλου (εικ. 33-34). 

Ο Γουτεμβέργιος λοιπόν αντιλαμβανόταν πλή-
ρως την αισθητική-καλλιτεχνική σύγκριση του έντυ-
που βιβλίου με τους κώδικες και υπερέβαλε εαυτόν 
στην προσομοίωση των τυπογραφικών στοιχείων 
του, ώστε να ανταγωνιστεί με επιτυχία την καλλι-
γραφική ποιότητα της μακραίωνης χειρόγραφης 
πα ράδοσης. Αυτή είναι και η συνήθης πρακτική 
κάθε εφαρμοσμένης καινοτομίας που έρχεται να 
αντικαταστήσει ένα εδραιωμένο χρηστικό σύστη-
μα: μορφολογικά προσομοιάζει το παλαιό πρότυπο 
έως ότου η δυναμική της νέας χρήσης και η μηχανο-
λογική βελτίωση οδηγήσει σε νέες υφολογικές εξε-
λίξεις που θα την απογαλακτίσουν αισθητικά και 
εργονομικά από το παρελθόν της. Στην αρχιτεκτο-
νική, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στη ναυπηγική 
και σε πολλά άλλα βιομηχανικά προϊόντα μπορού-
με να παρατηρήσουμε την ίδια διαδικασία μίμησης, 
ανάπτυξης και σχεδιαστικής ανεξαρτητοποίησης 
του νέου από το παλαιό. Φυσικά ο μορφολογικός 
αυτός απογαλακτισμός δεν φέρνει πάντοτε νέες 
σχεδιαστικές ιδέες, αλλά μπορεί να ανακυκλώνει 
και παλαιότερες προσδοκώντας στο κύρος ενός εξι-
δανικευμένου μακρινού παρελθόντος. Αυτός είναι 

ένας σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της 
ιστορικής εξέλιξης του σχεδιασμού και θα επεκτα-
θούμε περισσότερο παρακάτω σε σχέση με την 
πρώτη εμφάνιση και μετέπειτα ποικιλομορφία των 
ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων.

Την επαναστατική νέα μέθοδο του Γουτεμβέρ-
γιου συνδιαμόρφωσαν εξίσου η τέχνη και η τεχνική: 
α´) η επιλογή ενός εξαιρετικού αλφαβήτου της γοτ-
θικής καλλιγραφίας που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής 
εκείνη την περίοδο στη Γερμανία και για το οποίο 
χαράχτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ποικίλα εναλ-
λακτικά σε πλάτος στοιχεία ώστε κατά τη στοιχειο-
θεσία να επιτυγχάνεται τόσο η ανεπαίσθητη ποικι-
λομορφία της φυσικής γραφής όσο και η τέλεια 
κάθετη ευθυγράμμιση των αράδων σε κάθε στήλη 
κειμένου και β´) η τεχνολογική καινοτομία των χυτευ-
μένων μολυβένιων στοιχείων και ιδιαίτερα ο ιδιο-
φυής μηχανισμός του εκμαγείου που επέτρεπε την 
αυξομείωση του πλάτους κάθε χαρακτήρα σύμφω-
να με τον ιδιαίτερο σχεδιασμό του, που διευκόλυνε 
την αρμονική οπτικά στοιχειοθεσία των λέξεων σε 
ένα έντυπο βιβλίο και ως εκ τούτου την απρόσκο-
πτη συνεχή ανάγνωση του κειμένου.

Ο Γουτεμβέργιος συνέλαβε την ιδέα και εφάρ-
μοσε με επιτυχία την κατασκευή και χρήση μολυβέ-
νιων τυπογραφικών στοιχείων όταν το κυρίαρχο ύφος 
γραφής στη Δυτική Ευρώπη παρέμενε το γοτθικό, 
δηλαδή μια συνεχής συστοίχιση κάθετων κοντυ-
λιών της πένας που διανθίζονταν από ρομβοειδείς 
καταλήξεις και μικρούς διαγώνιους μίσχους. Η απλή 
οπτική εναλλαγή της μαύρης μελάνης και του λευ-
κού υποστρώματος σε στήλες κειμένου είχε ήδη πα-
ρατηρηθεί για τη ρυθμική ομοιομορφία της και διά-
φοροι συγγραφείς την παρομοίαζαν με την ύφαν  ση: 
textus.4 

Αυτή η πολυπαραμετρική συνέργεια κατά τον 
15ο αιώνα, δηλαδή της επιταχυνόμενης οικονομι-
κής και πολιτισμικής ανάτασης στη Δυτική Ευρώ-
πη, της ευρείας κοινής χρήσης ενός απλού στη σχε-
δίαση και τη χάραξη αλφάβητου, και της εξελιγμένης 
τεχνολογικής πρακτικής – ιδιαίτερα στη μεταλλουρ-
γία –, συμπυκνώνει τα αίτια και την τεράστια επιτυ-
χία της νέας τέχνης. Η τυπογραφία εξαπλώθηκε με 
εκθετικούς ρυθμούς και έως το τέλος του αιώνα κυ-
κλοφόρησαν περισσότερα έντυπα βιβλία από όσοι 
χειρόγραφοι κώδικες είχαν ποτέ γραφεί.

4. Βλ. το λεξικό Merriam-Webster: tiste, texte, από τα μεσαιω-
νικά λατινικά textus του αρχαίου λατινικού ρήματος texere = 
υφαίνω. Η πρώτη χρήση του ως «γραπτό κείμενο» ανάγεται 
στον 14ο αιώνα.
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Πριν όμως προχωρήσουμε στην αποτύπωση και 
ανάλυση των ιστορικών εξελίξεων της σχεδίασης 
των ελληνικών χαρακτήρων είναι αναγκαίο να πα-
ρουσιαστεί μια σύντομη τεχνική περιγραφή της τυ-
πογραφίας, της επαναστατικής αυτής μεθόδου που 
η τεχνουργία της επηρέασε, αλλά και επηρεάστηκε 
από τις αισθητικές αντιλήψεις και κατ᾽ επέκταση 
επιλογές των εκάστοτε ηγετών του τυπο-εκδοτικού 
κλάδου από την Αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα.

Ελάχιστες αναφορές σε αρχειακό υλικό του 15ου 
αιώνα έχουν διασωθεί και η μυστικότητα που δια-
κατείχε τους περισσότερους τυπογράφους τότε για 
τη νέα τέχνη δεν έχει βοηθήσει την ιστορική έρευ-
να. Το παλαιότερο συμβόλαιο κατασκευής τυπογρα-
φικών στοιχείων προέρχεται από την Περούτζια (Απρί-
λιος 1471), όπου δύο γερμανοί τυπογράφοι, ο Petrus 
από την Κολωνία και ο Johannes από τη Βαμ    βέργη 
χρηματοδοτήθηκαν από τέσσερεις ιταλούς επιχει-
ρηματίες για «την τέχνη και παραγωγή εντύπων και 
χειρογράφων» («ad artem et exercitium imprimendi 
ac scribendi»), αλλά δηλωνόταν ρητά πως τα εργα-
λεία της κατασκευής των στοιχείων απο  τελούσαν 
επαγγελματικό μυστικό των τυπογράφων. Ένα άλλο 
διαφωτιστικότερο συμβόλαιο προέρχεται από τη 
Βιτσέντζα (Νοέμβριος 1476) και πρέπει να είναι η 
πρωιμότερη αναφορά στα ελληνικά στοιχεία. Ο 
γερμανός τυπογράφος Giovanni da Reno (Johannes 
de Reno ή Hans vom Rin, ενεργός 1473-1482) δήλω-
νε πως «[θα κατασκευάσω] 110 πατρότυπα ελληνι-
κών χαρακτήρων, τις χάλκινες μήτρες τους και το 
εκμαγείο για τη χύτευση στοιχείων» («[Laborare] 
centum decem ponzonos litterarum grecarum de 
azali et totidem matresrami instatas et unam formam 

pro infundendo dictas lit teras», εικ. 36, Olocco, 2017: 
33-80).

 Ένα αιώνα μετά την εμφάνιση της πρώτης έντυ-
πης Βίβλου, κυκλοφόρησε στην Αμβέρσα ένα παιδι-
κό βιβλίο του μεγάλου εκδότη-τυπογράφου Christophe 
Plantin, La premiere et la seconde partie des dialogues 
francois pour les jeunes enfans (1567:236 και Η. Carter 
2002:6), με ένα σύντομο διδακτικό διάλογο που 
εξηγούσε αδρά στους μικρούς αναγνώστες τη διαδι-
κασία κατασκευής τυπογραφικών χαρακτήρων:

– Ας ξεκινήσουμε με τα γράμματα, αφού αυτά στοιχειοθε-
τούμε πρώτα. Πως τα φτιάχνουν;
– Πρώτα κάνουν το κάθε πατρότυπο, μια μακρόστενη βέρ-
γα χάλυβα με χαραγμένο στη μια άκρη της όποιο γράμμα 
χρειάζεται.
– Για ποιο σκοπό το κάνουν αυτό;
– Όταν ολοκληρωθεί η χάραξή του το καρφώνουν σε μια 
πλάκα χαλκού για να διαμορφωθεί η μήτρα, που απλά είναι 
μια εσώγλυφη εικόνα του γράμματος που καρφώθηκε, όπως 
αποτυπώνεται το σχήμα μιας σφραγίδας στο βουλοκέρι.
– Και ποια είναι η χρήση του γράμματος που σχηματίστηκε 
με αυτόν τον τρόπο στον χαλκό;
– Χρησιμεύει γιατί το μέταλλο που κατασκευάζονται τα 
στοιχεία, μολύβι ή κασσίτερος, χυτεύεται μέσα στη μήτρα 
μέσω ενός εκμαγείου.
– Αυτό είναι κατανοητό, αλλά νομίζω ότι θα είναι πολύ δύ-
σκολο να κατασκευαστούν τα γράμματα με ακρίβεια στο 
ίδιο μέγεθος, ώστε να ταιριάζουν το ένα δίπλα στο άλλο.
– Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση του εκμαγείου, ενός μηχα-
νισμού πολλών συναρτημάτων μέσα στο οποίο χυτεύονται 
όλα τα στοιχεία όμοια, δηλαδή ενός μεγέθους, όπως λένε.
– Άρα στο εκμαγείο μπορεί να εφαρμοστεί η μήτρα του 

Εικ. 36. Πρώιμη αναφορά κατασκευής ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων. «[θα κατασκευάσω] 110 πατρότυπα ελληνικών 
χαρακτήρων, τις χάλκινες μήτρες τους και το εκμαγείο για τη χύτευση των στοιχείων», Giovanni da Reno, Νοέμβριος 1476.
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Εικ. 37. Τα εργαλεία του τυποχαράκτη. Διακρίνοντα: 1-2, 8) κοπίδια και λίμες 3) βάση ευθυγράμμισης ύψους των στοιχείων  
4-5) οδηγοί χάραξης 6) η λίθινη βάση λείανσης 7) η γωνία ευθυγράμμισης 9) συλλογή πατροτύπων 10) πατρότυπο 

του γράμματος e με πρόσδεση τόνου (é) 11) το πατρότυπο με την εγκοπή επιτρέπει την πρόσδεση τόνων 
12-15) το πατρότυπο του κεφαλαίου Μ (14) κατασκευασμένο με 2 τριγωνικές αντιφόρμες (12, 13, 15+15) 

και 16-19) βοηθητικά εργαλεία. P.-S. Fournier, Manuel typographique, Παρίσι, τόμ. Ι, 1764.

γράμματος Α τη μια φορά και του Β την επόμενη, ώστε όλα 
τα αντίτυπα του Α και του Β να έχουν το ίδιο μέγεθος;
– Έτσι ακριβώς. 

Η πρώτη αναλυτική και εικονογραφημένη πραγ-
ματεία-εγχειρίδιο για την τέχνη της τυπογραφίας 
εμφανίστηκε πολύ αργότερα, από τον Joseph Moxon 
με το έργο του Mechanick Exercises on the Whole Art 
of Printing (Λονδίνο, 1683-1684). Εκεί περιγράφε-
ται κάθε στάδιο της τυπογραφικής διαδικασίας και 
φυσικά έχει αφιερώσει τρία κεφάλαια για την πα-
ρουσίαση της σχεδίασης και χάραξης των γραμμά-
των του λατινικού αλφαβήτου, της χύτευσης των 
χαρακτήρων και της στοι  χειο θε σίας κειμένου..

Η καρδιά της εφεύρεσης της τυπογραφίας βρί-
σκεται στην κατασκευή κινητών μεταλλικών στοι-
χείων, που χυτεύονται σε πολλά αντίγραφα και χρη-
σιμοποιούνται για την εν σειρά στοιχειοθεσία λέξεων, 
αράδων, στηλών κ.λπ., ώστε από αυτά να εκτυπω-
θούν πολλαπλά αντίτυπα του επιλεγμένου κειμένου 
σε χαρτί. Στη συνέχεια διέλυαν τους στίχους και επέ-
στρεφαν τους χαρακτήρες στην τυπογραφική κάσα 
για να χρησιμοποιηθούν ξανά σε άλλο κείμενο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως κάθε γραμματοσει-
ρά που ολοκληρωνόταν από τον στοιχειοχαράκτη 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τη χύτευση ενός 
μόνο μεγέθους γραμμάτων, και η χρήση διαφορετι-
κών μεγεθών του ίδιου σχεδιασμού για τις ανάγκες 
της στοιχειοθεσίας πολυπλοκότερου κειμένου (τί-
λους ενοτήτων, υποσημειώσεις κ.ά.) απαιτούσε, εκ 
των πραγμάτων, τον σχεδιασμό και τη χάραξη της 
γραμματοσειράς σε κάθε αναγκαίο μέγεθος της έκ-
δοσης. Έτσι, οι περισσότερες χαράσσονταν και χυ-
τεύονταν συνήθως σε διαφορετικά, και σταδια  κά τυ-
ποποιημένα, μεγέθη, όπως θα συζητήσουμε παρακάτω. 
Οι καλύτεροι και ικανότεροι τεχνίτες είχαν τη δυνατό-
τητα να χαράσσουν γλύφους μεγέθους ακόμη και 
λίγων χιλιοστών, που μας εντυπωσιάζουν έως σήμε-
ρα, αν ληφθεί υπ’ όψη ο ελάχιστος εξοπλισμός που 
είχαν στη διάθεσή τους. Η τέχνη του στοιχειοχαρά-
κτη ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και χρειαζόταν δεξιοτε-
χνία, εμπειρία, τεχνικές γνώσεις, καλλιτεχνι κή αί-
σθηση, δεινή όραση, επιμονή και υπομονή, καθώς η 
ολοκλήρωση μιας πλήρους γραμματοσειράς με όλα 
τα στοιχεία, τα διακριτικά και τα σημεία στίξης απαι-
τούσε πολλούς μήνες κοπιαστικής εργασίας. 
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Εικ. 38. Ο τυποχαράκτης στο εργαστήριό του: Διακρίνονται 1) η υπεριψωμένη βάση εργασίας 
2) ο μεγεθυντικός φακός 3) τα εργαλεία (κοπίδια και λίμες) 4) η μικρή λυχνία 5) η λίθος λείανσης 
6) βάση ευθυγράμμισης 7) σειρά πατροτύπων 8) το πατρότυπο και 9) η μήτρα του κεφαλαίου Α.

5. Νεότερες μελέτες της Βίβλου και άλλων εντύπων του Γουτεμ-
βέργιου έχουν δημιουργήσει εύλογα ερωτηματικά για το αν είχε 
χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό του εκμαγείου που παράγει πανο-
μοιότυπους χαρακτήρες ή αν τους χύτευε στην άμμο, εξαιτίας των 
πολλών διαφορών στα τυπωμένα στοιχεία του που δεν δικαιολογεί 

Οι ανάγκες αυτές της τέχνης τους οδήγησαν στην 
εξειδίκευση ικανών τεχνιτών, οι υπηρεσίες των οποίων 
προσφέρονταν σε διάφορους τυπογράφους-εκδότες, 
συχνά και πέρα από τα σύνορα της χώρας τους. Οι 
στοιχειοχαράκτες-στοιχειοχύτες με την πάροδο των 
χρόνων αποτέλεσαν μια ιδιαίτερη και κλειστή συ-
ντεχνία μέσα στους κόλπους της τυπογραφικής τέ-
χνης, και σταδιακά εξελίχθηκαν από τεχνουργούς- 
βιοτέχνες με λίγους μαθητευόμενους  σε σημαντικές 
επιχειρήσεις-χυτήρια από τα τέλη του 18ου αιώνα 
που σε μεγάλο βαθμό ποδηγετούσαν την καλλιτεχνι-
κή εξέλιξη των τυπογραφικών στοιχείων.

Η χάραξη και χύτευση των στοιχείων

Αναλυτικά, η χάραξη των πατροτύπων των χαρακτή-
ρων και η αναπαραγωγή τους σε πολλά αντίγραφα 
– που εικάζεται πως ακολούθησε και ο Γουτεμβέρ-
γιος5 – διαμορφώνεται από τα εξής στάδια (εικ. 37-40):

η φθορά τους ή άλλες παραμορφώσεις (π.χ. υπερχείλιση μελάνης, 
ατέλειες του χαρτιού, κακή εκτύπωση κ.ά.). Η εφεύρεση και υιο-
θέτηση του εκμαγείου πρέπει να εξελίχθηκε τουλάχιστον μια 
20ετία αρ γότερα, αλλά παραμένει άγνωστο που και από ποιόν 
(Agüera y Arcas, Blaise - Needham, Paul: 2002).

Α. Ο σχεδιασμός και η χάραξη πατροτύπων 
Μεταξύ των βασικών εργαλείων είναι η ξύλινη υπε-
ρυψωμένη βάση εργασίας (1) στερεωμένη στον πά-
γκο που φτάνει στο στήθος του καθιστού χαράκτη 
ώστε να μην χρειάζεται να σκύβει κατά τη διάρκεια 
της εργασίας. Είναι ουσιαστικά μία προβολή με τε-
τράγωνη εγκοπή η οποία επιτρέπει στον τεχνίτη να 
στηρίζει τη μικρή χαλύβδινη ράβδο για να τη χαρά-
ξει και να τη λειάνει. Χρειάζεται, επιπλέον, μία μέγ-
γενη για να ακινητοποιεί το πατρότυπο όταν απαι-
τείται γρήγορη εργασία τριψίματος και επίσης ένας 
μεγεθυντικός φακός (2). Ένα άλλο αναγκαίο εργα-
λείο είναι η λίθος (5) όπου τρίβουν τα πατρότυπα 
ώστε να λειανθεί εντελώς η πλευρά που φέρει το 
γράμμα. Το εργαλείο που εγγυάται πως η επιφάνειά 
της θα είναι σε πλήρη καθετότητα ως προς το μήκος 
του πατροτύπου είναι μια χαλύβδινη γωνία 90º που 
καθοδηγεί την παλινδρομική κίνηση με ακρίβεια (6).

Κάθε γράμμα του αλφαβήτου σχεδιάζεται αντί-
στροφα (ώστε να μην είναι αναγνώσιμο) στην ορι-
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Εικ. 40. Σχηματικά στάδια της χάραξης πατροτύπου: α) Χάραξη αντιφόρμας των εσωτερικών κοιλωμάτων. 
β) Σταδιακή διαμόρφωση του εξωτερικού σχεδίου του γράμματος με συχνή αποτύπωση σε χαρτί για τον έλεγχο της χάραξης.

α

β

ζόντια επιφάνεια μιας μικρής ράβδου (περ. 5-8 εκ.) 
και με αρκετό πλάτος και ύψος για να χωρά το προς 
χάραξη γράμμα, πριν αυτή «βαφτεί» (βλ. παρακάτω) 
για να σκληρυνθεί. Το σχήμα του γράμματος χαράσ-
σεται σταδια κά με διάφορα εργαλεία (κοπίδια, σου-
βλιά, λίμες κ.λπ.) έως ότου διαμορφωθεί μια τριδιά-
στατη γλύφος, το πατρότυπο. Οι λίμες χωρίζονται σε 
τρεις κατηγορίες: μεγάλες για γρήγορο αποτέλεσμα 
κατά τα προκαταρκτικά στάδια διαμόρφωσης του 
χαρακτήρα, μεσαίες με λεπτή υφή για γενική χρήση 
και μικρές που τρίβουν και διαμορφώνουν τις λεπτο-
μέρειες. Τα κοπίδια είναι κοφτά μπροστά με τομή σε 
σχήμα ρόμβου ή τριγώνου και επίπεδα χωρίς κοιλότη-
τα, αντίθετα από τα αντίστοιχα της ξυλογραφίας. Οι 
εσωτερικές κοιλότητες των γραμμάτων διαμορφώνο-
νται, κατά περίπτωση, με τη χρήση αντίθετων βοη-
θητικών πατροτύπων, τις λεγόμενες αντιφόρμες. Αυ-
τές είναι μικρότερα χαλύβδινα πατρότυπα τα οποία 
πρώτα σκληραίνονται πριν ο χαράκτης τα χτυπήσει 
πάνω στο μεγαλύτερο και μαλακό ακόμα πατρότυπο. 
Η κοιλότητα που δημιουργείται αντιπροσωπεύει τον 
εσωτερικό κοίλο (λευκό) χώρο του τελικού γράμ -
ματος, π.χ. για το α, το β κ.λπ. Στην περίπτωση χρήσης 
αντιφόρμας το κοίλο ολοκληρώνεται πρώτο επειδή 
προκαλείται μετατόπιση μετάλλου προς τα έξω και 
κάθε προηγηθείσα χάραξη περιμετρικά θα παραμορ-
φωνόταν και θα έπρεπε να επαναληφθεί.

Οι εξωτερικές πλευρές του πατρότυπου δια μορ-
φώ νο νται με αδρή λίμα σε αμβλεία γωνία μετά το 
χτύπημα της αντιφόρμας. Η τελειοποίηση του σχε-
δίου κάθε χαρακτήρα ολοκληρώνεται με μικρές λί-
μες και κοπίδια.

Η πρόοδος της γλύφου ελέγχεται από τον στοι-
χειοχαράκτη με το κατά διαστήματα μαύρισμα της 
χαραγμένης επιφάνειας με αιθάλη μικρής λυχνίας 
για τη γρήγορη αποτύπωση του ίχνους σε χαρτί.

Τέλος, η αντίθετη άκρη από αυτή που χαράχτηκε 
το στοιχείο κόβεται σε απόλυτη καθετότητα προς 
τις μακριές πλευρές και λειαίνεται επιμελώς, ενώ 
στην πλευρά που είναι η βάση του γράμματος χα-
ράσσεται μια εγκοπή για να είναι εμφανής ο προσα-
νατολισμός του πατρότυπου (αυτή η πρακτική είναι 
αντίστοιχη με την εγκοπή που φέρουν και τα χυτά 
μολυβένια στοιχεία στη βάση τους και έχει τον ίδιο 
σκοπό: βοηθά τον χειριστή να αντιλαμβάνεται γρή-
γορα με την αφή ποια είναι η βάση του γράμματος).

Μετά το πέρας της χάραξης το πατρότυπο πρέπει 
να «βαφτεί» (σκληρυνθεί) σε υψηλή θερμοκρασία 
για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Πρώτα η θερμο-
κρασία θα κάνει το μέταλλο βαθυκόκκινο (ωστε -
νίτης) πριν ψυχθεί βυθίζοντάς το σε νερό για να 
αλλάξει η μοριακή του δομή (μαρτενσίτης). Σε αυτό 
το στάδιο ο χάλυβας είναι σαν το γυαλί, εξαιρετικά 
σκληρός, αλλά εύθρυπτος. Για να ισχυροποιηθεί και 

Εικ. 39. Πατρότυπα των συμπλεγμάτων

                                 της γραμματοσειράς Grecs du roi του Claude Garamont, Παρίσι, 1544.
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να γίνει πάλι όλκιμος ώστε να μην ραγίζει υπό πίεση 
απαιτείται ανόπτηση, δηλαδή πρέπει να θερμανθεί 
ξανά σε χαμηλότερη θερμοκρασία, αλλά μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, έως ότου πάρει ξανθό χρώμα και 
να ψυχθεί στο νερό για δεύτερη φορά. Επειδή η περι-
εκτικότητα του διαθέσιμου μετάλλου σε άνθρακα 
ποίκιλε από περιοχή σε περιοχή, η πείρα του χαρά-
κτη να ελέγχει την ποσότητα και την επιτάχυνση ή 
την επιβράδυνση της θέρμανσης και ψύξης ήταν ιδι-
αίτερα σημαντική. Χωρίς τη σωστή τελική κατεργα-
σία του μετάλλου το καλλιτεχνικό και κοπιώδες έργο 
της χάραξης αχρηστεύεται εφόσον τα επόμενα στά-
δια δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν.

Β. Η δημιουργία της χάλκινης μήτρας
Μετά την τελική σκλήρυνση όλων των πατροτύ-
πων, τα ανάγλυφα γράμματα εντυπώνονται με πίε-
ση (με σφύρα ή πρέσσα) σε μία λεπτή πλάκα χαλ-
κού (πάχους περ. 7-8 χιλ. και μήκους 3-4 εκ.) η 
καθεμία, δημιουργώντας έτσι ένα βαθύτυπο αντί-
γραφο του γράμματος  βάθους περ. 2 χιλ. με ανα-
γνώσιμη φορά (από τα αριστερά προς τα δεξιά). Ο 
χαλκός έχει πολλά πλεονεκτήματα και προτιμήθηκε 
του ορείχαλκου, ο οποίος, ως μεγαλύτερης αντοχής 
μέταλλο, προξενεί φθορές στο χαλύβδινο πατρότυ-
πο. Ύστερα από την εσώγλυφη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα στην επίπεδη επιφάνεια της μήτρας, η 
συνεπαγόμενη παραμόρφωση του χάλκινου παραλ-
ληλεπίπεδου πρέπει να λειανθεί. Αυτό επιτυγχάνε-
ται με τη λίμα σταθερή από κάτω και η μήτρα, κρα-
τημένη στα δάκτυλα, να παλινδρομεί επάνω της 
από κάθε πλευρά της. Η διαδικασία της τελικής επε-
ξεργασίας και ορθογώνισης της μήτρας κάθε χαρα-

κτήρα ονομάζεται ευθυγράμμιση και διαμορφώνει 
την τυποποίηση των διαστάσεών της, εκτός του 
πλάτους που διαφέρει φυσικά από γράμμα σε γράμ-
μα – π.χ. στο ι είναι στενό και στο ω πλατύ (εικ. 40).

Γ. Η χύτευση των στοιχείων 
Για την αναπαραγωγή πολλαπλών αντιγράφων χρειά -
ζεται ένας ειδικά σχεδιασμένος μηχανισμός-εκμα-
γείο δύο ανεξάρτητων τμημάτων που εφαρμόζουν 
μεταξύ τους και στο κάτω μέρος τους εγκολπώνεται 
μια χάλκινη μήτρα κάθε φορά. Η φθηνή και γρήγο-
ρη παραγωγή των στοιχείων με μεγάλη ακρίβεια 
μέσω του εκμαγείου υπήρξε σημαντικότατη καινο-
τομία που πρόσφερε στην τέχνη της τυπογραφίας 
την ποιότητα που χρειαζόταν και άλλαξε ελάχιστα 
έως τη βιομηχανική εποχή (Κεφάλαιο Γ´, Μέρος Β´, 
σ. 387). Με το εκμαγείο επιτυγχάνεται η τυποποίηση 
του ύψους και του βάθους του κενού παραλληλεπί-
πεδου όπου θα εδράζεται ο χαρακτήρας, ενώ το πλά-
τος του αυξομειώνεται σύμφωνα με το σχέδιο που 
περιέχει η μήτρα που χρησιμοποιείται. Τοποθετώ-
ντας τη μήτρα στη βάση, όπου ένα καμπυλωμένο 
έλασμα την κρατά σφιχτά στη θέση της, φράζει η 
κάτω πλευρά, ενώ από την επάνω το διαμορφωμένο 

Εικ. 42. Χάλκινες μήτρες του Giambattista Bodoni, 
Πάρμα, τέλη 18ου - αρχές 19ου αι.

Εικ. 41. Επάνω: Πατρότυπα, στοιχειοχυτηρίο Stephenson & Blake, Λονδίνο, α´μισό 19ου αι., Type Archive. Κάτω: Φωτογράφηση 
με μικροσκόπιο του Fred Smeijers. Μήτρες ελληνικών χαρακτήρων σε μεγέθυνση, τέλη 15ου αι., Μουσείο Plantin, Αμβέρσα. 



Εικ. 44. Τα δύο τμήματα του εκμαγείου και τα συναρτήματά του. Κάτω αριστερά: Μολυβένιο στοιχείο με την ουραία πυραμίδα 
μετά τη χύτευση και μετά την αποκοπή της, P.-S. Fournier, Manuel typographique, τόμ. Ι, Παρίσι, 1764.

Εικ. 43. Η διαμόρφωση της χάλκινης μήτρας (7). Το δερμάτινο ελλειψοειδές γλωσίδιο προσδενόταν ως λαβή στην ακραία εγκοπή 
γιατί η μήτρα θερμαινόταν πολύ κατά τη χύτευση. P.-S. Fournier, Manuel typographique, τόμ. Ι, Παρίσι, 1764.



Εικ. 45.  Τα στάδια χύτευσης τυπογραφικού στοιχείου: α´. Τα δύο μέρη του εκμαγείου ανοικτά. β´- γ´. Το εκμαγείο κλειστό 
και η τοποθέτηση της μήτρας. δ´- ε´. Η χύτευση του κράμματος. στ´- η´. Το χυτευμένο στοιχείο και η μήτρα του.
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β´
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Εικ. 46.  Όψη και τομή της εστίας για την τήξη του κράμματος και τη χύτευση τυπογραφικών στοιχείων.
Επάνω δεξιά: Τα δύο τμήματα του εκμαγείου και εργαλεία. C.-F. Gessner, Die so nöthig als nützliche 

Buchdruckerkunst und Schriftgiessereÿ mit ihren Schriften..., Λειψία, 1740. 

Εικ. 47. Στοιχειοχυτήριο σε ώρα λειτουργίας. J.-S. Hallens,  
Werkstäte der heutigen Künste, oder die neue Kunsthistorie..., 

Βραδεμβούργο-Λειψία, 1762. 

εσωτερικό κενό παραλληλεπίπεδο του εκμαγείου 
ανοίγει σε σχήμα ανεστραμμένης κόλουρης πυρα-
μίδας ή κώνου όταν τα δύο μέρη του συναρμοστούν. 
Από το άνοιγμα αυτό ο στοι χειο χύτης χυτεύει το 
τηγμένο κράμα μολύβδου, αντιμ μωνίου, κασσίτερου 
και χαλκού, το οποίο ψύχεται άμεσα και στερεοποι-
είται αναπαράγοντας με ακρίβεια το ανεστραμένο 
σχήμα του στοιχείου, όπως αυτό χαράχτηκε στο πα-
τρότυπο. Η αναλογία του κράματος διέφερε από 
περίοδο σε περίοδο· τον 16ο αιώνα το κράμα ήταν 
μαλακότερο (82%, 6%, 9%, 3% αντιστοίχως) ενώ 
τον 20ό αιώνα σκληρότερο (60%, 25%, 15% και με 
ελάχιστο ψήγμα χαλκού). Αποσυναρμολογώντας το 
εκμαγείο αφαιρείται το χυτευμένο στοιχείο και η δια-
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δικασία επαναλαμβάνεται εκ νέου για όσα στοιχεία 
χρειάζονται από την ίδια μήτρα. Για την προστασία 
του στοιχειοχύτη από την αναπτυσσόμενη θερμοκρα-
σία τα δύο μέρη του μεταλλικού μηχανισμού φέρουν 
ξύλινο περίβλημα από την εξωτερική τους πλευρά, το 
οποίο μπορεί να αντικατασταθεί αν σπάσει ή καεί. Το 
τηγμένο κράμμα από ένα θερμαινόμενο δοχείο (±280º) 
εκχύεται στο εκμαγείο με τη χρήση μικρού κουταλιού 
με περιεκτικότητα όση ο όγκος του στοιχείου και του 
ουραίου τμήματος. Αμέσως μετά την έκχυση του κρά-
ματος ο εργάτης κινεί απότομα τον μηχανισμό προς τα 
επάνω ή χτυπά με τον μηρό το έλασμα για να πετύχει 
μεγαλύτερη πίεση προς τα κάτω και καλύτερη πλήρω-
ση κάθε κενού στο εσώγλυφο της μήτρας πριν το κρά-
μα στερεο ποιηθεί (εικ. 41-47). 

Η ποσότητα των χυτευμένων στοιχείων εξαρτιό-
ταν από την εμπειρία του χύτη και κυμαινόταν από 
δύο έως τέσσερεις χιλιάδες κατά τη 10ωρη εργασία 
του. Η δουλειά στο χυτήριο ήταν κουραστική και 
πολύ επικίνδυνη για την υγεία των εργατών λόγω 
των αναθυμιάσεων του μολύβδου. Η συνεχής χρή-
ση και η αυξομείωση της θερμοκρασίας είχαν ως 
αποτέλεσμα τη φθορά των εκμαγείων ύστερα από 
4-5 μήνες χρήσεως, με συνεπαγόμενη την αναπαρα-
γωγή κακοσχηματισμένων στοιχείων που δεν συ-
νάρμοζαν. Ήταν λοιπόν αναγκαία η περιοδική φρο-
ντίδα και επιδιόρθωση φθαρμένων εξαρτημάτων ή 
η αναπλήρωσή τους με νέα.

Τα στοιχεία, μετά την εξαγωγή τους από το εκ-
μαγείο, φέρουν από τη μια άκρη τον ανεστραμμένο 
ανάγλυφο χαρακτήρα και από την άλλη το ουραίο 
κωνικό τμήμα (μπουκαδούρα ή ποδιά) το οποίο αφαι-
ρείται. Ύστερα, όλοι οι μολυβένιοι παραλληλεπίπε-
δοι κορμοί των στοιχείων λειαίνονται με πλάνη στο 
κάτω άκρο τους έως ότου αποκτήσουν κοινό ύψος 
ώστε, μετά τη στοιχειοθεσία του κειμένου, κανένα 
στοιχείο να μην προεξέχει και όταν μελανωθούν να 
ασκούν ισοδύναμη πίεση στο χαρτί κατά την εκτύ-
πωση στο πιεστήριο.

Τα υλικά, τα μεγέθη και οι ονομασίες 
των τυπογραφικών στοιχείων

Η τεχνουργία της κατασκευής τυπογραφικών στοι-
χείων απαιτούσε υψηλή εξειδίκευση στην τεχνική 
της εφαρμογή και έμφυτο ταλέντο για αυτό περι-
βαλλόταν για αιώνες από μια ολοκληρωτική σχεδόν 
επαγγελματική μυστικότητα που περνούσε από πα-
τέρα σε γιο ή σε λίγους προικισμένους μαθητευόμε-
νους. Οι πρώτοι τεχνίτες που ασχολήθηκαν με την 

παραγωγή τους χρησιμοποιούσαν συχνά τον όρο 
«γλύπτης» («sculptus») στους κολοφώνες των αρ-
χέτυπων βιβλίων. Ένας από τους κορυφαίους στοι-
χειοχαράκτες της αρχετυπίας, ο Γάλλος Nicolas Jenson 
ονόμασε τον εαυτό του «γλύπτη βιβλίων» («libro-
rum exsculptor») το 1471 στη Βενετία, και στο Στρα-
σβούργο ο Georg Husner το επόμενο έτος χρησιμο-
ποιεί τον όρο «εκτύπωση με γράμματα χαραγμένα σε 
μέταλλο» (exsculptis aere litteris) στην έκδοση Spe-
culum Durandi και πάλι το 1476 «εκτύ  πωση με 
γράμματα χαραγμένα σε μέταλλο με μια ιδιοφυή 
προσπάθεια» (litteris exsculptis artificiali certe co-
natu ex aere). Παρομοίως, ο Senseschmid το 1475 
αναφέρει ότι η έκδοση Codex Justinianus είχε «χα-
ραχτεί» («insculptus»).

Η χύτευση των στοιχείων απαιτούσε κι αυτή 
εμπειρία τόσο στην ποιότητα του κράματος όσο και 
στον τρόπο χειρισμού του καλουπιού και της από-
τομης κίνησης του βραχίονα και του καρπού αμέ-
σως μετά την εισροή του ρευστού κράματος. Μόνο 
έτσι επιτύγχανε ο χύτης την πλήρωση και τήξη του 
μετάλλου σε κάθε εσωτερική γωνία και εσοχή ώστε 
το ένα μετά το άλλο τα στοιχεία να παράγονται γρή-
γορα και ομοιόμορφα από τη μήτρα. Οι αναφορές 
σε προλόγους ή σε κολοφώνες βιβλίων για το μέταλ-
λο που χρησιμοποιούσαν βρίθουν από όρους όπως, 
«aere notas», «aeneis formulis», «chalco gra phos», 
«stanneis typis», «aere legere», «notas de duro ori-
chalco» κ.ά., αλλά δεν αναφέρεται ποτέ η λέξη μό-
λυβδος («plumbum»). Η συνηθέστερη που απαντά, 
ο «χαλκός» («aes»), χρησιμοποιείται με την ευρύτε-
ρη έννοια του μετάλλου. Αντιθέτως, στο περίφημο 
εγκώμιο που έπλεξε ο μεγάλος λόγιος Μάρκος Μου-
σούρος στον χαράκτη Ζαχαρία Καλλιέργη, τον εκ-
δότη Νικόλαο Βλαστό και τους άλλους κρητικούς 
τυπογράφους που δημιούργησαν το Ετυμολο γικόν 
Μέγα (1499, εικ. 48 και Κεφ. 2, σ. 114) στη Βενετία 
έχουμε σε δύο μόνο στίχους την περιγραφή όλων των 
σταδίων κατασκευής τυπογραφικών στοιχείων με 
ανα φορά στη χάραξη (για τα πατρότυπα), τον χαλκό 
(για τις μήτρες) και τον μόλυβδο (για τα στοιχεία):

Κρης γαρ ο τορνεύσας. τα δε χαλκία  κρής ο συνείρας
    Κρης ο καθ᾽ έν στίξας. κρης ο μολυβδοχύτης.

Στη μελέτη του Notizie storiche sopra la Stam-
peria di Ripoli (Φλωρεντία, 1781) o μοναχός Fine-
schi μας παρέχει πληροφορίες για τα υλικά που χρη-
σιμοποιούσαν στο τυπογραφείο Ripoli το 1480 μέσα 
από ένα κατάστιχο της επιχείρησης που έχει διασωθεί 
(Reed 1875:18-19 και Olocco 2017:33-80):
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Acciaio (χάλυβας)      liv. 2    8   0  la lib. (= 9s. 0 d./lb ) 
Metallo (για στοιχεία;)   »   0   11   0     »       (= 2    01/4  »  ) 
Ottone (ορείχαλκος)    »   0  12   0    »      (= 2    3   »  ) 
Rame (χαλκός)               »    0    6    0     »      (= 1    3     »  ) 
Stagno (κασσίτερος)      »    0    8    0     »      (= 1    6    »  ) 
Piombo (μόλυβδος)       »    0    2    4     »      (= 0    51/4  »  ) 
Filo di ferro  
         (σιδηρόσυρμα)      »   0     8    0     »      (= 1    6   »  )

Η τέχνη της τυπογραφίας εφαρμόστηκε και ανα-
πτύχθηκε ταυτόχρονα σε πολλές περιοχές της Ευ-
ρώπης για την εκτύπωση εντύπων διαφορετικών 
αναγκών, ενώ η δύσκολη επικοινωνία, η έλλειψη 
εργαλείων ακριβείας, αλλά και η προσπάθεια διατή-
ρησης των μυστικών της τέχνης μακριά από ανταγω-
νιστές δεν επέτρεψε από την αρχή τη διαμόρφωση 
κοινών πρακτικών ή μια κοινά αποδεκτή τυποποίη-
ση των διαδικασιών και την καθιέρωση μετρικών 

συστημάτων και μεγεθών των παραγόμενων στοι-
χείων. Στις αρχές, οι τυποχαράκτες/χύτες/τυπογρά-
φοι (συνήθως το ίδιο πρόσωπο ή τεχνίτες του ίδιου 
εργαστηρίου) ενδιαφέρονταν κυρίως τα στοιχεία 
μιας γραμματοσειράς να έχουν κοινό μέγεθος μετα-
ξύ τους και όταν εκτυπώνονταν στο χαρτί να έχουν 
κοινή γραμμή βάσης, ώστε να είναι ευθυγραμμι-
σμένα και ευανάγνωστα. Όταν, σε πιο σύνθετες 
απαιτήσεις έπρεπε να συνδυάζονται δύο ή περισσό-
τερα μεγέθη γραμμάτων μαζί στην ίδια αράδα, το 
πρόβλημα της τυποποίησης των μεγεθών άρχισε να 
γίνεται εμφανές στη χρήση, αλλά και στην επικοι-
νωνία των στοιχειοθετών μεταξύ τους. Οι γερμανικές 
παλαιές ονομασίες των μεγεθών μας οδηγούν στη 
βάσιμη υπόθεση ότι βοηθούσαν στην εν  δο επι κοι-
νωνία των εργαστηρίων (εικ. 49, Franke, 1856:38-39).  

Η τυποποίηση κάποιων μεγεθών άρχισε να εφαρ-
μόζεται και λόγω των περιορισμών που επέβαλε η 
κατασκευή και λειτουργία του καλουπιού που χρησι-
μοποιούσαν οι χύτες. Η μείωση του κόστους κατα-
σκευής καλουπιών πολλών διαφορετικών μεγεθών 
και η δυνατότητα μείωσης του χρόνου χύτευσης δύο 
ή περισσότερων διαφορετικών σχεδιαστικά γραμ -
ματοσειρών με το ίδιο καλούπι/μέγεθος επέτρεπε 
τόσο την αύξηση της παραγωγής, όσο και την εύκο-
λη συνύπαρξη διαφορετικών χαρακτήρων κατά τη 
στοιχειοθεσία, τη χρήση κοινών βοηθητικών στοι-
χείων (διαστήματα διαφόρων πλατών στο ίδιο ύψος 
για τον διαχωρισμό των λέξεων κ.ά.). Μία ακόμη 
πρακτική που άρχισε επίσης να εφαρμόζεται ήταν η 
χύτευση των μητρών μιας σειράς σε μεγαλύτερα ή 
μικρότερα καλούπια (αναλόγως του επιδιωκόμενου 
αποτελέσματος), ώστε οι χαρακτήρες στη συνέχεια 
να στοιχειοθετούνται χωρίς διάστιχα, αλλά οι αράδες 
να είναι αραιωμένες ή πυκνές κατά το δοκούν. Όταν 
τα στοιχειοχυτήρια άρχισαν να λειτουργούν ως ανε-
ξάρτητες επιχειρήσεις-εργαστήρια, από τα μέσα πε-
ρίπου του 16ου αιώνα, η πορεία προς την τυποποίη-
ση των μεγεθών των γραμματοσειρών επιταχύνθηκε 
γιατί έτσι χαμήλωνε το κόστος των παραγόμενων 
σειρών, ενώ παράλληλα βοηθούσε την εύκολη δια-
χείριση της διαδικασίας της στοιχειοθεσίας και της 
αποθήκευσης των στοιχείων. Βέβαια, η τυποποίηση 
αυτή είχε περιορισμένη εμβέλεια – μεταξύ όμορων ή 
κοντινών περιοχών – και ενοποιήθηκε με αργά βήμα-
τα σε εθνική κλίμακα έως τον 19ο αιώνα.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι οι χαράκτες των 
πατροτύπων μιας γραμματοσειράς, εκτός από το μέγε-
θος για το οποίο εξαρχής την προόριζαν, επηρέαζαν 
και το φαινόμενο μέγεθος (των εκτυπωμένων γραμμά-
των) με τον σχεδιασμό και τις αναλογίες των επιμέ-

Εικ. 48.  Εγκώμιο του Μάρκου Μουσούρου για την έκδοση, 
Ετυμολογικόν Μέγα, Βενετία, 1499.
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ρους λεπτομερειών, όπως αλλάζοντας το ύψος των 
ανιουσών και το βάθος των κατιουσών κοντυλιών των 
πεζών γραμμάτων, την αύξηση ή τη μείωση του πλά-
τους των χαρακτήρων, το πάχος της κοντυλιάς ή των 
ακρεμόνων κ.ά. Για τον στοιχειοθέτη, βέβαια, εφόσον 
δύο διαφορετικές γραμματοσειρές ήταν χυτευμένες 
στο ίδιο μέγεθος/καλούπι μπορούσαν να συνυπάρξουν 
και να τυπωθούν χωρίς μηχανικό πρόβλημα στην ίδια 
αράδα, παράγραφο, στήλη κ.λπ. Αντίστοιχα, δύο χυ-
τευμένες σε ανόμοιο μέγεθος γραμματοσειρές (όχι 
σπάνια η μία να ήταν ελληνική) συνυπήρχαν μόνο σε 
παράλληλες στήλες στην ίδια  ή αντικρυστή σελίδα. Η 
έντυπη παρουσία τους και οι διαφορές τους όμως για 
τον αναγνώστη θα μπορούσαν να είναι από ανεπαί-
σθητες έως έντονες, προκαλώντας έτσι θετικές ή αρ-
νητικές κρίσεις για την ποιότητα της έκδοσης.

Επειδή τότε δεν υπήρχε κανένα μετρικό σύστη-
μα ακριβείας για την κλίμακα της κατασκευής τυ-
ποποιημένων χαρακτήρων – που θα μπορούσαν να 
έχουν μέγεθος από 3-4 εκατοστά έως 2-3 χιλιοστά 
– η απλούστερη επιλογή ήταν να ονομάσουν τα κοι-
νότερα μεγέθη των στοιχείων τους από τους τίτλους 
των βιβλίων όπου τα χρησιμοποιούσαν συχνότερα, 
όπως canon για τα μεγάλα στοιχεία των λειτουργι-
κών βιβλίων (π.χ. Την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη 
κ.ά.) ή cicero από αυτά στις εκδόσεις του Κικέρω-
να. Φυσικά, οι ονομασίες των μεγεθών που κα τέληξαν 
σε χρήση έως τον 20ό αιώνα δεν είναι όλες εύκολα 
εξηγήσιμες, αλλά καθιερώθηκαν με το πέρασμα των 
αιώνων και αποτελούσαν ταυτόχρονα ένα είδος μύ-
ησης στη διάλεκτο του συναφιού. Τα ονόματα διέ-
φεραν, όπως είναι φυσικό, από χώρα σε χώρα, αλλά 
και τα μεγέθη στα οποία αντιστοιχούσαν επίσης πα-
ρουσίαζαν διακυμάνσεις που απασχολούν έως σή-
μερα τους μελετητές της βιβλιολογίας (Richardson, 
1990, Kόκκωνας, 2006). Επειδή σπάνια έχουν δια-
σωθεί μο  λυβένια στοιχεία, η ακριβής μέτρηση του 
μεγέθους μπορεί πλέον να γίνεται μόνο από την 
αποτύπωσή τους στα έντυπα που χρησιμοποιήθη-
καν, όπου όμως η ποιότητα της εκτύπωσης και η 
συρρίκνωση του χαρτιού μπορεί να οδηγήσουν σε 
λάθος αποτέλεσμα. Είναι πρόδηλο ότι η αχνή εκτύ-
πωση ή η υπερχείλιση του μελανιού αλλοιώνουν 
περισσότερο το μέγεθος των μικρότερων στοιχείων, 
ενώ η συρρίκνωση του χαρτιού επηρεάζει τα μεγαλύ-
τερα (σε τίτλους, πρωτογράμματα κ.λπ.). Αναφορά 
στα ονόματα/μεγέθη των στοιχείων εμφανίζεται 
στην πρώτη τυπογραφική πραγματεία που εκδόθηκε 
ποτέ από τον Joseph Moxon, Mechanick Exercises… 
(Moxon, 1683:14), όπου ο συγγραφέας καταγράφει 
τα 10 κοινότερα ονόματα που χρησιμοποιούσαν 

στην Aγγλία, αναφέροντας πόσα στοιχεία (m) του 
καθενός χωρούσαν σε ένα αγγλικό πόδι:

Pearl        184/foot
Nonpareil       150
Brevier       112
Long-Primer        92
Pica         75
English        66
Great-Primer        50
Double-Pica        38
Two-Lin’d English  33
Great-Cannon        17½

Στην Αγγλία η κατάσταση έγινε στη συνέχεια πε -
ριπλοκότερη γιατί πολλοί τυπογράφοι εισήγαγαν και 
χρησιμοποιούσαν ολλανδικά στοιχεία που δεν αντι-
στοιχούσαν επακριβώς με τα αγγλικά, δημιουργώ-
ντας έτσι άλλα 7 ενδιάμεσα μεγέθη (Reed, 1875:33):

Minion       132/foot
Bourgeois       100
Small Pica         76

Εικ. 49. Τα μεγέθη των τυπογραφικών στοιχείων, C.-A. Franke, 
Katechismus der buchdruckerkunst, Λειψία, 1856.
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Paragon              46
2-line Pica         37½
2-line Great-Primer  25
2-line Double-Pica   19

Σαράντα χρόνια μετά τον Moxon, ο Martin-Do-
minique Fertel κυκλοφόρησε στη Γαλλία την επό-
μενη πραγματεία περί τυπογραφίας, La science pra-
tique de l’imprimerie (1723), όπου αναφέρονται τα 
ονόματα/μεγέθη (από το μεγαλύτερο στο μικρότε-
ρο) των τυπογραφικών σειρών που χρησιμοποιού-
σαν εκεί, αλλά χωρίς αναφορά σε κάποια μέτρηση 
ύψους εκτός από τη συγκριτική σχέση μεγέθους 
μεταξύ ορισμένων εξ αυτών (από τους αρ. 5 -15):

  1. Le gros Double Canon
  2. Le Double Canon
  3. Le Gros Canon
  4. Le Trismegiste ή Canon aproché
  5. Les deux points de Gros Romain = 2 × Gros Romain (10)
  6. Le Petit Canon = 2 × Saint Augustin (11)
  7. Les deux points de Cicero ή la Palestine = 2 × Cicero (12)
  8. Le Gros Parangon = Philosophie (13) + Petit Romain (14)
  9. Le Petit Parangon = 2 × Petit Romain (14) 
 ή = 3 × Nonpareille (18)
10. Le Gros Romain = Petit Romain (14) + Petit Texte (16)
11. Le Saint Augustin  = Petit Texte (16) + Nonpareille (18)
12. Le Cicero = 2 × Nonpareille (18)
13. La Philosophie = Mignone (17) + Parisienne (19)
14. Le Petit Romain = Nonpareille (18) + Parisienne (19)
15. La Gaillarde / deux Parisiennes (19)
16. Le Petit Texte 
17. La Mignone
18. La Nonpareille
19. La Parisienne ή Sedanoise

                                        
Ο παρακάτω συγκριτικός κατάλογος περιέχει τις 

ονομασίες των τυπογραφικών μεγεθών από τις ση-
μαντικότερες ευρωπαϊκές χώρες (που ασχολήθηκαν 
και με την παραγωγή ελληνικών γραμματοσειρών) 
όπως είχαν διαμορφωθεί κατά τους 18ο και 19ο αιώ-
να, όπου είναι εμφανείς οι κοινές αναφορές, αλλά και 
οι διαφορές τους. Η στήλη «Didot points» αναφέρει 
την κατά προσέγγιση αντιστοιχία σε τυπογραφικές 
στιγμές με το νεότερο γαλλικό σύστημα μέτρησης 
Didot, το οποίο, όπως θα δούμε, δημιουργήθηκε στα 
τέλη του 18ου αι. και καθιερώθηκε σταδιακά κατά 
τον 19ο αιώνα στην Ευρώπη εκτός της Αγγλίας, (εικ. 
50, Hart, 1900:154). Από τον Πίνακα λείπουν οι ιτα-
λικές ονομασίες που μπορούν όμως να συμπληρω-
θούν από ιταλικά δειγματολόγια του α´  μισού του 

19ου αιώνα και να αντιστοιχηθούν, λίγο- πολύ, με 
στιγμές Didot από τις προαναφερθείσες γαλλικές:

ΙΤΑΛΙΑ	 	 			στιγμές	Didot
  1. Reale   56
  2. Corale                 (44;)
  3. Canone   36
  4. Sopracanoncino  28
  5. Ascendonica  24
  6. Canoncino   20
  7. Parangone   18
  8. Testo   16
  9. Soprasilvio   14
10. Silvio   12
11. Lettura   11
12. Filosofia   10
13. Garamone       9
14. Testino     8
15. Garamoncino    7½
16. Mignona     7
17. Nompariglia    6
18. Parmigianina    5

Στις ελληνικές γραμματοσειρές, όπως και στις 
εβραϊκές κ.ά., τα ευρωπαϊκά χυτήρια ακολούθησαν 
την ίδια πρακτική ονομασίας με τις λατινικές, ακο-
λουθούμενες από τον προσδιορισμό grecque, Greek, 
Grieksch κ.λπ. Για παράδειγμα στους καταλόγους 
του τυπογραφείου Christoph Plantin στην Αμβέρσα 
(16ος -17ος αι.) αναφέρονται ως Grosses capitales 
grecques extraordinaires, capitales grecques du petit 
canon, Parangonne grecque κ.ά. Το δειγματολόγιο 
(περ. 1686) του ούγγρου τυποχαράκτη Nicholas Kiss 
επιδεικνύει ένα μόνο μέγεθος ελληνικών χαρακτή-
ρων: Mediaen Griex (Haiman, 1983:73). Στα δειγ-
ματολόγια του Oxford University Press (1693-
1794) βλέπουμε την ίδια χρήση· οι ελληνικές σειρές 
έχουν ανά μέγεθος τις ίδιες ονομασίες με τις λατινι-
κές όπως, Double Pica Greek, Great Primer Greek, 
English Greek, Pica Greek κ.ά. (Hart, 1900). Αντί-
στοιχα το 1768, στο δειγματολόγιο του στοιχειοχυ-
τηρίου J. Enschedé στο Χάρλεμ (Ολλανδία) τυπώ-
νουν δείγματα με τίτλους όπως, Augustyn Grieksch 
No.2, Mediaan Grieksch (Engl. Greek, Pica), De-
scendiaan Grieksch (Engl. Greek, Small Pica) κ.ά. 
Η μετάφραση και στα αγγλικά μεγέθη υπήρχε προ-
φανώς γιατί ακόμα το στοιχειοχυτήριο εξήγαγε χα-
ρακτήρες σε άγγλους τυπογράφους, οι οποίοι χρησι-
μοποιούσαν τον κατάλογο για τις παραγγελίες τους.

Το τυπογραφείο των Γλυκύδων στη Βενετία τύ-
πωσε τον κατάλογο των ελληνικών χαρακτήρων 



Εικ. 50.  Horace Hart, Notes on a century of typography at the University Press, Οξφόρδη, 1499.
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του με εξελληνισμένες ιταλικές ονομασίες: Τέξτον 
μικρόν Α´, Τέξτον μικρόν Β´, Γαραμών μικρός Α´, 
Γαραμών μικρός Β´, Φιλοσοφία Α´, Φιλοσοφία Β´, 
Παραγγών, Τέξτον Άλδου, Σίλβιον, Σίλβιον μικρόν 
και στις αμιγώς κεφαλαιογράμματες: Επισίλβιον, 
Τέξτον Άλδου, Διπλούς παραγγών, Δύο γραμμών 
(Τέξτον μικρόν Α´, Τέξτον μικρόν Β´, Γαραμών μι-
κρός Α´, Γαραμών μικρός Β´, Φιλοσοφία, Σίλβιον 
μικρόν) (Γλυκύς, 1812).

To 1818, το τυπογραφείο G-B. Bodoni θα παρου-
σιάσει μετά τον θάνατό του στο δειγματολόγιο Ma-
nuale Tipografico όλες τις ελληνικές γραμματοσει-
ρές που είχε κατά καιρούς χαράξει. Σε αυτό οι 
ονομασίες έχουν απλοποιηθεί σε αυξανόμενη αρίθ-
μηση, από τη μικρότερη στη μεγαλύτερη,  Greco 1, 
Greco 2, Greco 3 κ.ο.κ. ανά ζεύγη σε κάθε σελίδα. Η 
αρίθμηση προσδιορίζει τη διαφορετική σχεδίαση 
των χαρακτήρων, αλλά κάθε σελίδα περιέχει ένα 
ζεύγος (1-2, 3-4, κ.λπ.) γραμματοσειρών, οι οποίες 
αντιστοιχούν σε ιταλικό μέγεθος που υποδεικνύεται 
στο κάτω μέρος: Greco 1 (1. Gettato sul [Χυτευμένο 
σε μέγεθος] Testino, Greco 2 (Sul Garamone) κ.λπ.

Συνοπτικά η αντιστοίχιση είναι:

Greco   1 – Testino
Greco   2 – Garamone
Greco   3 – Garamone
Greco   4 – Garamone
Greco   5 – Garamone
Greco   6 – Lettura
Greco   7 – Lettura
Greco   8 – Lettura
Greco   9 – Lettura
Greco 10 – Lettura
Greco 11 – Silvio
Greco 12 – Silvio
Greco 13 – Silvio
Greco 14 – Silvio
Greco 15 – Silvio
Greco 16 – Silvio
Greco 17 – Silvio

Παραδόξως οι 34 ομοίως αριθμημένες ελληνι-
κές κεφαλαιογράμματες σειρές (Majuscole 1, 2, 3 
κ.ό.κ.) που ακολουθούν, δεν αντιστοιχούν σε μέγε-
θος με την αρίθμηση των πεζών που προηγήθηκαν, 
ούτε αυτό υποδεικνύεται με κάποιον άλλο τρόπο. 
Στη συνέχεια παρουσιάζονται 34 ελληνικές κεφα-
λαιογράμματες πλάγιες σειρές (Majuscole [Corsivo] 
1, 2, 3 κ.ό.κ.) όπου στην αρχή τους αναφέρεται ότι 
αντιστοιχούν με ακρίβεια στις προηγηθείσες όρθιες 

(«Il numero di ciascun alfabeto corsivo corrisponde 
precisamente a quello d’ogni alfabeto tondo»).

Τα δειγματολόγια χαρακτήρων 5 άλλων ιταλικών 
στοιχειοχυτηρίων της επόμενης εικοσαετίας χρησι-
μοποιούν μόνον τις ιταλικές ονομασίες κάτω από 
τον γενικό τίτλο Greci. Αυτά είναι: Francesco An-
dreola – Tipografo Guberniale e Provinciale di Ve-
nezia e Treviso (1822), Fratelli Amoretti – Insisori e 
Fonditori in Parma (1830), Fonderia dello Stabili-
mento di Giuseppe Antonelli (Venezia, 1835), Tipi 
di Luigi Plet (Venezia, 1836), Tipi Francesco Car-
tallier – Incisore, Fonditore e Tipografo (Padova, 
1838), Tipografia Paroni (Vizenza, 1842).

Αυτό που κάνει ακόμα περιπλοκότερη την παρα-
κολούθηση της εξέλιξης των συστημάτων μεγέθους 
των τυπογραφικών στοιχείων είναι το γεγονός ότι 
έγινε από νωρίς κοινή πρακτική η συχνή διαφορο-
ποίηση του σχεδιασμού της εκάστοτε γραμματοσει-
ράς, ανάλογα με το μέγεθος/χρήση που προοριζό-
ταν. Με άλλα λόγια η κάθε ονομασία αναφερόταν 
(και για τον γνώστη περιείχε πληροφορίες) τόσο 
στο μέγεθος, όσο και το διαφορετικό σχεδιαστικό 
ύφος λίγων ή πολλών χαρακτήρων, πέραν των οπτι-
κών διορθώσεων που έκανε ο χαράκτης στα μικρό-
τερα μεγέθη. 

Η πρώτη χρήση ονομασιών σε γραμματοσειρές 
είναι του Tory όπου χρησιμοποιεί τους όρους Canon 
και Bourgeoise αναφερόμενος στον σχεδιασμό και 
όχι το μέγεθός τους:

Στην τυπογραφία υπάρχουν πολλά και διάφορα σχήματα 
γραμμάτων, όπως τα lettres de forme που ονομάζονται canon, 
και τα lettres bastarde με τα οποία τυπώνονταν πάντα τα βι-
βλία στη Γαλλία. Υπάρχουν τα: lettres ronde, lettres bour-
geoise, lettres de sommes, lettres romaine, lettres grecque, 
lettres hebraique και τα lettres aldine […]».5

Η διαδικασία αυτή δεν δημιουργούσε υπερβολι-
κά προβλήματα όσον οι διαθέσιμες γραμματοσειρές 
ήταν ολιγάριθμες και αναγνωρίζονταν εύκολα από 
τους τυπογράφους, αλλά σταδια κά αυτή η πρακτική 
έγινε δυσκολότερη αφού οι σχεδιαστικές ποικιλίες 
των σειρών αυξάνονταν με τον χρόνο και την τα-
χεία ανάπτυξη των εκδόσεων. 

Από το β´ μισό του 18ου αιώνα τα νέα επιστημο-
νικά επιτεύγματα και οι φιλοσοφικές αναζητήσεις 
που σηματοδοτούν την εποχή του Ευρωπαϊκού Δια-
φωτισμού και του Ορθού Λόγου άρχισαν να διαχέ-

Greco 18 – Testo 
Greco 19 – Testo
Greco 20 – Testo
Greco 21 – Soprasilvio
Greco 22 – Testo
Greco 23 – Silvio
Greco 24 – Testo
Greco 25 – Ascendonica
Greco 26 – Ascendonica
Greco 27 – Ascendonica
Greco 28 – Ascendonica
Greco 29 – Parangone
Greco 30 – Ascendonica
Greco 31 – Ascendonica
Greco 32 – Palestina
Greco 33 – Palestina
Greco 34 – Palestina

5. Η μετάφραση είναι της Ισμήνης Καπάνταη (Tory, Άνθη του 
λόγου, 2005:206).
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ονται και να εφαρμόζονται σε κάθε επαγγελματικό 
πεδίο. Στη Γαλλία ιδιαίτερα, από όπου πήγαζαν 
πολλές από τις νέες αυτές αναζητήσεις, το ζήτημα 
της ενοποίησης των ποικίλων τοπικών μέτρων και 
σταθμών για την ομαλότερη παραγωγή αγαθών και 
την ανάπτυξη του εμπορίου απασχολούσε όλο και 
περισσότερο τη δημόσια σφαίρα, αλλά συναντούσε 
τη συνεχή τροχοπέδη της απροθυμίας των συντηρη-
τικών κύκλων με ισχυρές προσβάσεις στα κέντρα 
εξουσίας. Μόνο με την καταλυτική δύναμη της Γαλ-
λικής επανάστασης οι νέες αυτές ιδέες άρχισαν να 
υλοποιούνται δημιουργώντας τελικά τη διεθνή κα-
θιέρωση του χιλιόγραμμου για τη μέτρηση του βά-
ρους και του μέτρου για το μήκος, αμφότερα με 
δεκαδικές υποδιαιρέσεις.

Από τις αρχές του 18ου αιώνα το ζήτημα του με-
τρικού συστήματος στην τυπογραφική τέχνη βρι-
σκόταν επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε μια κατά-
σταση ασάφειας, πολυπλοκότητας και ποικίλων 
τοπικών πρακτικών που δυσκόλευαν όλο και περισ-
σότερο την επικοινωνία και καθιστούσαν όλο και 
πιο επιτακτική τη δημιουργία και λειτουργία ενός 
κοινού υπόβαθρου κανόνων και μέτρησης σε μικρή 
και σε μεγάλη κλίμακα. Παράλληλα, βέβαια, η τυ-
πογραφία είχε αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό ως μια 
εμπειρική τέχνη βασισμένη στο αυστηρό σύστημα 
της μαθητείας υπό έναν αρχιμάστορα και για τον 
λόγο αυτό η διατήρηση της παράδοσης και η αντί-
σταση σε κάθε νεωτερισμό κυριαρχούσαν. Αυτή 
την πολύπλοκη κατάσταση προσπάθησε να αντιμε-
τωπίσει για πρώτη φορά το άρθρο 10 του Βασιλικού 
Διατάγματος της 23ης Οκτωβρίου 1713, το οποίο 
υποχρέωνε τους στοιχειοχύτες των τυπογραφείων του 
Παρισιού να κατασκευάζουν κάθε χαρακτήρα με το 
ίδιο βάθος που θα καθόριζαν οι Αρχές. Η αποδοχή 
δεν πρέπει να ήταν μεγάλη γιατί μια λεπτομερέστε-
ρη αναφορά στο ίδιο θέμα κυκλοφόρησε 10 χρόνια 
αργότερα με το Βασιλικό Διάταγμα της 28ης Φε-
βρουαρίου 1723 (Άρθρο LIX/59). Σε αυτό όχι μόνο 
επαναλαμβάνονταν τα προαναφερθέντα, αλλά ορι-
ζόταν επακριβώς το βάθος σε 10½ γραμμές (lignes). 
Το άρθρο LXIV/64 μάλιστα υποχρέωνε και τις ει-
σαγόμενες από άλλες χώρες γραμματοσειρές να χυ-
τεύονται στο ίδιο βάθος. Το επίσημο βασιλικό σύ-
στημα μέτρησης και οι υποδιαιρέσεις του τότε ήταν 
οι εξής: la toise (οργιά) = 6 pieds, le pied (πόδι) = 12 
pouces, le pouce (δάκτυλος) = 12 lignes, la ligne 
(γραμμή) = 12 points /στιγμές (Brossard,1924:59-61, 
Κόκκωνας, 2013: 5-6).

Όμως, παρά το σημαντικό αυτό βήμα που τέθη-
κε σε ισχύ, τα άρθρα του Διατάγματος δεν ασχολή-

θηκαν καθόλου με το επίσης επιτακτικό πρόβλημα 
της τυποποίησης των μεγεθών των χαρακτήρων. 

Οι περισσότεροι τυπογράφοι γνώριζαν και επι-
κοινωνούσαν πρωτίστως με τη συσχέτηση των με-
γεθών μεταξύ τους. Παρότι, όπως θα δούμε, η κατά-
σταση άρχισε να αλλάζει, ακόμη και έως το τέλος 
του αιώνα οι σχέσεις αυτές υπήρχαν στα τυπογρα-
φικά εγχειρίδια επαναλαμβάνoντας αυτά που είχε 
καταγράψει ο Fertel:

2 gros romains = 1 deux point de gros romain
2 Saint-Augustins = 1 petit canon
2 ciceros = 1 deux point de cicero ή palestine
1 philosophie + 1 petit romain = 1 gros parangon
2 petit romains ή 3 nonpareilles = 1 petit parangon
1 petit romain + 1 petit texte = 1 gros romain
1 petit texte + 1 nonpareille = 1 Saint-Augustin
2 nonpareilles = 1 cicero
1 mignone + 1 sédanoise ή parisienne = 1 philosophie
1 nonpareille + 1 sédanoise ή parisienne = 1 petit romain
2 sédanoises ή parisiennes = 1 galliarde
          (Momoro, 1793: 94-95)

Αντιστοίχως, το 1770 στην Αγγλία ο Smith (Smith, 
1755:26) τύπωσε έναν νέο πίνακα αγγλικών μεγε-
θών όπου κατέγραφε τον αριθμό των πεζών στοιχείων 
m του καθενός που χωρούσαν σε ένα αγγλικό πόδι.6 
Αυτές οι τιμές μας δείχνουν έναν σημαντικό τρόπο 
χρήσης των μεγεθών για τους στοιχειοθέτες, δηλα-
δή για τον κατά προσέγγιση προκαθορισμό των σε-
λίδων (και κατ᾽ επέκταση τυπογραφικών φύλλων) 
που θα χρειαζόταν κάθε έκδοση ανάλογα με την 
έκταση του κειμένου που θα περιείχε: 

French Canon      18 + 1 Great Primer
Two Lines Double Pica    20 + 3/4
Two Lines Great Primer    25 + n (= 1/2m) 
Two Lines English    32
Two Lines Pica     35 + 3/4
Double Pica     41 + n
Parangon     44 + n
Great Primer     51 + r
English     64
Pica         71 + n
Small Pica     83
Long Primer     89

6. Η αντιστοιχία είναι 1 πόδι = 30,48 εκ. Το πεζό στοιχείο m 
σχεδιάζεται παραδοσια κά ως ο μεγαλύτερος σε πλάτος χαρα-
κτήρας της γραμματοσειράς ίσος με το μέγεθος της σειράς 
(1 τετράγωνο), και έτσι βοη θούσε η χρήση του ως συγκριτικό 
μέγεθος μέτρησης και αναφοράς.
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Burjois   102 + διάστημα
Brevier   112 + n
Minion   128
Nonpariel   143
Pearl    178

Η πρώτη ορθολογική απόπειρα δημιουργίας ενός 
κοινού συστήματος τυπογραφικής μέτρησης εμφα-
νίστηκε το 1737 από τον στοιχειοχαράκτη και τυπο-
γράφο Pierre-Simon Fournier le Jeunne. Όπως ανα-
φέρει ο ίδιος: «μια κλίμακα σταθερή και καθορισμένη 
που τη διαίρεσα σε δύο δακτύλους, τον κάθε δάκτυ-
λο σε 12 γραμμές και την κάθε γραμμή σε 6 τυπογρα-
φικές στιγμές (points typographiques). Το σύνολο 
ήταν 144 στιγμές [= 12 Χ 12]. Η πλήρης αυτή κλί-
μακα αντιστοιχεί με 12 φορές το μέγεθος Cicero» 
(εικ. 51). Δεν γνωρίζουμε γιατί ο Fournier επέλεξε 
την ονομασία Cicero ως βάση του συστήματός του, 
εφ᾽ όσον μάλιστα η ονομασία υπήρχε σε χρήση ήδη 
με το παλαιό σύστημα και θα αντιστοιχούσε σε 11 
στιγμές αντί 12 που την όρισε στο νέο, όπως παρα-
τηρούμε κάνοντας την αναγωγή των παλαιών ονο-
μάτων/μεγεθών στη νέα κλίμακα. Δηλαδή η βασική 
μετρική μονάδα Fournier ονομαζόταν Cicero = 12 
στιγμές, αλλά το ήδη υπάρχον μέγεθος στοιχείων 
Cicero = 11 στιγμές:

  1. Grosse Nonpareille    96 
  2. Triple Canon    72
  3. Double Canon    48/56
  4. Gros Canon     40/44
  5. Trismegiste     36 
  6. Petit Canon     28/32
  7. Palestine     24
  8. Petit Parangon    18/20
  9. Gros Romain    15/16

10. Gros Texte     14
11. Saint Augustin    12/13
12. Cicero     11
13. Philosophie     10
14. Petit Romain      9
15. Gaillarde       8
16. Petit Texte       7½ 
17. Mignone        7
18. Nonpareille       6
19. Parisienne ή Sedanoise        5
20. Perle       4

Ο Fournier εφάρμοσε το σύστημά του στις γραμ-
ματοσειρές του στοιχειοχυτηρίου του και το παρου-
σίασε στη δίτομη πραγματεία του περί τυπογραφίας 
(Fournier, 1764-1766). Tο σύστημά του άργησε να 
υιοθετηθεί στο συντηρητικό περιβάλλον των τυπο-
γράφων, αλλά κατέδειξε την ευχέρεια που παρείχε η 
τυποποίηση της αριθμητικής μέτρησης. Τελικά, δια-
τηρήθηκε η χρήση του έως τις αρχές του 20ού αιώνα 
μόνο από τους Βέλγους τυπογράφους και σε κάποιες 
περιοχές της βόρειας Γαλλίας και της Αυστρίας. 

Ο επόμενος που καταπιάστηκε με το πρόβλημα, ο 
François-Ambroise Didot, θεώρησε μειονέκτημα την 
πλήρη αυτονομία του συστήματος Fournier, δηλαδή 
ότι δεν συνδεόταν με το Βασιλικό μετρικό σύστημα 
της περιόδου. Έτσι, το 1783, ο Didot επιχείρησε να 
επαναδιατυπώσει το σύστημα συνδέοντάς το με το 
επίσημο βασιλικό πόδι. Διαίρεσε τη βασιλική γραμ-
μή σε 6 μέρη με αποτέλεσμα η τυπογραφική στιγμή 
Didot να είναι λίγο μεγαλύτερη αυτής του Fournier. 
Σύντομα όμως βρέθηκε κι αυτό ανάδελφο, όταν οι 
θυελλώδεις πολιτικές εξελίξεις της Γαλλικής επανά-
στασης έφεραν την υιοθέτηση του δεκαδικού μετρι-
κού συστήματος. Παρόλα αυτά, το δωδεκαδικό τυ-
πογραφικό σύστημα της στιγμής Didot εξαπλώθηκε 
σε όλα τα τυπογραφεία της Ευρώπης, πλην Αγγλίας 
και ΗΠΑ. Εκεί, χρησιμοποίησαν μια ανάλογη δω-
δεκαδική μέτρηση, αλλά τη συνέδεσαν με την αγ-
γλική ίντσα και κατέληξαν σε άλλη, μικρότερη τιμή 
για την τυπογραφική στιγμή τους. Συνοπτικά:

Ηπειρωτική Ευρώπη (1783): 
1 τετράγωνο Fournier = 1 Cicero = 12 στιγμές = 4,18584 χιλ.
 1 στιγμή = 0,34882 χιλ.
1 τετράγωνο Didot = 1 Cicero = 12 στιγμές = 4,512 χιλ.
 1 στιγμή = 0,37597 χιλ.

Αγγλία, ΗΠΑ (1883): 
1 pica = 12 points = 1/6 inch = 4,217 χιλ., 
 1 point = 0,3528 χιλ. 72 points = 1 inch.

Εικ. 51. (Επάνω) Το μετρικό σύστημα Fournier, 1737
και (κάτω) στιγμόμετρο του συστήματος Didot, 1783.

12
στιγμές
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Η στοιχειοθεσία και σελιδοποίηση του κειμένου

Ύστερα από την τελική επεξεργασία τους, τα στοι-
χεία τοποθετούνται σε ιδιαίτερα διαμορφωμένες 
στοιχειοθήκες (τυπογραφικές κάσες) τις οποίες χρη-
σιμοποιεί ο στοιχειοθέτης για τη σύνθεση των λέξεων 
και αράδων τού προς εκτύπωση κειμένου. Η δια-
μόρφωση της κάσας ήταν τέτοια ώστε να διευκολύ-
νεται ο εργαζόμενος και να είναι παραγωγικότερος: 
τα συχνότερα γράμματα (π.χ. α, ε, η, ο κ.ά.) βρίσκο-
νταν συνήθως προς το κέντρο της και καταλάμβαναν 
μεγαλύτερο χώρο με περισσότερα στοιχεία από τα 
σπανιότερα, όπως τα ζ, ξ, ψ. Το λατινικό αλφάβητο, 
οι αριθμοί, οι τονούμενοι χαρακτήρες και τα σημεία 
στίξης χωράνε σε μία κάσα μπροστά στον στοιχειο-
θέτη (κατωκάσι), ενώ μία ακόμη από επάνω της 
(πανωκάσι) περιέχει τα κεφαλαία. Αντίθετα, το ελ-
ληνικό πολυτονικό αλφάβητο διέθετε πολύ περισσό-
τερους χαρακτήρες και πολυάριθμα συμπλέγματα ως 
τον 19ο αιώνα, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για 
περισσότερες κάσες που, ανάλογα με την περίπτω-
ση, έφταναν και τις 6-7, δυσκολεύοντας προφανώς 
σημαντικά το καθημερινό έργο του στοιχειοθέτη.

Ο στοιχειοθέτης στέκεται όρθιος εμπρός από τις 
κάσες κρατώντας στο αριστερό του χέρι το συνθε-

Εικ. 52. Ο τυπογράφος Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης (1936-2008) μελανώνει στήλη στοιχειοθετημένου κειμένου 
για την εκτύπωση δοκιμίου στο τυπογραφείο του, «Μανούτιος», Αθήνα, 2006.

Εικ. 53. Στοιχειοθετημένες στήλες κειμένου πριν 
τη σελιδοποίηση, τυπογραφείο Μανούτιος, Αθήνα, 2006.

τήριο (αρχικά ξύλινο και αργότερα μεταλλικό). Πα-
ρακολουθώντας το χειρόγραφο επιλέγει με γρήγο-
ρες κινήσεις τα απαιτούμενα γράμματα και σημεία 
της στίξης για να συνθέσει λέξεις και αράδες. Το 
συνθετήριο επιτρέπει τον προκαθορισμό του πλά-
τους του στίχου ώστε να επιτυγχάνεται ισομήκης 
στήλη αράδων. Κάθε 3-4 στοιχειοθετημένες αράδες 
μεταφέρονται από το συνθετήριο στον σελιδοθέτη, 
μια ξύλινη ή μεταλλική παραλληλόγραμμη επιφά-
νεια με χείλος από τις τρεις πλευρές όπου σταδιακά 



Εικ. 54. Ξυλογραφία με την πρώτη γνωστή απεικόνιση τυπογραφείου - βιβλιοπωλείου. 
La grant dance macabre, τυπογραφείο του Mathias Huss, Λυών, 1499. 

Εικ. 55. (Αριστερά): Στοιχειοθέτες επί το έργον. (Δεξιά): Σελιδοποιός στο μάρμαρο. 
Denis Diderot - Jean le Rond D’Alembert, L’encyclopédie, Παρίσι 1751-1765.



ΝΙΚΟΛΑΟY ΒΛΑΣΤΟY - ΖΑΧΑΡΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗ
ΕΤYΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΜΕΓΑ, ΒΕΝΕΤΙΑ 1499

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΕΤΥΠΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ Δ. ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ - ΠΙΟΠ 2007

Εικ. 56. Πειραματική προσομοίωση στοιχειοθεσίας των πρώτων οκτώ στίχων από το Εγκώμιο του Μάρκου Μουσούρου 
(εικ. 48) στην έκδοση Ετυμολογικόν Μέγα, Βενετία, 1499. Ο τίτλος και τα κεφαλαία στοιχεία στην αρχή κάθε αράδας 

ήταν τυπωμένα με κόκκινη μελάνη και τυπωμένα χωριστά. Μελέτη-υλοποίηση (2006-2008): Γ.Δ. Ματθιόπουλος 
για το Μουσείο Ελληνικής Τυπογραφίας και Χάρτου, Επιστημονικός υπεύθυνος: Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης, 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (δεν υλοποιήθηκε).



Εικ. 58. Πειραματική προσομοίωση στοιχειοθετημένου δισέλιδου αναπτύγματος  με δίστηλο (αριστερά, σ. 3) και μονόστηλο (δεξιά, σ. 2): 
Όψη Α´: Ο Πρόλογος και η 1η σελίδα από το Ετυμολογικόν Μέγα, Βενετία, 1499. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2008.

Εικ. 57. Ο Πέτρος Ταρουσόπουλος μπροστά στις κάσες 
του ιστορικού τυπογραφείου των αδελφών Ταρουσόπουλων

στην Καστέλα του Πειραιά, τέλη δεκαετίας 1950.
(Δίπλα) Στοιχειοθεσία στίχων στο συνθετήριο.

και σελιδοποιημένο δίστηλο σε σιδερένιο πλαίσιο 
έτοιμο προς εκτύπωση στο πιεστήριο.
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τοποθετούνται και ορθογωνίζονται ολόκληρη η 
στήλη ή οι στήλες των αράδων που θα αποτελέσουν 
τη σελίδα του εντύπου. Η κάθε στήλη μελανώνεται 
και τυπώνεται πρόχειρα ώστε να ελεγχθεί από τους 
διορθωτές για λάθη ή παραβλέψεις του κειμένου, 
πριν επιστρέψει στον στοιχειοθέτη για να κάνει τις 
αλλαγές. Η διαδικασία αυτή μπορεί, κατά περίστα-
ση, να επαναληφθεί αρκετές φορές πριν ο υπεύθυ-
νος της έκδοσης επιτρέψει τη σελιδοποίηση του 
εντύπου και αρχίσει η εκτύπωση (εικ. 52).

Αναλόγως του μεγέθους του πιεστηρίου και του 
επιθυμητού μεγέθους του εντύπου μπορούν συνήθως 
να τυπωθούν δύο, τέσσερεις, οκτώ ή δεκαέξι σελί-
δες παραλληλόγραμμου σχήματος, και δώδεκα ή 

εικοσιτέσσερεις σελίδες τετράγωνου σχήματος, σε 
κάθε τυπογραφικό φύλλο (οι μισές σε κάθε όψη του). 
Ως εκ τούτου η σελιδοποίηση των στηλών πρέ πει να 
ακολουθεί κάθε φορά συγκεκριμένη θέση για να 
επιτευχθεί η σωστή σειρά και η ομοιόμορφη θέση 
των στηλών, των τίτλων, των εικονογραφήσεων, των 
διακοσμητικών κ.λπ. στο πλήρες ανάπτυγμα των σε-
λίδων της κάθε όψης όταν διπλωθεί το φύλλο. Η 
εργασία αυτή γίνεται επάνω σε ένα πάγκο από μάρ-
μαρο και στο τέλος σταθεροποιούνται όλα με πλευ-
ρικούς σφιγκτήρες μέσα σε σιδερένιο παραλληλό-
γραμμο πλαίσιο, την τυπογραφική φόρμα, η οποία 
ύστερα μεταφέρεται και τοποθετείται στο πιεστή-
ριο προς μελάνωση και εκτύπωση (εικ. 51, 53-58).

Εικ. 60. Πειραματική προσομοίωση στοιχειοθετημένου δισέλιδου αναπτύγματος σε μονόστηλο (λεπτ. της εικ. 58): Ο Πρόλογος 
του Μάρκου Μουσούρου από το Ετυμολογικόν Μέγα, Βενετία, 1499. Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2008.

Εικ. 59. Πειραματική προσομοίωση πατροτύπων και μητρών των στοιχείων που είχε χαράξει ο Ζαχαρίας Καλλιέργης
για το Ετυμολογικόν Μέγα, Βενετία, 1499. Σχεδίαση: Γ.Δ. Ματθιόπουλος - χάραξη: Κ. Μπακογιάννης, 

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2007.
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Μέρος Γ´: Το σχέδιο των ελληνικών γραμμάτων.
         Από τη βυζαντινή στη σύγχρονη γραφή

Έως τον 15ο αιώνα η ελληνική γραφή είχε διαμορ-
φωθεί σε ένα πυκνό πλέγμα πολλών εκατοντάδων 
συμβόλων και  συνδυαστικών επιλογών που ελάχι-
στα λειτουργούσαν πλέον ως το δυναμικό, απλό και 
προσιτό σε όλους σύστημα καταγραφής πληροφο-
ριών με ένα ολιγάριθμο σύνολο σχεδίων-γραμμάτων 
που είχαν επινοήσει οι Φοίνικες και προσαρμόσει 
στη γλώσσα τους οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι. 

  Η χιλιετής αυτή συσσώρευση πλήθους πρόσθε-
των συμβόλων στα 24 γράμματα του ελληνικού αλ-
φαβήτου προήλθε και καθιερώθηκε στη βυζαντινή 
κοινωνία όταν έπαψε να αναζητείται η γνώση από 
από ευρεία κοινωνικά στρώματα και η  γραφή περι-
ορίστηκε κυρίως στα μοναστικά αντιγραφικά κέ-
ντρα, λίγους λόγιους και για τις αναγκαίες γραφειακές 
και επικοινωνιακές λειτουργίες της διοίκησης και 
του στρατού. Στη μεγάλη αύξηση των μορφολογικών 
συμβόλων, ιδιαί τερα των πολυάριθμων ενοποιημέ-
νων μεταξύ τους συλλαβών και συμπλεγμάτων θα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη και η μακραίωνη παράδο-
ση της διδασκαλίας της ελληνικής γραφής μέσα από 
τους πολυάριθμους συνδυασμούς των συλλαβών. 
Μία παράδοση που τεκμηριώνεται μέσα από αρχαίες, 
βυζαντινές και νεοελληνικές πηγές. Από τους ύστε-
ρους ελληνιστικούς χρόνους έχουμε ήδη αναφορές 
για το πως οι γραμματοδιδάσκαλοι εκπαίδευαν τους 
μαθητές στη γραφή και την ανάγνωση. Πρώτα τα 
γράμματα, ύστερα οι συλλαβές και στο τέλος οι λέ-
ξεις. Το κλειδί της μάθησης ήταν οι ποικίλοι συνδυα-
σμοί συλλαβών από σύμφωνα και φωνήεντα ως 
ανεξάρτητες οντότητες:

Το κουραστικό αυτό στάδιο της διαδικασίας εγγραμματι-
σμού, ωστόσο, δεν αποτελούσε ματαιοσπουδία. Φαίνεται ότι 
ο στόχος ήταν η απόκτηση μιας δεξιότητας απαραίτητης για 
την ανάγνωση, στους καιρούς που οι λέξεις στα βιβλία δεν 
χωρίζονταν με κενό διάστημα ανάμεσά τους. Ως τα χρόνια 
του Μεσαίωνα βασίλευε στην ευρώπη η scriptio continua 
και για να διαβάσει κανείς κείμενα χωρίς κενά ανάμεσα στις 
λέξεις θα έπρεπε να ασκηθεί στην ταχεία αναγνώριση των 
λέξεων. Σταδιακά, βέβαια, υιοθετήθηκε ο χωρισμός των λέ-
ξεων με με την παρεμβολή κενού διαστήματος, αλλά αυτή η 
καινοτομία υιοθετήθηκε με καθυστέρηση στον ελληνόφωνο 
χώρο, και, όταν συνέβη, η διδασκαλία των συλλαβών παρέ-
μεινα για αιώνες ακόμα στο «πρόγραμμα», από αδράνεια 

προφανώς, μολονότι είχε εκλείψει ο βασικώτερος ίσως λό-
γος για τον οποίο είχε καθιερωθεί.

(Κόκκωνας 2013:152)

Η πρακτική αυτή διδασκαλίας διατηρήθηκε αδιά-
λειπτα από την αρχαιότητα, στο Βυζάντιο και κλη-
ροδοτήθηκε στη νεώτερη ελληνική παιδεία έως τον 
Διαφωτισμό.

Παράλληλα, ο περιορισμένος αριθμός εγγράμμα-
του κοινού και αντιγραφέων διευκόλυνε τη διαδικα-
σία δημιουργίας επιπρόσθετων επιπέδων οπτικής σή-
μανσης, τα οποία σταδιακά όρθωναν περισσότερα 
εμπόδια στους υπόλοιπους να κατανοούν, οδη γώ-
ντας στην ισχυροποίηση της θέσης του συναφιού 
στους κρατικούς και τους εκκλησιαστικούς μηχανι-
σμούς. Η γραφή και η ανάγνωση έγινε και πάλι ένα 
εργαλείο εξουσίας διαθέσιμη σε επιλεγμένα μέλη 
κατά το πλείστον, τα οποία θα έκαναν ευκολότερη τη 
διατήρηση της ιδεο λογικής συνοχής. Παράλληλα, 
ίσως θα έπρεπε να μελετηθεί περισσότερο και η 
επαφή των νοτιο-ανατολικών επαρχιών της βυζαντι-
νής αυτοκρατορίας με τον ανερχόμενο αραβικό πο-
λιτισμό και τον απαράμιλλο πλούτο της αραβικής 
γραφής που θα ασκούσε συνεχή αισθητική επιρροή. 

Βέβαια, η αυξανόμενη αυτή μορφολογική ποικι-
λία της επισεσυρμένης μικρογράμματης γραφής των 
Βυζαντινών δεν ακολούθησε το θαυμαστό γεωμε-
τρικό υπόβαθρο της τέχνης των Αράβων, αλλά εξε-
λίχθηκε με λίγους σχεδιαστικούς κανόνες και μεγάλη 
ελευθερία στις ικανότητες και την έμφυτη καλλιτε-
χνική διαίσθηση και εμπειρία του κάθε γραφέα. 
Εκτός από την εφαρμογή οριζόντιων οδηγών για τη 
ευθυγράμμιση των στίχων και καθέτων για το πλά-
τος της στήλης μιας σελίδας ενός χειρόγραφου κώ-
δικα, η γραφή των γραμμάτων, των τόνων-πνευμάτων, 
των συμπλεγμάτων, των βραχυγραφιών κ.ά. ήταν 
προσωπική επιλογή του γραφέα. Αυτό είχε ως απο-
τέλεσμα τη μεγάλη μορφολογική ποικιλία των κει-
μένων, τα περισσότερα των οποίων δύσκολα μπο-
ρούν να ομαδοποιηθούν υφολογικά, πόσον μάλλον 
να ακολουθούν σχεδιαστική ομοιομορφία και τυπο-
ποίηση σε κοινούς εκτελεστικούς κανόνες.

Στη Δύση, από την περίοδο του Καρλομάγνου έως 
τον ύστερο Μεσαίωνα οι αντιγραφείς προσπαθούσαν 
να συντάξουν ελληνικά λεξικά και εγχειρίδια γραμμα-
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7. «Et sunt multi (Graeci) in Anglia et Francia qui hic satis in-
structi sunt. Nec multum esset pro tanta utilitate ire in Italiam in 
qua clerus et populus sunt pure Graeci in multis locis; et episco-
patus et archiepiscopatus, et divites ac seniores possent ibi mit-
tere pro libris, et pro uno vel pluribus qui scirent Graecum;» 
(Roger Bacon, Compendium Studii Philosophiae, vi, p. 434; 
Opus Tertium, p. 33). Βλ. και Nolan - Hirsch:1902.

τικής για να μάθουν ελληνικά (εικ. 61). Η δύσκολη 
επικοινωνία με το Βυζάντιο είχε οδηγήσει σε έντονη 
έλλειψη αποτελεσματικού διδακτικού υλικού και όσα 
βοηθήματα κυκλοφορούσαν ήταν γεμάτα λάθη και 
παραφθορές. Παρόλα αυτά παρέμεναν δημοφιλή και 
από τον 12ο αιώνα πολλοί δίγλωσσοι αλφαβητικοί 
κώδικες-λεξικά σε πολύστηλη διάταξη, γνωστοί με τη 
ονομασία Ερμηνεύματα (Herme neumata Pseudo  do-
si  theana), άρχισαν να διαδίδονται ευρύτερα (εικ. 62) 
και με αυτούς άρχισαν να εξοικειώνονται οι Ευρω-
παίοι λόγιοι με την ελληνική γραφή (εικ. 63-66, 
Dickey 2017: 47-71). Τον 13ο αιώνα, ήδη, ο μεγάλος 
άγγλος λόγιος Roger Bacon είχε κατανοήσει την 
ανάγκη μάθησης της ελληνικής γλώσσας για την κα-
τανόηση του αριστοτελικού λόγου που αποτελούσε 
πυλώνα της χριστιανικής θεολογίας. Είχε μάλιστα 
συντάξει μια ελ ληνική και εβραϊκή γραμματική 
(Gram matica Grae ca et Hebraica) και προέτρεπε 
μαθητές και κλη ρικούς να εξασκηθούν στη γλώσσα 
συναναστρε φό μενοι Έλληνες στην Αγγλία, τη Γαλ-
λία, την Ιταλία κ.α. Ιδιαίτερα στην Ιταλία, όπου σε 
πολλές περιο χές υπήρχαν έλληνες κληρικοί και λαϊ-
κοί για να τους βοηθήσουν.7 Η κατάσταση αυτή συ-
νεχίστηκε έως τον ύστερο Μεσαίωνα και τη μεγάλη 
στροφή που ξεκίνησε στην Ιταλία. Ο Ουμανισμός, 
που φούντωσε ύστερα από τα έργα του Δάντη, του 
Πετράρχη, του Σαλουτάτι, του Μπρούνι και του 
Βάλλα, εισήγαγε στην εκπαίδευση τη μελέτη της 
αρχαίας λατινικής και ελληνικής λογοτεχνίας, όπως 
και τη διδασκαλία της ποίησης, του θεάτρου, της 
ρητορικής, της φιλοσοφίας και της ιστορίας. Με το 
νέο αυτό σύστημα δινόταν ξανά έμφαση στην πνευ-
ματική ανάπτυξη του ατόμου ώστε να εξελιχθεί σε 
υπεύθυνο απέναντι στα κοινά και ενάρετο πολίτη 
κατά τα πρότυπα της αρχαιότητας. Η τυπογραφία 
γεννήθηκε κι αυτή την ίδια περίοδο και εξελίχθηκε 
ταχύτατα ως η αιχμή του δόρατος αυτής της κοσμο-
γονικής αλλαγής παραδείγματος και οι τυπογράφοι 
κλήθηκαν να διαχειριστούν τις νέες προκλήσεις.    

Παράλληλα με τις έντυπες εκδόσεις, η καλλιγρα-
φική παραγωγή λατινικών αλφαβήτων άνθισε και 
εξελίχθηκε σημαντικά με την ανάδειξη του αναγεν-
νησιακού αναλυτικού πνεύματος στις τέχνες και 
την αρχιτεκτονική.  Από τις αρχές του 16ου αιώνα 

Εικ. 61. Colloquium Harleianum, 10ος αι.

Εικ. 62. Ερμηνεύματα, α´ μισό 15ου αι.

Εικ. 63. Ερμηνεύματα, 1447-1450.

Εικ. 64. Δημήτριος Κυδώνης, Λόγος στον Άγιο Λαυρέντιο, 
τέλη 15ου αι.

Εικ. 65. Ιωάννης Χρυσόστομος, Θεία Λειτουργία, 
Παρίσι, 1502-1506.

Εικ. 66. Joh. Cuno, Σημειώσεις, Παβία, 1506. 



56 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

εμφανίστηκαν στη Δυτική Ευρώπη διάφορα έντυπα 
εγχειρίδια καλλιγραφίας στα οποία διακεκριμένοι 
καλλιγράφοι προσέφεραν τις γνώσεις τους και πολυ-
άριθμα εικονογραφημένα παραδείγματα για την πρα-
κτική όλων όσων επιθυμούσαν να εξασκηθούν στην 
τέχνη αυτή (Morison 1990). Ένας από τους πιο δια-
κεκριμένους μαθηματικούς μελετητές υπήρξε ο φρα-
γκισκανός μοναχός Luca Bartolomeo de Pacioli 
(1447-1517), ο οποίος έγραψε τη μελέτη Compendio 
divina pro portione στο Μιλάνο (1496-1498) και εκ-
δόθηκε στη Βενετία το 1509. Σε αυτή αναλύει μεθο-
δικά το πεδίο των μαθηματικών αναλογιών και του 
χρυσού κανόνα με σχέδια του μαθητή του, Λεονάρ-
ντο ντα Βίντσι. Επιλέον, ο ίδιος σχεδίασε μια γεωμε-
τρική εκτέλεση των κεφαλαίων (ρωμαϊκών) γραμ-
μάτων ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για την αρμονία 
των αναλογιών του λατινικού αλφαβήτου στις διά-
φορες εκφάνσεις του τους επόμενους αιώνες, όπως 
το γοτθικό, το αναγεννησιακό και τις μετέπειτα εξε-
λίξεις της καλλιγραφικής τέχνης (εικ. 67).

Ο επόμενος που ασχολήθηκε με τη γεωμετρική 
κατασκευή του αλφαβήτου, ρωμαϊκού και γοτθικού, 
ήταν ένας άλλος μαθηματικός, ο Sigismondo Fanti 
(1472- περ. 1530) με την πραγματεία του Theorica 
et practica ... de modo scribendi fabricandique omnes 
literarum species, τυπωμένη στη Βενετία το 1514 
(εικ. 68). Παράλληλα, η πλάγια γραφή των γραφέ-
ων του Βατικανού (cancelarescha) είχε πλήρως πα-
γιωθεί στην ιταλική πρακτική της καλλιγραφίας, 
αλλά και στην τυπογραφία με την υιοθέτησή της 
από τον Άλδο στις λατινικές εκδόσεις του στις αρχές 
του 16ου αιώνα και ο Ludovico Vicentino degli Arri-
ghi (1475-1527) τύπωσε στη Ρώμη το 1522 το La ope-
rina di Ludovico Vicentino, da imparare di scriuere 
littera cancellαrescha (εικ. 69), το πρώτο εγχειρίδιο 
όπου παρουσιάζεται η γραφή αυτού του ύφους τυπω-
μένο εξ ολοκλήρου με ξυλογραφίες του χαράκτη Ugo 
da Capri (1480 - περ. 1532).

Άλλοι προικισμένοι καλλιγράφοι που δημοσίευ-
σαν εγχειρίδια με το καλλιγραφικό τους έργο ήταν ο 
Giovanni Antonio Tagliente (1465/70 - μετά το 1527) 
με το La vera arte delo Excellente scrivere de diverse 
varie sorti di Litere (Βενετία, 1524, εικ. 70) και με 
πολλές επανεκδόσεις και ο Giovan Battista Palatino 
(1515 - 1575), ο οποίος απέφυγε την εκπαιδευτική 
και διακοσμητική κατεύθυνση των προκατόχων του 
και ασχολήθηκε με την καλλιγραφία ως πνευματική 
ενασχόληση στο έργο του Libro Nvovo d’Imparare a 
Scrivere Tutte Sorte Lettere (Ρώμη, 1540, εικ. 71).

Τη δεκαετία του 1520 ο ενθουσιασμός για τη γεω-
μετρική αρμονία των αναλογιών στη γλυπτική, την 

Εικ. 67. L. Pacioli, Divina pro portione, Βενετία, 1509.

Εικ. 68. Sigismondo Fanti, Theorica et practica ..., Βενετία, 1514.

Εικ. 69. L.-V. Arrighi, La operina..., Ρώμη, 1522.

Εικ. 70. G.-A. Tagliente, La vera arte..., Βενετία, 1524.
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Εικ. 71. G.-A.Giovan Battista Palatino, Libro Nvovo d’Imparare 
a Scrivere Tutte Sorte Lettere, Ρώμη, 1545.

Εικ. 73. G. Tory, Champ-fleury, Παρίσι, 1529.

Εικ. 72. A. Dürer, Vnderweysung der Messung, 
Νυρεμβέργη, 1525.

αρχιτεκτονική, τη μετρική της ποίησης και την καλ-
λιγραφία κορυφώθηκε με τη μελέτη του μεγάλου 
γερμανού καλλιτέχνη Albrecht Dürer (1471-1528), 
Vnderweysung der Messung: mit dem Zirkel vn[d] 
Richtscheyt in Linien, Ebnen vnnd gantzen Corporen, 
που εκδόθηκε στη Νυρεμβέργη, το 1525 και την 
πραγ ματεία Champ-fleury, του γάλλου αναγεννησι-
ακού σχεδιαστή και λόγιου Geofroy Tory, στο Παρί-
σι το 1529. Στο θεωρητικό αυτό έργο του ο Dürer 
πραγματεύεται τις γεωμετρικές κατασκευές (με δια-
βήτη και χάρακα) και περιλαμβάνει οδηγίες για τη 
χρήση τους στην αρχιτεκτονική, τη μηχανική και τη 
σχεδίαση του ρωμαϊκού και του γοτθικού αλφαβή-
του: το πρώτο με τη γεωμετρική μέθοδο, όπως και οι 
ιταλοί μαθηματικοί, και το δεύτερο με μια δική του 
επινόηση, τη δομική συσώρευση τετραγώνων και 
ρόμβων (εικ. 72). Ο Tory (1480 - περ.1533), αντί-
στοιχα, στην εμβληματική πραγματεία του αναδει-
κνύει την αυταξία της αλφαβητικής γραφής και επινο-
εί μια ευφάνταστη οργανική σχέση και αρμονία με το 
ανθρώπινο σώμα (εικ. 73 και 2ο Κεφ., σ. 138).

Μέσα σε αυτή τη λατρεία της αρχαίας ελληνορω-
μαϊκής σκέψης και το ενδιαφέρον που έδειξαν οι 
αναγεννησιακοί λόγιοι και καλλιτέχνες για την ιστο-
ρία και την αισθητική των λατινικών γραμμάτων 
προκαλεί απορία η έλλειψη οποιασδήποτε μελέτης 
των ελληνικών. Από όλες τις εκδόσεις που στόχευαν 
στην καλλιγραφική ποικιλία και τη σχεδιαστική 
δομή των γραμμάτων ελάχιστες είχαν κάποια αναφο-
ρά στα ελληνικά και όπου απαντούν δεν ήταν παρά 
μια απλή παράθεση του αλφαβήτου χωρίς σχόλια, 
νέες προτάσεις ή σχεδιαστικές μελέτες για την κατα-
νόηση και συστηματική εφαρμογή τους (εικ.74-76).   

Η «ρευστή» οπτικά σχεδίαση της ελληνο-βυζα-
ντινής γραφής πρέπει να δυσκόλευε τους σχεδιαστές- 
καλλιγράφους, και μάλλον αδυνατούσαν να την εντά-
ξουν στη γεωμετρική ανάλυση που προσέγγιζαν τη 
δομή των λατινικών γραμμάτων. Δυστυχώς ούτε και 
οι έλληνες αντιγραφείς της περιόδου ασχολήθηκαν 
με το πεδίο αυτό. Οι δύο κρητικοί καλλιγράφοι, ο 
Ζαχαρίας Καλλιέργης (1473-μετά το 1524) και ο 
Άγγελος Βεργίκιος (1505-1569) θα ήταν ίσως οι κα-
ταλληλότεροι: Ο κατά τον Έρασμο «λίαν πεπαιδευ-
μένος» Καλλιέργης εργάστηκε ως αντιγραφέας για 
μεγάλα διαστήματα της σταδιοδρομίας του στην 
Ιταλία και εξελίχθηκε σε εξαιρετικό τυποχαράκτη, 
τυπογράφο και εκδότη στη Βενετία και τη Ρώμη 
(εικ. 77 και 2ο Κεφ., σ. 114-119), ενώ ο Βεργίκιος 
αναδείχτηκε σε απαράμιλλο καλλιγράφο, αλλά και 
κορυφαίο λόγιο στη Ρώμη και στο Παρίσι, όπου κλή-
θηκε από τον ουμανιστή βασιλιά Φραγκίσκο Α´ για 



Εικ. 74. Το ελληνικό αλφάβητο, G.-A. Tagliente, La vera arte 
delo Excellente scrivere, Βενετία, 1534.

Εικ. 76. Το ελληνικό αλφάβητο, J. de Ycíar Viscaíno, Arte utilísima por la cual se enseña a escribir perfectamente, Σαραγόσα, 1553.

Εικ. 75. Το ελληνικό αλφάβητο, G.-B. Palatino, Libro Nvovo 
d’Imparare a Scrivere Tutte Sorte Lettere, Ρώμη, 1545.
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Εικ. 78. Χειρόγραφος κώδικας του Άγγελου Βεργίκιου: Μανουήλ Φιλής, De Animalium Proprietate, μέσα 16ου αι.

Εικ. 77. Χειρόγραφος κώδικας του Ζ. Καλλιέργη: Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, α´ μισό 16ου αι.

να επιμε ληθεί τη συλλογή των ελληνικών βιβλίων 
της βιβλιο θήκης του και να βοηθήσει στην ορ γά-
νωση των αρχαιοελληνικών σπουδών και εκδόσεων. 
Για τον σκοπό αυτό συνεργάστηκε με τον τυποχα-
ράκτη Claude Garamont για τη δημιουργία της πε-
ρίφημης ελληνικής γραμματοσειράς Grecs du Roi 
(εικ. 78 και 2ο Κεφ., σ. 141-145). 

Παρότι, λοιπόν, εκείνη ακριβώς την περίοδο οι 
προϋποθέσεις ήταν ευνοϊκές για την ανάπτυξη της 
συστηματικής μελέτης της ελληνικής καλλιγραφίας 
φαίνεται πως και οι δύο είχαν στραφεί σε απαιτητι-
κά έργα που δεν τους επέτρεψαν να αφιερώσουν 
χρόνο και ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση. Το 
σχέδιο των ελληνικών γραμμάτων και η επιλογή 
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των συμπλεγμάτων παρέμεινε στην ευχέρεια των τυ-
 πογράφων κάθε περιοχής με μόνο οδηγό-πρότυπο τη 
γραμματοσειρά Grecs du Roi έως την περίοδο του 
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού. 

Αφότου οι πρώτοι τυποχαράκτες στην Ιταλία 
βρέθηκαν αντιμέτωποι με την πολυπλοκότητα της 
βυζαντινής γραφής, στην προσπάθειά τους να προ-
σαρμόσουν τις τεχνικές και αισθητικές αντιλήψεις 
του ρωμαϊκού αλφάβητου στον εξωτικό κόσμο της 
Ανατολής, προσπάθησαν να επινοήσουνν τρόπους 
απλοποίησης του σχεδόν ανεξάντλητου ρεπερτορί-
ου σχημάτων που χρησιμοποιούσαν οι έλληνες αντι-
γραφείς. Η άγνοια της γλώσσας από τους περισσότε-
ρους και η χαοτική για αυτούς πολυπλοκότητα των 
βυζαντινών χειρόγραφων κωδίκων τους οδήγησε στην 
απλούστευση των γραμμάτων σε 24 ανεξάρτητα 
πεζά στοιχεία όπου στην αρχή δεν διέθεταν ούτε τό-
νους και πνεύματα. Σε ένα βαθμό, εμπόδιο ήταν και 
η ατολμία των λατίνων στοιχειοχαρακτών και στοι-
χειοθετών ελληνικών κειμένων να ανεξαρτητοποιη-
θούν από την εύκολη πρακτική που προσέφερε η 
ομοιομορφία της γοτθικής γραφής για τα λατινικά 
κείμενα. Η εισαγωγή των τόνων και των πνευμάτων 
μαζί με μία μικρή ποικιλία των κοινότερων και 
απλούστερων συμπλεγμάτων ήταν τα πρώτα δειλά 
βήματα προσέγγισης του βυζαντινού παραδείγμα-
τος (εικ. 79-80).
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Eικ. 79. Αίσωπος, Fabulae [Μύθοι], Βενετία, 
Bonus Accursius Pisanus, περ. 1478.  

Η πολυπλοκότητα των διακριτικών 
και των συμπλεγμάτων

Η μικρογράμματη στρογγυλόσχημη γραφή και η 
πρόσθεση εκατοντά δων συμπλεγμάτων και βραχυ-
γραφιών είχε διαμορφώσει μία σχεδιαστικά ασαφή 
σχέση της θέσης και της δομής των γραμμάτων στην 
αλληλουχία των συλλαβών, λέξεων και αράδων. Επι-
πλέον οι τόνοι και τα πνεύματα επιβάρυναν ακόμα 
περισσότερο τόσο το έργο της χάραξης πατροτύπων 
και κατασκευής των μητρών, όσο και του στοιχειο-
θέτη που έπρεπε να χρησιμοποιήσει τα πολυάριθμα 
μολυβένια στοιχεία.

Η πρώτη προσπάθεια απλοποίησης ήταν η χωρι-
στή κατασκευή των διακριτικών και η στοιχειοθεσία 
τους επάνω από τα γράμματα. Η αρχική γραμματο-
σειρά του Francesco Griffo που χρησιμοποίησε ο 
Άλδος Μανούτιος ακολούθησε αυτή τη στρατηγική 
επιλογή, αλλά σύντομα έγινε εμφανές ότι η δυσκολία 
να στοιχειοθετηθούν τα μικροσκοπικά διακριτικά σε 
ξεχωριστό στίχο με ακρίβεια επάνω από τα αντίστοι-
χα φωνήεντα ήταν υπερβολικά χρονοβόρο και δαπα-
νηρό και ύστερα από τις πρώτες εκδόσεις εγκαταλή-
φθηκε (εικ. 82Α, και Κεφ. 2ο, σ. 105-111). 

Άλλη προσέγγιση ήταν τα πατρότυπα των δια-
κριτικών συμβόλων να συναρμόζουν με τα πατρό-
τυπα των γραμμάτων που έφεραν κατάλληλη εγκο-
πή και συνδυαστικά να δημιουργούν την επιθυμητή 
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Eικ. 80. B. Nerli - Δ. Δαμιλάς, Opera / Homero, 
Φλωρεντία, Δημ. Δαμιλάς, 1488.
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Eικ. 82. Προσομοίωση στοιχειοθεσίας τριών στίχων με γεισωμένα φωνήεντα ή συμπλέγματα (έντονο γκρι) και προσαρμογή των
τόνων  και πνευμάτων (φωτεινό γκρι): «Ω῏ Α᾽χιλεῦ, κελεαί με, Διῒ φίλε, μυθήσασθαι μηνῦιν / Α᾽πόλλωνος ἑκατηβελέταο ἄνακτος ...».

μήτρα που χύτευε ενιαία μολυβένια τονούμενα στοι-
χεία (εικ. 82Β). Τελικά, κατέληξαν στη λύση να χα-
ράζουν τα φωνήεντα με κάθε συνδυασμό τόνων και 
πνευμάτων και για τα τονούμενα συμπλέγματα κα-
τασκεύαζαν ανεξάρτητα διακριτικά που συνάρμοζαν 
σε γεισωμένα συμπλέγ ματα, δηλαδή προεξείχανν 
από το μολυβένιο σώμα μικρότερου πλάτους (cranée, 
(εικ. 82Γ). Εξυπακούεται ότι στην κάσα κάθε σύ-
μπλεγμα υπήρχε ως γεισωμένο, αλλά και με το πλή-
ρες σώμα του για να χρησιμοποιείται ως άτονο (π.χ. 
σχην και σχην+´ = σχήν κ.λπ.). Με αυτή την πρακτική 
μειώθηκε σημαντικά ο αριθμός των τονούμενων συ-
μπλεγμάτων που έπρεπε να χαραχθούν και ακολούθως 
οι μήτρες και τα δια φορετικά στοιχεία, ενώ οι ανε-
ξάρτητοι τόνοι είχαν έτσι το ίδιο ύψος σώματος με τα 
υπόλοιπα γράμματα που έκανε ευκολότερη τη δια-
χείρισή τους για στοιχειοθεσία σε μια αράδα.    

Στα τέλη της δεκαετίας 1480, οι πρώτοι που 
ασχολήθηκαν αποφασιστικά με το ζήτημα της μετα-
φοράς της βυζαντινής γραφής σε έντυ πα κείμενα 
ήταν δύο Κρητικοί: ο πρωτοθύτης Λαόνικος (Νικό-
λαος Καβαδάτος ) και ο μοναχός Αλέξανδρος του 
Γεωργίου (2ο Κεφ., σ. 100-102). Στη διεισδυτική με-
λέτη του έργου τους, ο Κόκκωνας περιγράφει πως 
οι δύο ιερωμένοι υπήρξαν οι πρώτοι που υλοποίη-
σαν την ιδέα να χαράξουν και να χυτεύσουν ελ λη-
νικά τυπογραφικά στοιχεία που θα προ σο  μοία ζαν σε 
ύφος τους βυζαντινούς χειρόγραφους κώδικες, δη-
λαδή όχι μόνο με απλά μεμονωμένα γράμματα, 
αλλά και με όλα τα περίπλοκα συμπλέγματα, συνε-
νώσεις συλλαβών ή βραχυγραφίες κατά την τυπο-
λογία της βυζαντινής μαργαριτόπλεκτης γραφής του 
12ου αιώνα. Σύμφωνα με τον συγγραφέα υπάρχουν 
αποτυπωμένες 1.296 μοναδικές μορφές γραμμάτων, 

Eικ. 81. Τρεις μέθοδοι χάραξης και χύτευσης τόνων και πνευμάτων:  
Α) Χωριστή χάραξη και χύτευση γραμμάτων και διακριτικών με στοιχειοθεσία σε δύο στίχους.

Β) Συνδυασμός δύο πατροτύπων για την κατασκευή μητρών με το ίδιο γράμμα και διαφορετικά κάθε φορά διακριτικά 
Γ) Χύτευση στοιχείων-διακριτικών με συναρμογή σε γεισωμένα γράμματα ή συμπλέγματα, που προεξέχουν από το σώμα (cranée).
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Εικ. 83α. Βατραχομυομαχία / Ψαλτήριον, Βενετία, τυπογραφείο του πρωτοθύτη Λαόνικου και του μοναχού Αλέξανδρου, 1486. 
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μερ μεύ μη

μην μι

μν

μυ

ν

π πα

παι παν

παρ

πας

πε

πη

πι

πλ

ππο ππω πρ

πν πο ππ

πην

πεν

πεσπερ πευ

παυ

πει

ξ Ο ο

οι ον ου οὖς

μω

μο

πτ

πω ρ

σ σα

σε

σεν σευ ση

σθ σθα

σθει

σθεν σθη

σθην

σθι σθο σθύ σθω

σκ

σπ σσ στ στα

σται

στει

στη στῆν

στι στο στρ στυ

στερ στευ

στε

σι σο

σθαι

σθε

σαυ

σει

σαςσαρ

σαι σαν

ς

πυ πυν

στω συ

σφ σχ σχα σχε

σχει σχη σχι

σχο

σχο τα

ται ταν

ταρ

ταρ

τε τει

τεν

τη

τιτην

τυ τυν

των

το

τρ

Υ

υ υι

υπ υραν υσ

υς υσι φ

υν

τερ

τεσ τευ

ταυ

σχυ σχυν

συν

χ χα

χαι χαν

χαρ

χε

χεν

χη

ψαι

ψε

ψη

ψω

ω

ων

Ω

ψι ψο ψυ

ψει ψεν ψευ

ψαν ψας

χθ χι χν

χρ

χυν χω

ψα

χυ

χο

χομέ

χην

χερ χεσ χευ

χει

χας



Εικ. 84. Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία, οι εναλλακτικοί 
χαρακτήρες και τα συμπλέγματα της πρώτης γραμματοσειράς 
του Άλδου Μανούτιου. Οι τόνοι/πνεύματα ήταν ανεξάρτητοι. 

Κωνσταντίνος Λάσκαρης, Ερωτήματα, Βενετία, 1494/95.
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Εικ. 85α. Τα συμπλέγματα της γραμματοσειράς Grecs du roi, Th. Bezae - R. Estienne, Alphabetum Graecum, Γενεύη, 1554.

συλλαβών και σημείων στίξης. Από την καταγραφή 
και ανάλυση των αποτυπωμένων αυτών στοιχείων 
προκύπτει η ευφυής τακτική των δύο χαρακτών να 
χρησιμοποιούν τη μέθοδο της αποκοπής. Δηλαδή, 
χαράσσοντας 780 γλύφους παρήγαγαν επιπλέον 530 
στοιχεία αφαιρώντας κατά περίπτωση πνεύματα, 
τόνους ή άλλα διακριτικά από τα χυτευμένα στοι-
χεία (εικ. 83, Κόκκωνας 2013).

Λίγα χρόνια αργότερα, από το 1494 και ύστερα, η  
υιοθέτηση της πρακτικής αυτής των Κρητικών στις 
επιτυχημένες ελληνικές εκδόσεις του Άλδου Μανού-
τιου καθιέρωσε πλέον τη σχεδια στική κατεύθυνση 
προς τη δύσκολη, χρονοβόρα και ακριβή διαδικα-
σία προ σομοίωσης της καλλιγραφικής φαντασμα-
γορίας των βυζαντινών στην έντυπη εκδοτική διαδι-
κασία. Ο Άλδος, αντιλαμβανόμενος τη δυσκολία που 
θα είχε το λατινόφωνο κοινό του, συμπεριέλαβε και 
ένα κατάλογο των συμπλεγμάτων που χρησιμοποιού-
σε για να διευκολύνει τους αναγνώστες στην έκδοση 
των Ερωτημάτων του Κωνσταντίνου Λάσκαρη «Το 
ελληνικό αλφάβητο με πολλά [εναλλακτικά] γράμμα-
τα: Βραχυγραφίες για καλωπισμό που οι Έλληνες χρη-
σιμοποιούν πιο συχνά και αδια κρίτως στην αρχή, το 
μέσον και το τέλος των στίχων / Alpha be tum Graecum 
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cum multis literis: Abbreviationes per pvlchrae quobus 
frequentissime graeci utuntur indiffe renter & im prin 
cipio & in medio & in fine uersus» (εικ. 84). Η μεγά
λη επιτυχία των αλδινών εκδόσεων και η μεταλαμπά
δευση της ελληνικής τυπογραφικής αισθητικής τους στο 
Παρίσι μέσω του Tory και του Βεργίκιου οδήγησε 
πλέον στην πλήρη κατίσχυση της βυζαντινής γραφής.  

Ο μεγάλος ελληνιστής λόγιος και εκδότηςτυπο
γράφος Robert Estienne υπήρξε η διαδραστικότερη 
προσωπικότητα των ελληνικών σπουδών στα μέσα 
του 16ου αιώνα (2ο Κεφ., σ. 139146) και ήδη από 
το 1528 τύπωσε ένα μικρό οδηγό, Alphabetum Grae
cum, Modus orandi, Graece & Latine, Abbreuiatio
nes aliquot Graecae, με λίγα συμπλέγματα και βρα
χυγραφίες που επέκτεινε σημαντικά στις μετέπειτα 
εκδόσεις του συμπεριλαμβάνοντας όλα όσα διέθετε 
η γραμματοσειρά Grecs du roi (εικ. 85). Η εντυπωσια
κή ποικιλία των συμπλεγμάτων και η αρμονική δια
στοιχείωση των χαρακτήρων που κατάφεραν να επι
τύχουν με το εμπνευσμένο έργο τους οι δημιουργοί 
της, Βεργίκιος και Ga  ra mont, οδήγησε πλέον κάθε 
εκδότη στην Ευρώπη να επιζητεί απομιμήσεις της. 

Επίσης, οι ελληνικές γραμματικές που άρχισαν να 
κυκλοφορούν συχνά περιείχαν και συνοπτικούς κα
ταλόγους με τα κοινότερα συμπλέγματα και βραχυ
γραφίες, αλλά χωρίς σχόλια ή συζήτηση για τη σχε
δίασή τους. Η μόνη έκδοση που εντόπισα με κάποιες 
ιστορικές επεξηγήσεις και λίγες οδηγίες ήταν η 
πραγματεία του Wolfgang Fugger, Ein nutzlich vnd 
wolgegrundt Formular Manncherley schöner schrieff
ten Als Teutscher Lateinischer Griechischer vnnd 
Hebrayscher Buchstaben ... στη Νυρεμβέργη (1553, 
εικ. 86). Ο συγγραφέας συζητά την ιστορία και τη 
σχεδίαση των τριών βασικών γραφών των λογίων 
(λατινική, ελληνική και εβραϊκή) και με ξυλογρα
φημένες εικόνες περιγράφει τη βασική πρακτική 
εφαρμογή τους. Για την ελληνική σχολιάζει τα πα
ρακάτω (σε ελεύθερη μετάφραση):8

Wolfgang Fugger, Μια χρήσιμη, τεκμηριωμένη και πρακτική 
μέθοδος για την καλλιγραφία των γοτθικών, λατινικών, ελληνι
κών και εβραϊκών γραμμάτων με παραδείγματα για το πως θα 
πρέπει να χρησιμοποιούνται και να διδάσκονται.

Οι Έλληνες έχουν επινοήσει πολλούς διαφορετικούς τρόπους 
για να κάνουν τα γράμματα της γραφής τους όπως συνέβη και 
σε μας τους Γερμανούς. Για να έχεις όμως μια επισκόπηση 
παρατήρησε εδώ τα διάφορα είδη των γραμμάτων από αυτά 

8. Ευχαριστώ τον Αλέξανδρο φον Άικστετ για τη μετάφραση των 
παλαιογερμανικών κειμένων της έκδοσης του Fugger.
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που χρησιμοποιούν και συνηθίζουν να γράφουν οι Έλληνες. 
Αυτά τα γράμματα σχεδιάζονται με παράξενο τρόπο όπως θα 
δεις στον ακόλουθο πίνακα. Όπου βρίσκεται ένας μικρός 
σταυρός εκεί πρέπει το φτερό να ακουμπήσει στο χαρτί και 
ύστερα να σχεδιαστεί το γράμμα. Όποιο γράμμα σχεδιάζεται 
με δύο κοντυλιές έχει δύο μικρούς σταυρούς. Όπως θα δεις, 
για κάθε γράμμα θα πρέπει να χρησιμοποιείς το φτερό διαφο-
ρετικά, κρατώντας το χαμηλά προς το αριστερό χέρι. Πρέπει 
λοιπόν να το κρατάς ανάμεσα στα δάχτυλα ώστε να καλύπτει 
ο αντίχειρας την εξωτερική καμπύλη πλευρά και ο δείκτης την 
εσωτερική. Έτσι ώστε η δεξιά πλευρά του κοντυλιού να φαί-
νεται ελεύθερα και η αριστερή να στηρίζεται στο μεσαίο δά-
χτυλο με τέτοιο τρόπο που οι άκρες του φτερού έρχονται προς 
εσένα. Με αυτόν τον τρόπο το γράμμα είναι πλατύ κάτω και 
πάνω, αλλιώς, άμα είναι γραμμένο με διαφορετικό τύπο πένας 
θα δείχνει πολύ άσχημο.

Όμως οι Έλληνες λόγιοι έχουν (κατά τη γνώμη μου) 
επινοήσει διάφορα είδη συμπλεγμάτων και βραχυγραφιών, 
όπως μεταξύ μας οι Χριστιανοί μοναχοί στα μοναστήρια 
που έχουν αντιγράψει πολλά βιβλία και οι λέξεις βρίθουν 
από διακριτικά, γραμμές και κεραίες τόσο περίπλοκες ώστε 
μερικοί δεν μπορούν να τις διαβάσουν. Τον τρόπο με τον 
οποίο οι Έλληνες λόγιοι έχουν κάνει τέτοιους συνδυασμούς 
τον βλέπεις στον κατάλογο του αλφάβητου που παρουσιά-
ζεται για να διευκολύνεται ο αναγνώστης να παρακολουθή-
σει την αλληλουχία των γραμμάτων.  Αλλά για να έχεις τις 

αντιστοιχίες, έτσι όπως οι Έλληνες συνήθιζαν να δημιουρ-
γούν τα γράμματά τους, ώστε να τα μάθεις και να τα κατα-
νοείς μελέτησέ τα εδώ. Παρουσιάζονται μαζί με τη σημα-
σία του κάθε συνδυασμού γραμμάτων και συλλαβών.

[Οι Έλληνες] Προσπαθούν επίσης επιμελώς να σχεδιά-
σουν με μία κίνηση δύο, τρία και τέσσερα γράμματα και να 
τα συνδυάζουν ενωμένα. Αυτό, ο καθένας (εφόσον γνωρί-
ζει να γράφει τα γράμματα) το μαθαίνει εύκολα. Έχουν επι-
νοήσει [σύμβολα] επίσης για πολλές και ποικίλες περίπλο-
κες λέξεις μεταξύ των οποίων αρκετές δεν μοιάζουν με 
κανένα γράμμα. Αυτές θα τις βρεις όλες (όσες μου ήταν 
γνωστές) στη συνέχεια, επειδή οι περισσότερες από αυτές 
τις βραχυγραφίες δεν απαντούν σε τυπωμένα κείμενα. Για 
αυτό ήθελα να τις καταγράψω, ώστε αν ένα χειρόγραφο 
κείμενο που θα περιέλθει στα χέρια κάποιου περιέχει πολ-
λές από αυτές να μπορεί να τις αποκρυπτογραφήσει.

Αλλά το πόσα πατρότυπα και μήτρες θα χρειάζονταν αν 
θα έπρεπε όλα να χαραθούν για να τυπώνονται, είναι αδύνα-
τον να καταμετρηθούν. Παρατήρησε τα βιβλία που εκτύπωσε 
στη Βενετία ο Aldus Manutius Romanus και τα οποία είναι 
από τα ωραιότερα ελληνικά κείμενα που εκτυπώθηκαν έως 
σήμερα. Θα δεις ότι σε αυτά υπάρχουν τόσα στοιχεία σαν να 
ήταν χειρόγραφα, επειδή με δικό μου υπολογισμό όταν τα είχα 
μετρήσει τα βρήκα έως και 1.400 διαφορετικά στοιχεία και 
πιθανόν περισσότερα παρά λιγότερα [...]

(Fugger 1553:114-131)

Εικ.87. Johann Israel και Johann Theodor de Bry, Alphabeta et Characteres ..., Φραγκφούρτη, 1596.



Εικ. 88. Christoph  Plantin, Alphabetum graecum, 
Αμβέρσα, 1562.

Εικ. 89. P.-J. Núñez, Typus institutionum grammaticarum 
etymologiae et syntaxeos linguae Graecae, Βαρκελώνη, 1577.

Εικ. 90. J. Rustius, Grammaticae et linguae Graecae 
rudimenta, Βέρνη, 1617.

Εικ. 91. Heinrich Opitz, Graecae linguae,
Κίελο, 1676.



Εικ. 92. Bernard de Montfaucon, Palaeographia graeca, Παρίσι, 1708.
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Έκτοτε και έως τα μέσα του 19ου αιώνα, πολλές 
εκδόσεις ελληνικών γραμματικών διέθεταν πίνακες 
των κοινότερων συμπλεγμάτων μαζί με τα αντίστοι-
χα μεμονωμένα γράμματα που τα αποτελούσαν. Όπως 
ήταν αναμενόμενο όμως, η δραστική εισαγωγή των 
πολυάριθμων βυζαντινών συμπλεγμάτων στην ελλη-
νική τυπογραφία από τα τέλη του 15ου αιώνα δεν ακο-
λούθησε κάποια τυποποίηση και κοινή πρακτική από 
όλους τους τυπογράφους. Ανάλογα με τα διαθέσιμα 
πρότυπα από χειρόγραφους κώδικες ή τις συμβουλές 
από τους κατά τόπους ελληνομαθείς λόγιους ή εξαι-
τίας του κόστους και του χρόνου παραγωγής πολλών 
εναλλακτικών πατροτύπων, μητρών και στοιχείων 
κάθε εκδότης διέθετε τη δική του ποικιλία σχεδίων. 
Συχνά και το εύρος των γνώσεων των στοιχειοθε-
τών του κειμένου της έκδοσης έπαιζε ρόλο στη χρή-
ση πολλών ή λίγων συμπλεγμάτων.

Ως τα τέλη του 17ου αιώνα, στις εκδόσεις ελληνι-
κών γραμματικών παρατηρούμε πως οι επεξηγηματι-
κοί κατάλογοι με τα συμπλέγματα που περιείχαν τυ-
πώνονταν από τα ίδια τα μολυβένια στοιχεία των 
δια  θέσιμων γραμ μα τοσειρών που σε μεγάλο βαθμό 
ακολουθούσαν τη γαλλική γραμματοσειρά Grecs du 
roi με τη σχεδόν ισόπαχη σχεδίαση των κοντυλιών 
στους χαρακτήρες (εικ. 87-91). 

Εικ. 93. Michael Baurenfeind, Vollkommene Wieder-Herstellüng der bißher sehr in Verfall 
gekommenen gründlich- u: zierlichen Schreib-Kunst, Νυρεμβέργη, 1716.

Η επιρροή της Δύσης στην ελληνική γραφή

Η ογκώδης, λεπτομερέστατη και πλούσια εικονο -
γραφημένη με χαλκογραφίες πραγματεία του βενεδι-
κτίνου μοναχού και λόγιου Bernard de Mont faucon, 
Palaeographia graeca..., που εμφανίστηκε στο Πα-
ρίσι το 1708, θεμελίωσε την επιστήμη της παλαιο-
γραφίας και καθιέρωσε τον όρο, ενώ παρέμεινε ση-
μείο αναφοράς για όλους τους μελετητές έως τα 
τέλη του 19ου αιώνα (εικ. 92). Η παρουσία της ση-
μαντικής αυτής έκδοσης, όμως, ήρθε μάλλον καθυ-
στερημένα όσον αφορά τη μελέτη και διαμορφωση 
σχεδιαστικών προτύπων του έντυπου ελληνικού αλ-
φαβήτου. Πέραν της συνεχούς εξοικείωσης του 
αναγνωστικού κοινού με τη μορφή του αλφαβήτου 
της Grecs du roi τα προηγούμενα 150 χρόνια ήδη, η 
μόνη αντίρροπη τάση προερχόταν από τις εξελίξεις 
στη λατινική καλλιγραφία που παρακολουθούσαν 
οι γραφείς και οι τεχνίτες στην Ευρώπη. Τα περισ-
σότερα εγχειρίδια καλλιγραφίας ήταν πλέον χαραγ-
μένα χαλκογραφικά, όπως το λεύ κω μα Deliciae va-
riarum insigniumq[ue] scripturarum... του Jan van 
den Velde (Άμστερνταμ, 1605) ή το Tratteggiato da 
pena του Francesco Pisano (Τζένοβα, 1640). Η καλ-
λιγραφική γραφή είναι και στα δύο βιβλία ιδιαίτερα 
επιδεικτική και υπερβολικά διακοσμητική. Δείχνει 
πώς η μυτερή πένα ελέγχεται από την πίεση για να 
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Εικ. 94. Joh. Hein. Got. Ernesti, Die Wol-eingerichtete Buchdruckerey: mit hundert und achtzehn Teutsch- Lateinisch- 
Griechisch- und Hebräischen Schrifften, vieler fremden Sprachen Alphabeten, musicalischen Noten, Νυρεμβέργη, 1721.

Εικ. 95. Dion.-Gr. Piacentini, Epitome graecae palaeographiae 
et de recta Graeci sermonis pronunciatione, Ρώμη, 1735.

παράγει λεπτότατες ή αιφνίδια πλατιές κοντυλιές και 
μας προϊδεάζει για την καλλιγραφία του επόμενου 
αιώνα. Σηματοδοτεί, ουσιαστικά, τη διαδικασία μετάλ-
λαξης του σχεδίου των γραμμάτων από την αναγεν-
νησιακή επιφυλακτικότητα στην ενεργητικότητα του 
μπαρόκ και οδήγησε αργότερα έως την έπαρση και 
τη δραματοποίηση του ρομαντισμού, που μεταφέρ-
θηκε λίγο-πολύ και στις ελληνικές γραμματοσειρές.

Για να καταλάβουμε καλύτερα τη δυναμική αλλη-
λεπίδραση των κοινωνικο-οικονομικών αντιλήψεων 
και της τυπογραφικής παρουσίας κάθε περιόδου θα 
πρέπει να σημειώσουμε πως από τα μέσα του 18ου 
αιώνα η εξάπλωση του Ορθού Λόγου και του Διαφω-
τισμού διαμόρφωσε νέες αντιλήψεις και οι παραγωγι-
κές μηχανές της έντυπης ελληνικής παιδείας, οι εκδο-
τικοί οίκοι και τα μεγάλα στοιχειοχυτήρια της Δυτικής 
Ευρώπης άρχισαν να εγκαταλείπουν την παραδοσια-
κή βυζαντινή γραφή με την υπερβολική χρήση συ-
μπλεγμάτων και βραχυγραφιών προσπαθώντας να 
μειώσουν το κόστος και τον χρόνο ολοκλήρωσης των 
ελληνικών βιβλίων. Η χρονική συγκυρία αυτής της 
απλούστευσης του αλφαβήτου στα 24 ανεξάρτητα 



Εικ. 96. Georg Sixtus Demoser, Tirolische Schönschreibekunst...,  Ίνσμπρουκ, 1774. 

Εικ. 97. Christian Friedrich Gessner, Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgiessereÿ ..., Λειψία, 1740.



Εικ. 99. Charles Davy, Conjectural observations on the origin 
and progress of alphabetic writing, Λονδίνο, 1772.

Εικ. 100. George Bickham, The Whole System of Penmanship, 
or, Writing-master’s companion..., Λονδίνο, 1775.

Εικ. 98. Joseph Champion, New, and Complete Alphabets. In All the Various Hands of Great Britain, 
with the Greek, Hebrew, and German Characters, Λονδίνο, 1750.
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Εικ. 102.  W. Milns, , The Penman’s Repository Containing 
Twenty Correct Alphabets..., Λονδίνο, 1787.

γράμματα γρήγορα αποδείχτηκε ευτυχής για την πο-
ρεία προς την εθνική παλιγγενεσία των υπόδουλων 
Ελλήνων επειδή διευκόλυνε καθοριστικά την εγγραμ-
ματοσύνη ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων, άρα 
και την ευκολότερη διάδοση των φιλελεύθερων ιδεών 
που είχαν ήδη εμπνεύσει την Αμερικανική και τη Γαλ-
λική επανάσταση. Η μεταρρύθμιση της γραφής έγινε 
γρήγορα επιτυχής γιατί, όπως και έναν αιώνα μετά 
κατά την καθιέρωση του λατινικού αλφαβήτου στην 
Τουρκία, η πλειονότητα ήταν αναλφάβητοι και υπήρ-
ξε μικρή αντίσταση στην καινοτομία αυτή. Από τον 
18ο αιώνα, στην απεικόνιση των συμπλεγμάτων στα 
διάφορα εγχειρίδια, όπου συνέχισαν να τα παρουσιά-
ζουν, άρχισαν να χρησιμοποιούν πλέον χαλκογραφη-
μένες πλάκες, όπου τα συμπλέγματα ήταν χαραγμέ-
να ως εικόνες και οι σχεδιαστές που τα εκτε λούσαν 
επηρεάζονταν όλο και εντονώτερα από την προσο-
μοίωση της νέας μεταλλικής πένας που κυριάρχησε 
στη δυτική καλλιγραφία και δημιουργούσε έντονες 
αντιθέσεις στις κοντυλιές των γραμμάτων αναλόγως 
της φοράς τους (εικ. 93-102). 

Χρησιμότερο, ίσως, από όλα είναι το εγχειρίδιο 
του Π. Ευθυμίου, Αλφαβητάριον απλοελληνικόν..., που 
τύπωσε ο Γεώργιος Βεντότης το 1807 στη Βιέννη (εικ. 
103). Τα δείγματα καλλιγραφικής ελληνικής γραφής 
στο τέλος της έκδοσης μαζί με λίγα συμπλέγματα 
κα ταδεικνύουν αυτή την κατεύθυνση που ακολου-
θούσαν ήδη οι δυτικοευρωπαίοι καινοτόμοι τυπο-

Εικ. 101. Johann Merken, Liber Artificiosus Alphabeti Maioris..., Mιλχάιμ, 1785.



Εικ. 103. Β. Π. Ευθυμίου, Αλφαβητάριον απλοελληνικόν ευμέθοδον, Βιέννη, Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βενδώτη, 1807.



Εικ. 105.  Chr. G. Täubel, Vollständiges theoretisch-practisches Lehrbuch der Buchdruckerkunst 
für angehende Schriftsetzer und Drucker in den Buchdruckerehen …, Βιέννη, 1805.

Εικ. 104.  John Hodgkin, Calligraphia Graeca et poecilographia Graeca, Λονδίνο, 1807.
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χαράκτες, όπως ο Γάλλος Firmin Didot, ο Ιταλός 
Giam   battista Bodoni, και o Γερμανός Karl Tauchnitz 
αλλάζοντας πλέον το σχεδιαστικό παράδειγμα της 
ελληνικής γραφής και τυπογραφίας (βλ. Κεφ. 3ο). 
Τον 19ο αιώνα η κατεύθυνση αυτή παγιώθηκε και 
οδήγησε στην αποδοχή της ως καλλιγραφικό πρό-
τυπο που εφαρμόστηκε λίγο-πολύ και στην εκμάθη-
ση της γραφής (εικ. 103-116).   

Τον 20ό αιώνα, όταν άρχισε να μειώνεται ο με-
γάλος ενθουσιασμός για την αρχαία ελληνική γλώσ-
σα στην εγκύκλια εκπαίδευση των ευρωπαϊκών χω-
ρών, η ελληνική γραφή δεν μελετήθηκε πλέον σοβαρά. 
Ούτε στην Ελλάδα παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον πέραν των ανατυπώσεων καλλιγραφι-

κών φυλλαδίων με δείγματα και ασκήσεις που επα-
ναλάμβαναν την αισθητική της προηγούμενης εκα-
τονταετίας και κάποιες από αυτές μεταφέρθηκαν ως 
τυπογραφικές γραμματοσειρές, (βλ. 4ο Κεφάλαιο). 

Κατά την περίοδο του μεσοπολέμου η αύξηση 
της κυκλοφορίας του ημερήσιου τύπου οδήγησε στη 
δημιουργία διαφημιστικών-δημιουργικών γραφεί-
ων που ανελάμβαναν την προώθηση εμπορικών μη-
νυμάτων ως καταχωρήσεις στις σελίδες των εφημε-
ρίδων πέραν της απλής παράθεσης των πληροφοριών 
από τους στοιχειοθέτες της εφημερίδας που ήταν η 
έως τότε κυρίαρχη πρακτική. Ξεφυλλίζοντας τα 
φύλλα της περιόδου μπορεί κανείς να παρατηρήσει 
πως η νέα αυτή επι  κοινωνιακή δυναμική εκμεταλλεύ-

Εικ. 106. Clemens Senefelder, Vorschriften der üblichsten und bekanntesten Schriftarten, Σαφχάους, 1818.

Εικ. 107. Jo.-J. Küsel, Griechische, Hebräische, Polnische, 
Russische, Serbische und Ungarische Vorschriften, Πράγα, 1822.

Εικ. 108. Griechische Schreibe-Vorlagen, 
Έρλανγκεν, 1870.

Εικ. 109. Karl Faulmann, Das Buch der Schrift: enthaltend 
die Schriftzeichen und Alphabete ..., Βιέννη, 1880.
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Εικ. 112. Σπ. Κ. Πασχάλης, Kαλλιγραφία, Αθήνα, 1928.

Εικ. 111. Ελληνική καλλιγραφία, Αθήνα, περ. 1895.

τηκε το πεδίο της γραμματογραφίας-καλλιγρα φίας 
για να ενδυναμώνει την οπτική παρουσία του δια-
φημιζόμενου προϊόντος με ένα πλήθος ευφάντα-
στων λύσεων συχνά σε συνδυασμό με εικονογρα-
φήσεις. Τα γράμματα είχαν συνήθως πλάγια κλίση 
και ενωτικές κοντυλιές, αλλά όχι σπάνια οι γραφί-
στες προσπαθούσαν να μιμηθούν την  αυστηρή τυ-
πογραφική μορφολογία (εικ. 117-118).

Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, πως ούτε και ο αντί -
ποδας των μοντερνιστών, ο χριστιανορθόδοξος λό-
γιος πυρήνας που «εκπροσωπούσε» ο Φώτης Κόντο-
γλου δεν ασχολήθηκε ουσιαστικότερα με το πεδίο 
της ελληνικής γραφής.

Το νεοβυζαντινό πρόσημο του πληθωρικού καλ-
λιτεχνικού και λογοτεχνικού έργου του Φώτη Κό-
ντογλου έχει προκαλέσει τον θαυμασμό αλλά και 
την κριτική. Στις εκδόσεις που επιμελήθηκε καλλι-
τεχνικά παρατηρούμε ένα ιδιότυπο συγκερασμό της 
οπτικής επικοινωνίας δύο κόσμων: του μεσαιωνικού- 
βυζαντινού χειρόγραφου κώδικα και του βιομηχανι-
κού-έντυπου βιβλίου της αναγεννησιακής Ευρώπης. 
Ο Κόντογλου στράφηκε σε μια προσωπική νεοβυ-
ζαντινή θεώρηση της τέχνης και της κοινωνίας. Μια 

από τις εκφάνσεις αυτής της οραματικής πίστης του 
αποτελούσε και η χρήση της ξεχασμένης βυζαντι-
νής επισεσυρμένης γραφής. Η εφαρμογή της όμως 
υπήρξε επιλεκτική και συχνά με ενσωμάτωση τυπο-
γραφικών πρακτικών και αρχαϊκών τύπων που δη-
μιουργούσαν ένα ανιστόρητο υβριδικό αποτέλεσμα 
(εικ. 119). Παρότι από τις αρχές του 20ού αιώνα 
πρώτος ο Edward Johnson είχε επαναφέρει τη συστη-
ματική μελέτη των μεσαιω νικών γραφών ως πηγή της 
καλ λιγραφικής τέχνης και πολλοί σημαντικοί καλ-
λιτέχνες συνέχισαν το έργο του, ο Κόντογλου δεν 
εμπνεύστηκε από το παράδειγμά τους και έτσι χά-
θηκε μια σημαντική ευκαιρία να εδραιωνόταν στην 
Ελλάδα η τέχνη της καλλιγραφίας και η μελέτη της 
ελληνικής γραφής ως καλλιτεχνικού πεδίου δη μιουρ-
 γίας που πιθανότατα θα ακολουθούσαν και άλλοι:

Εικ. 110. E.M. Geldart, A guide to modern Greek, Λονδίνο, 1883.
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Εικ. 113. Schreibvorlagen zur Einübung der griechischen 
Schrift, Βίρτσμπουργκ, 1898.

Εικ. 116. L.A. Legros – J. Grant, Typographical 
Printing Surfaces, Λονδίνο, 1916.

Εικ. 115. A Textbook on Lettering and Sign Painting, International 
Correspondence Schools, Σκράντον, Πενσυλβανία, 1902.

Εικ. 114. Νέον μικρόν αλφαβητάριον, Αθήνα, 1897.

Γιατί όμως ένας διανοούμενος καλλιτέχνης, όπως ο Κόντο-
γλου,  ο οποίος είχε συγγράψει ένα εκτεταμένο, αν και συ-
χνά μισαλλόδοξο έργο, μαζί με μια πληθωρική αρθρογρα-
φία στον Τύπο για τη δύναμη της βυζαντινής τέχνης να 
στηρίζει και να εμπλουτίζει την ορθόδοξη πίστη της Ρωμιο-
σύνης, δεν αναφέρθηκε σε καμία περίοδο της καλλιτεχνι-
κής του πορείας στη συμβολή της βυζαντινής γραφής, δε-
δομένου ότι αυτό θα του προσέφερε ένα προνομιακό πεδίο 
καταγγελίας του ολέθριου Διαφωτισμού που απεμπόλησε 
τις μακραίωνες ρίζες της βυζαντινής γραφής; Το ερώτημα 
γίνεται οξύτερο, αν αναλογιστούμε ότι εμφανώς την εντάσ-
σει στην καλλιτεχνική του αισθητική και την υιοθετεί πλή-
ρως στο ιδιόχειρο ύφος των επιστολών του και σε πολλά 

από τα βιβλία που επιμελείται καλλιτεχνικά. Δεν έχει εντο-
πιστεί ακόμα επαρκές υλικό για να επιχειρηθεί κάποια ικανο-
ποιητική απάντηση, αλλά το ερώτημα δεν μπορεί να αγνοηθεί. 

Έως τώρα, έχω καταγράψει ένα μόνο άρθρο του Κό-
ντογλου, όπου αναφέρεται στον σχεδιασμό των βιβλίων 
και την επιλογή των τυπογραφικών στοιχείων τους. Σε 
αυτό, καυτηρίαζε την έλλειψη καλαισθησίας των ανθρώ-
πων του πνεύματος στην Ελλάδα, οι οποίοι «σπανίως νογάνε, 
ας είναι και λίγο, από την τέχνη του ματιού» και αναφέρε-
ται στα βιβλία γνωστών συγγραφέων (Παλαμάς, Σι  κε λια-
νός, Καζαντζάκης, Βάρναλης και Παπαντωνίου), τα οποία 
θεωρούσε «όλα τυπωμένα με ακαλαισθησία, στερημένα 
από κάθε ευαισθησία. Πολλές φορές τα έργα τους έχουνε 
ένα σχέδιο και μια εμφάνιση αποκρουστική», τόσο στα 
εξώφυλλά τους όσο και στα «ψηφιά». Έγραφε με απογοή-
τευση πως «Δεν νοιώθουν οι βλογημένοι τίποτα από το 
σχέδιο που έχει κάθε γράμμα, από τον τρόπο που είναι χα-
ραγμένο. Τίποτα». Αυτούς που παίνευε για την εξαιρετική 
αισθητική τους στην τέχνη του βιβλίου ήταν ο Δασκαλά-
κης, ο Πικιώνης, ο Τσαρούχης και «οι περισσότεροι αρχαιο-
λόγοι μας, ιδίως οι βυζαντινολόγοι». Ωστόσο, στο άρθρο 
του δεν αναλύει ποιά συγκεκριμένα πρότυπα τυπογραφικού 
σχεδιασμού ή ποιές γραμματοσειρές θα ήταν πρόσφορες, 
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Εικ. 117. Νικόλαος Π. Μπουρίκας, Συμπλέγματα, Αθήνα, 1936.

Εικ. 118. Χειρόγραφη γραμματογραφία-καλλιγραφία στις διαφημιστικές 
καταχωρήσεις των εφημερίδων, Αθήνα, δεκαετία 1930.
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Εικ. 119. Φώτης Κόντογλου, Έκφρασις, Αθήνα, 1960.

οπότε δεν μπορούμε να εξαγάγουμε απτά συμπεράσματα 
για τις αισθητικές κατευθύνσεις που προέτρεπε να υιοθετη-
θούν. Βέβαια, κρίνοντας ποιους ξεχωρίζει γίνεται σαφές 
ότι όσοι ασχολήθηκαν με τη βυζαντινή τέχνη και πολιτισμό 
είχαν αποκτήσει αυτό το καλλιτεχνικό προτέρημα.

Η έντονη χρήση της βυζαντινής υφολογίας στον γραφι-
κό χαρακτήρα του Κόντογλου και στον σχεδιασμό των βι-
βλίων που επιμελήθηκε δεν εκπλήσσει, φυσικά, αν τη δια-
βάσουμε μέσα στη γενικότερη νεοβυζαντινή του θεώρηση, 
αλλά η επιλογή του να αγνοήσει τη γραφή ως καλλιτεχνικό 
πεδίο είναι δυσερμήνευτη.

(Ματθιόπουλος 2015:242-243)
   
Παρά την ταχύτατη διείσδυση του μοντερνισμού 

σε κάθε πτυχή της ελληνικής κοινωνίας, η αισθητι-
κή της μορφής των ελληνικών γραμμάτων δεν είχε 
καταφέρει να ξεφύγει από το «βικτω ριανό» πρότυ-
πο. Το 1967,  η έκδοση του εγχειριδίου Διαφημιστική. 
Γεωμετρικόν και Ελεύθερον Σχέδιον, επαναλάμβανε 
τα τετριμένα σχέδια του παρελθόντος και αγνοούσε 
οποιαδήποτε εξέλιξη (εικ. 120). Χωρίς ενδιαφερό-
μενους να ασχοληθούν συστηματικά και με την ευ-
κολία του τηλεφώνου και της γραφομηχανής να αυ-
ξάνεται εντυπωσιακά από τη μεταπολίτευση και 
ύστερα εις βάρος της επικοινωνίας μέσω του γρα-
πτού λόγου, η ελληνική γραφή παρέμεινε στη ληθαρ-
γική αυτή κατάσταση έως το τέλος του 20ού αιώνα. 

Εικ. 120. Όθων Α. Λαβράνος, Διαφημιστική. Γεωμετρικόν και Ελεύθερον Σχέδιον, Αθήνα, 1967.



Η χρήση ελληνικών γραμμάτων άρχισε με δειλές 
προσπάθειες να αποδοθούν λέξεις ή σύντομες προ-
τάσεις μέσα σε λατινικά κείμενα και με τους τυπο-
χαράκτες να χυτεύουν στοιχεία που πλησίαζαν 
λίγο- πολύ το ελληνικό αλφάβητο ή, όπου αυτό δεν 
ήταν δυνατό, άφηναν ελεύθερο τον χώρο, ώστε να 
συμπληρωθούν με το χέρι οι λέξεις. Άλλοι τυπογρά-
φοι αρκούνταν στη μεταγραφή των ελληνικών λέ-
ξεων με λατινικά στοιχεία, με ποικίλο βαθμό επιτυ-
χίας, για να μην δημιουργούνται κενά στη στήλη 
του κειμένου. 

Δέκα χρόνια μετά την εμφάνιση των πρώτων 
έντυπων λατινικών εκδόσεων στη Γερμανία, το 
1465, καταγράφεται στη Μαγεντία η πρώτη απόπει-
ρα από τον Peter Schöffer να συμπεριληφθούν κά-
ποιοι ελληνικοί χαρακτήρες, αλλά όχι ολόκληρο το 
αλφάβητο, στο βιβλίο του Κικέρωνα, De Officiis και 
Paradoxa, όπου κάθε κεφάλαιο αρχίζει με ένα ελ-
ληνικό απόφθεγμα. Στη πόλη δεν πρέπει να υπήρχε 
τότε κανείς γνώστης της γλώσσας για να τον συμ-
βουλευτεί και έτσι, παρά τη φιλότιμη προσπάθειά 
του, το αποτέλεσμα είναι φτωχό. Χάραξε όπως μπο-
ρούσε μόνο τα ελληνικά γράμματα η, θ, κ, μ, ν, ρ, τ, 
ω και ένα ακόμα που δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί 
(μοιάζει με ανεστραμμένο λ), ενώ για τα υπόλοιπα 
προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τα λατινικά a, c, f, 
i, o, y για να τα αντιστοιχεί με διάφορα ελληνικά 
(π.χ. a = α / δ / λ, Η = ε / η) ή να κάνει συνδυασμούς 
(τi = π) (Bowyer, 1776: 100, Proctor, 1902: 25, εικ. 1). 

ΙΤΑΛΙΑ

Η συστηματική μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμ-
ματείας στην Ιταλία άρχισε από την εποχή του Δά-
ντη, του Πετράρχη, του Leonzio Pilato (Leontius 
Pilatus, 1310-1365) και του Βοκάκιου (Giovanni 
Boccaccio, 1313-1375), κατά το β´ ήμισυ του 14ου 
αιώνα, και έως τα μέσα του επόμενου εδραιώθηκε με 
την παρουσία και διδασκαλία των Εμμανουήλ Χρυ-
σολωρά, Κολούτσιο Σαλουτάτι, Λεονάρντο Μπρού-
νι και Λορέντσο Βάλλα. Οι μαθητές τους, Guarino 
Veronese, Jacopo d’Angelo, Giovanni Aurispa, Fran-
cesco Filelfo, Niccolo Niccoli, Gregorius de Tipher-
no, Ambrogio Traversari κ.ά. συνέχισαν το έργο τους 
και διέδωσαν με ενθουσιασμό την εμβάθυνση στον 
πλούτο των αρχαίων ελληνικών κειμένων.

Στα τέλη του Κουατροτσέντο όμως, ο Ουμανι-
σμός, που είχε ήδη φουντώσει στις ιταλικές πόλεις 
ύστερα από τα έργα του, του Πετράρχη, εισήγαγε 
στην εκπαίδευση τη μελέτη των αρχαίων λατινικών 
και ελληνικών κειμένων, όπως και τη διδασκαλία 
της ποίησης, της ρητορικής, της φιλοσοφίας και της 
ιστορίας. Με το νέο αυτό σύστημα δινόταν έμφαση 
στην πνευματική ανάπτυξη του ατόμου ώστε να 
εξελιχθεί σε υπεύθυνο απέναντι στον κόσμο και 
ενάρετο πολίτη.

Το ενδιαφέρον αυτό άρχισε να τροφοδοτείται 
και να επιταχύνεται από την όλο και μεγαλύτερη 
μετανάστευση ελλήνων μετά τη συνεχή εσωτερική 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Μέρος Α´: 15ος -16ος αιώνας

Εικ. 1. Η ελληνική πρόταση σε δύο στίχους είναι: οτι μονος ο σοφος ελευθερος και πας αφρο[ω]- | ν δουλος.
Κικέρων, De officiis, Μαγεντία, Peter Schöffer και Johann Fust, 1465.
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Στον ακαδημαϊκό χώρο της ουμανιστικής περιό-
δου, η καλή γνώση της λατινικής γλώσσας άνοιγε 
βέβαια τις πόρτες της νομικής, της θεολογίας και 
των φυσικών επιστημών, αλλά η γνώση της αρχαίας 
ελληνικής ήταν το προσόν που θα εξύψωνε τους λό-
γιους σε ένα ανώτερο επίπεδο καταξίωσης. Επιπλέον, 
οι λατινικές μεταφράσεις των ελληνικών κειμένων θε-
ωρούνταν πλέον ανεπαρκείς για να αποδώσουν τις 
απαράμιλλες λογοτεχνικές αποχρώσεις των κλασικών 
έργων, έτσι η διδασκαλία των ελληνικών είχε γίνει ιδι-
αίτερα δημοφιλής έως τα τέλη του 15ου αιώνα. 

Την παρουσία τους στην Ιταλία δεν άργησε να 
ακολουθήσει και η έκδοση των πρώτων έντυπων 
ελληνικών κειμένων, γεγονός που κατέστησε την 
ελληνική γραφή τη δεύτερη, μετά τη λατινική, που 
εμφανίστηκε στην τυπογραφία. 

Όταν από τα μέσα της δεκαετίας του 1460 η τέ-
χνη της τυπογραφίας διάβηκε τις Άλπεις προς την 
ιταλική χερσόνησο, η ζήτηση για ελληνικά αυξήθη-
κε γιατί το λόγιο κοινό ήταν ήδη αρκετά προετοιμα-
σμένο από το ουμανιστικό κίνημα που εξαπλωνό-

1465 Subiaco 1468 Rome
Εικ. 2α. Λακτάντιος, Divinae Institutiones του Λακτάντιου, 
Σουμπίακο, Konrad Sweinheim και Arnold Pannartz, 1465.

Εικ. 2β. Λακτάντιος, Divinae Institutiones, Ρώμη, 
Konrad Sweinheim και Arnold Pannartz, 1467.

πολιτική αστάθεια, τις θεολογικές έριδες μεταξύ 
ενωτικών και ανθενωτικών και κυρίως τη στρατιω-
τική κατάρρευση της Βυζαντινής αυτοκρατορίας 
μπροστά  στην ασταμάτητη προέλαση των Οθωμα-
νών προς Δυσμάς.

Μαζί με τα πολυάριθμα βυζαντινά χειρόγραφα 
που βρήκαν τον δρόμο προς τις βασιλικές και πανε-
πιστημιακές συλλογές της Δύσης, μια πλειάδα ελ-
λήνων λογίων και επαγγελματιών αντιγραφέων κω-
δίκων είχε ήδη αρχίσει να συγκεντρώνεται στα 
ιταλικά πανεπιστήμια και στις ηγεμονικές αυλές της 
Ιταλίας όπου εύρισκαν πρόσφορο έδαφος διδασκα-
λίας, ακαδημαϊκή αναγνώριση και συνήθως υψηλή 
προστασία, όπως ο Γεώργιος Γεμιστός-Πλήθων 
(1355-1452), ο Γεώργιος Τραπεζούντιος (1395-
1486), ο Θεόδωρος Γαζής (1398-1475), ο μετέπειτα 
καρδινάλιος Βασίλειος Βησσαρίων (1403-1472), ο 
Δημήτριος Χαλκοκονδύλης (1423-1511), ο Κων-
σταντίνος Λάσκαρις (1434-1501), ο Ιανός Λάσκα-
ρις (1445-1534), ο Αρσένιος Αποστόλης (1465-
1535/38), ο Μάρκος Μουσούρος (1470-1517) κ.ά.
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ταν στις τέχνες και τα γράμματα. Οι δύο γερμανοί 
μοναχοί-τυπογράφοι που εισήγαγαν την τέχνη της 
τυπογραφίας και το έντυπο βιβλίο στην Ιταλία, ο 
Konrad Sweinheim και ο Arnold Pannartz, εγκατέ-
στησαν τον εξοπλισμό τους στο μοναστήρι του τάγ-
ματος των Βενεδικτίνων στο Σουμπίακο (κοντά στη 
Ρώμη) το 1464, όπου έως το 1467 τύπωσαν τέσσε-
ρα βιβλία: μια λατινική γραμματική του Aelius 
Donatus (1464?) που δεν διασώζεται, το De Οratore 
του Κικέρωνα (1464-1465), το Divinae Institutiones 
του Λακτάντιου (1465) και το De Civitate Dei του 
Αγίου Αυγουστίνου (1467). Σε αυτούς πιστώνεται η 
πρώτη έντυπη εμφάνιση ενός ολοκληρωμένου ελ-
ληνικού άτονου μικρογράμματου αλφάβητου με το 
οποίο στοιχειοθετούσαν σύντομα παραθέματα (λέ-
ξεις ή προτάσεις) στο λατινικό κείμενο (εικ. 2α). Το 
1467 μετακινήθηκαν στη Ρώμη όπου συνέχισαν να 
εργάζονται μαζί έως το 1473, τυπώνοντας άλλες 50 
περίπου εκδόσεις (Updike, 1922:72). Εκεί, επανέ-
λαβαν την έκδοση του Λακτάντιου (1467), αλλά 
άλλαξαν όλες τις γραμματοσειρές τους και παρου-

σίασαν μια νέα ελληνική, με αρκετές σχεδιαστικές 
διαφορές ιδιαίτερα στα γράμματα ζ και ψ (εικ. 2β, 
Proctor, 1902:26-28). Με αυτές τις δύο εκδόσεις ξε-
κινά, ουσιαστικά, η συνεχής έκτοτε παρουσία της 
ελληνικής τυπογραφίας. 

Την ίδια περίοδο στη Ρώμη έδρασαν και δύο άλ-
λοι τυπογράφοι, ακόμα ένας Γερμανός, ο Ulrich Han 
και ο Σικελός Giovanni Filippo de Lignamine. Αμ-
φότεροι έκαναν εκδόσεις με σποραδικά ελληνικά 
παραθέματα και λίγο-πολύ ακολούθησαν το σχεδι-
αστικό ύφος που είχαν επιλέξει οι Sweinheim και 
Pannartz. Ο Lignamine άρχισε με την έκδοση του 
Σουετώνιου, Vitae XII Caesarum, 1470 (εικ. 3) και 
ο Han, με το έργο De orthographia dictionum e 
Graecis tractarum του ουμανιστή λόγιου Johannes 
Tortellius, το επόμενο έτος (εικ. 4).

Βορειότερα, στη Βενετία, δύο άλλοι γερμανοί, o 
Johann von Speyer και ο αδελφός του Wendelin, 
εξασφάλισαν πρώτοι το τυπογραφικό μονοπώλιο 
από τη Σύγκλητο για μία πενταετία: η πρώτη έκδο-
σή τους ήταν το δημοφιλές κείμενο του Κικέρωνα, 

1470 Rome 1471 Ulirich Hun Rome
Εικ. 3. Σουετώνιος, Vitae XII Caesarum, Ρώμη, Giovanni 

Filippo de Lignamine, 1470.
Εικ. 4. Tortellius, De orthographia dictionum e Graecis 

tractarum, Ρώμη, Urlich Han, 1471.
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Epistolae ad familiares (1469), αλλά σε αυτό και τις 
επόμενες εκδόσεις ακολούθησαν τη συνήθη πρα-
κτική να αφήνουν τον χώρο ελεύθερο για να συ-
μπληρωθούν οι προτάσεις χειρογράφως. Μόνον 
από το 1471 μερικώς, στην γ´ έκδοση του Κικέρω-
να, και αδιάλειπτα από το 1472, με την κυκλοφορία 
του Λακτάντιου, Divinae Institutiones, έκανε την 
εμφάνισή της μία ελληνική γραμματοσειρά τους με 
αρκετή ομοιομορφία, λίγα συμπλέγματα, καθώς 
επίσης τόνους και πνεύματα (εικ. 5). 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1450, ο γάλλος 
βασιλέας Κάρολος Ζ´ είχε ενημερωθεί για τη νέα 
εφεύρεση του Γουτεμβέργιου στη Μαγεντία και 
είχε στείλει εκεί ένα νέο προικισμένο χαράκτη, τον 
Nicolas Jenson, για να εκπαιδευτεί στη νέα τέχνη. Ο 
θάνατος όμως του μονάρχη (1461) και η αδιαφορία 
του διαδόχου του Λουδοβίκου ΙΑ´ για αυτά τα θέ-
ματα, ώθησε τον Jenson να μην επιστρέψει στο Πα-
ρίσι, αλλά να εγκατασταθεί και αυτός στη Βενετία, 
όπου ο αναγεννησιακός ενθουσιασμός ήταν ανοι-
χτός σε πρωτοποριακές ιδέες και θα του προσέφερε 

πολύ περισσότερες πιθανότητες να ζήσει από την 
τέχνη του.

Η λαμπρή σταδιοδρομία του εκεί δικαίωσε την 
επιλογή του και τον καθιέρωσε ως τον σημαντικό-
τερο στοιχειοχαράκτη και τυπογράφο της αρχετυπί-
ας και έναν από τους σπουδαιότερους έως σήμερα. 
Το έργο του στην λατινική τυποχαρακτική τέχνη 
αποτελεί διαχρονική πηγή μελέτης και έμπνευσης.

Στις πρώτες εκδόσεις του με ελληνικά εδάφια 
άφηνε κενά διαστήματα επίσης, αλλά από το 1471 
κάνει πλέον χρήση της γραμματοσειράς που χάρα-
ξε. Αυτή μοιάζει πολύ με την αντίστοιχη των 
Speyer, αν και, όπως σχολιάζει ο Proctor, είναι λε-
πτότερη, πληρέστερη και περισσότερο ενοποιημένη 
σχεδιαστικά (εικ. 6). Η ευρύτερη αποδοχή του έρ-
γου του Jenson και η μακρά παρουσία του στη τυ-
πογραφική σκηνή της Βενετίας έθεσαν τις βάσεις 
για την συνέχιση του στρογγυλόσχημου αυτού 
πρώιμου ύφους των ελληνικών χαρακτήρων που θα 
κυριαρχούσε στην Ιταλία έως τα τέλη του αιώνα και 
το οποίο ο  Richard Proctor ονόμασε: ελληνο-λατι-

1471 Speyer 1471 Jenson
Εικ. 5. Λακτάντιος, Divinae Institutiones, Βενετία, 

Johann von Speyer, 1472.
Εικ. 6. Tortellius, De orthographia dictionum e Graecis 

tractarum, Βενετία, Nicolaus Jenson, 1471.
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νικό (Greco-Latin) επειδή ήταν το σχεδιαστικό προ-
ϊόν λατίνων χαρακτών χωρίς την ουσιαστική συμ-
βολή Ελλήνων και αποτεινόταν πρωτίστως στο 
λατινόφωνο λόγιο αναγνωστικό κοινό της Δυτικής 
Ευρώπης.

Τον ενδιάμεσο «κρίκο» μεταξύ των ελληνικών 
στοιχείων της Ρώμης και της Βενετίας συναντάμε 
σε μια άλλη έκδοση του Λακτάντιου στη Βενετία 
(1471) από τον Adam von Ammergau, ο οποίος ακο-
λουθεί λίγο-πολύ τον προαναφερθέντα σχεδιασμό 
του συμπατριώτη του Ulrich Han (εικ. 7).

Καθώς η τέχνη της τυπογραφίας εξαπλωνόταν 
σταδιακά εμφανίστηκαν περισσότερα βιβλία που 
περιείχαν ελληνικές λέξεις και προτάσεις και αργό-
τερα, από τη δεκαετία του 1480, και πλήρες ελληνι-
κό κείμενο σε πολλές πόλεις της Ιταλίας, όπως στο 
Μιλάνο, την Πάντοβα, τη Φεράρα, το Τρεβίζο (εικ. 
8), την Πάρμα, τη Βιτσέντζα και αλλού.

Στη σταθερή αυτή παρουσία του ελληνο-λατινι-
κού ύφους στις γραμματοσειρές κατά την περίοδο 
της αρχετυπίας, άξια προσοχής είναι και η μεταγε-

νέστερη τυπογραφική σειρά του Giovanni Rossi, 
για την έκδοση του έργου του Μακρόβιου (Βενετία, 
1492), η ποιότητα της οποίας στην ομοιομορφία της 
σχεδίασης, τις αρμονικές αναλογίες των χαρακτή-
ρων και τη δεξιοτεχνική χάραξή τους, παρά το πυ-
κνό διάστιχο στη στοιχειοθεσία τους, είναι  παρα-
δειγματική (εικ.9).1 

Η διαδρομή αυτής της πρακτικής θα ολοκληρω-
νόταν, ουσιαστικά, με το κύκνειο άσμα του ελληνο- 
λατινικού ύφους που καταγράφηκε τελικά στις αρ-
χές του 16ου αιώνα, όταν εμφανίστηκε η πρώτη 
πολύγλωσση έκδοση της Βίβλου στην Ισπανία.

Το πανεπιστήμιο της Αλκαλά και η έκδοση της 
Κομπλουτενσιανής Βίβλου: Από το 1283 ο βασι-

1471 Adam 1477 Orthographia
Εικ. 7. Λακτάντιος, Divinae Institutiones, Βενετία,

Adam von Ammergau, 1471.
Εικ. 8. Tortellius, De orthographia dictionum 

e Graecis tractarum, Τρεβίζο, 1477.

1. Τη δεκαετία του 1920 επιλέχθηκε από τον διάσημο άγγλο 
μελετητή της αρχετυπίας Victor Scholderer ως πρότυπο για 
την παραγωγή της ελληνικής γραμματοσειράς New Hellenic 
(1927) στην Αγγλία, αναβιώνοντας έτσι με τη μετέπειτα χρήση 
της την ξεχασμένη αυτή σχεδιαστική πρακτική που επανήλθε 
για να συναντηθεί πλέον με τον ευρωπαϊκό Μοντερνισμό του 
20ού αιώνα (βλ. Κεφάλαιο 4ο, σ. 480-481).
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λιάς Σάντσο Δ´ της Καστίλλης είχε προτείνει την 
ίδρυση μιας Γενικής Σχολής (Studium Generale) 
στην πόλη Αλκαλά (το αρχαίο ρωμαϊκό Complutum) 
με όλα τα προνόμια που είχε και το πανεπιστήμιο 
του Βαγιαδολίδ, αλλά πέρασαν περισσότερο από 
δυόμιση αιώνες πριν ο αρχιεπίσκοπος του Τολέδου 
Alfonso Carillo αιτηθεί στον πάπα Πίο Β´ να παρα-
χωρήσει την άδεια για τρεις έδρες στις Τέχνες και τη 
Γραμματική. Η πρώτη αυτή παπική Βούλα πάλι δεν 
κατέληξε σε κάτι ουσιαστικότερο έως το 1499, όταν 
ενεργοποιήθηκε ο δυναμικός λόγιος αρχιεπίσκοπος 
Ximenez de Cesnares, ο οποίος έλαβε από τον πάπα 
Αλέξανδρο ΣΤ´ τη Βούλα ίδρυσης του Κολεγίου του 
Αγίου Ιλδεφόνσου με εξουσία να απονέμει πτυχία. Ο 
Ximenez, ως ιδρυτής του, αποφάσισε να ακολουθή-
σει το οργανωτικό πρότυπο του αντίστοιχου Κολε-
γίου του Αγίου Βαρθολομαίου στη Σαλαμάνκα και 
με τα ίδια προνόμια που έχαιραν εκεί και το Βαγια-
δολίδ. Η έναρξη του Κολεγίου τελικά έγινε το 1502 
και ο καταστατικός χάρτης του επικυρώθηκε το 1510 
(Rashdall, 1895, vol.II: 99).

Αναμφίβολα, στο πλαίσιο της ίδρυσης του νέου 
πανεπιστημίου και της φιλοδοξίας του αρχιεπισκό-
που να το αναδείξει με ουσιαστικό έργο αποφασί-
στηκε το μεγαλεπήβολο εγχείρημα της σύνταξης 
της πρώτης πολύγλωσσης έκδοσης της Παλαιάς Δια
θήκης στις βιβλικές γραφές (Εβραϊκή και Αραμαϊ-
κή), την ελληνική μετάφραση των Ο´ και τη λατινι-
κή (Βουλγκάτα) μαζί με την Καινή Διαθήκη στα 
ελληνικά και λατινικά.

Κάτω από τη συντακτική διεύθυνση του Diego 
Lopez de Zúñiga συγκροτήθηκε μία ομάδα διαπρε-
πών λογίων της κάθε γλώσσας: ο Alfonso de Za
mora, ο Alfonso de Alcalá, ο Pablo de Coronel, ο 
Hernán Núñez de Toledo, ο Juan de Vergara και ο 
Antonio de Nebrija επιμελήθηκαν κάθε πλευρά του 
πρωτόγνωρου αυτού θεολογικού εγχειρήματος. Για 
τη φιλολογική φροντίδα της ελληνικής μετάφρασης 
κλήθηκε ειδικά από την Ιταλία ο επιφανής κρητικός 
λόγιος Δημήτριος Δούκας, παλαιότερα μέλος της 
Νεοακαδημίας του Άλδου Μανούτιου και επιμελη-
τής εκδόσεων στη Ρώμη (Στάικος, 1989: 261, 384). 
Την τυπογραφική επιμέλεια του απαιτητικού αυτού 
έργου σε έξι τόμους μεγάλου μεγέθους (folio) ανέ-
λαβε ο σπουδαίος γάλλος τυποχαράκτης και τυπο-
γράφος Arnaldo Guillén de Brocar (περ. 1460
1523), ο οποίος είχε ήδη μακροχρόνια θητεία σε 
ισπανικά τυπογραφεία (Παμπλόνα, 1490 και Λο-
γκρόνιο, 1501) πριν αναλάβει το τυπογραφείο στην 
Αλκαλά, το 1511, έως τον θάνατό του. 

Στην Παλαιά Διαθήκη οι δύο στήλες, με το ελλη-
νικό και το εβραϊκό κείμενο, πλαισίωναν εκατέρωθεν 
τη μεσαία με το λατινικό του αγίου Ιερεμία υποδη-
λώνοντας τη «σταύρωση» της καθολικής εκκλησίας 
του Χριστού από την ορθόδοξη και την εβραϊκή 
(Rummel, 2008:45). Η ελληνική γραμματοσειρά 
δεν είχε κάποιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό, ακο-
λουθώντας την ελληνική επισεσυρμένη σχεδίαση 
που είχε ήδη καθιερώσει ο Άλδος Μανούτιος στην 
Ιταλία, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, αλλά με ελάχι-
στα συμπλέγματα και χωρίς κεφαλαία (εικ. 9).

Αντίθετα, το ελληνικό κείμενο στην Καινή Δια-
θήκη στοιχειοθετήθηκε με μια νέα μικρογράμματη 
γραμματοσειρά χαραγμένη από τον Guillén de 
Brocar με εξαιρετική ποιότητα στο ελληνολατινικό 
σχεδιαστικό ύφος (εικ. 10).2 Η έκδοση αυτή είναι 
επίσης αξιοσημείωτη ως η πρώτη προσπάθεια 

Εικ. 8. Μακρόβιος, Somnium Scipionis Ciceronis expositio, 
Βενετία, Johannes Rubeus Vercellensis, 1492.1492 Rubeus

2. Ο Proctor υπήρξε θαυμαστής αυτής της σειράς και κατάφερε 
να την αναβιώσει στις αρχές του 20ού αιώνα (1902), προσθέ-
τοντας και τους κεφαλαίους χαρακτήρες για τη δημιουργία της 
γραμματοσειράς Otter Greek (βλ. 3ο Κεφάλαιο).
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Εικ. 9. Complutensis Biblia Sacra (Παλαιά Διαθήκη), 
Αλκαλά ντε Ενάρες, Α. Guillen de Brocar, 1512-1517.

Εικ. 10. Complutensis Biblia Sacra (Καινή Διαθήκη),
Αλκαλά ντε Ενάρες, Α. Guillen de Brocar, 1512-1517.

1514 Complutum 1514 Complutum

εφαρμογής του μονοτονικού συστήματος σε ελλη-
νικό κείμενο (Lee, 2005:250-290), αλλά η παρου-
σία της δεν αρκούσε πλέον για να αλλάξει τη σχεδια-
στική κατεύθυνση και την πρακτική της ελληνικής 
τυπογραφίας. Οι έξι τόμοι του ογκώδους αυτού έρ-
γου τυπώθηκαν σε 600 αντίτυπα το 1514-1517, 
αλλά κυκλοφόρησαν μετά το 1522 γιατί ο γερμανός 
εκδότης Johannes Froben και ο Έρασμος είχαν προ-
λάβει να κυκλοφορήσουν πρώτοι, το 1516 στη Βα-
σιλεία, την ελληνική έκδοση της Καινής Δια θήκης 
με τετραετές αποκλειστικό εκδοτικό δικαίωμα από 
τον πάπα Λέοντα Ι΄ και τον αυτοκράτορα Μαξιμιλι-
ανό Α´, υποχρεώνοντας έτσι την ισπανική έκδοση 
να εμφανιστεί με καθυστέρηση. Ο αρχιεπίσκοπος 
Ximenez πέθανε το 1517, λίγους μήνες μετά την 
ολοκλήρωση της εκτύπωσης όλων των τόμων. 

Μία ταυτόχρονη προσπάθεια πολύγλωσσης έκδο-
σης συναντάμε στη Γένοβα, τη μεγάλη ανταγωνίστρια 
της Βενετίας στο εμπόριο με την Ανατολή.

Ο Agostino Giustiniani (1470 - 1536) ήταν ένας 
πολυμαθής γλωσ σολόγος και επίσκοπος του Νέμπιο 
(Κορσική) προερχόμενος από σημαντική οικογέ-
νεια της πόλης. Χρηματοδότησε και επιμελήθηκε ο 
ίδιος την εντυπωσιακή έκ  δοση Ψαλτήριον εβραϊκόν, 
ελληνικόν και χαλδαϊκόν μετά τριών ερμηνειών λατι-
νικών και γλωσσημάτων, το 1516, τυπωμένη από τον 
μιλανέζο τυπογράφο Petrus Paulus Porrus. 

Η κάθε σελίδα διαιρείται σε τέσσερεις στήλες 
και το κείμενο κάθε γλώσσας έχει στοιχειοθετηθεί 
σε διαφορετική: Αρχίζει με το εβραϊκό, τη λατινική 
μετάφραση του εβραϊκού, το λατινικό της Βουλ-
γκάτα και το ελληνικό κείμενο των Εβδομήκοντα 



Εικ. 9α. Complutensis Biblia Sacra (Παλαιά Διαθήκη), 1512–1516.

Εικ. 10α. Complutensis Biblia Sacra (Καινή Διαθήκη), 1512–1516.

Εικ. 11. Agostino Giustiniani, Ψαλτήριον εβραϊκόν, ελληνικόν και χαλδαϊκόν ..., 1516.
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Εικ. 11α. Agostino Giustiniani, Ψαλτήριον εβραϊκόν, ελληνικόν 
και χαλδαϊκόν ..., Γένοβα, Petrus Paulus Porrus, 1516.

1516 Genova 1516 Genova

3. Το αξιοπερίεργο είναι πως στα σχόλια του ΙΗ´ Ψαλμού, ο Giu-
stiniani συμπεριέλαβε και την πρώτη βιογραφία του διάσημου 
συμπολίτη του Χριστόφορου Κολόμβου, επειδή θεωρούσε πως 
ο στίχος «Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών και εις τα 
πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών» προανήγγειλε την 
πρόσφατη τότε ανα κάλυψη της αμερικανικής ηπείρου (εικ. 11).

στις ζυγές σελίδες, ενώ το αραβικό, το αραμαϊκό και 
η λατινική μετάφραση του αραμαϊκού βρίσκονται 
στις μονές. Στην τελευταία, τέταρτη στήλη των δε-
ξιών σελίδων και στο κάτω μέρος και των δύο βρί-
σκονται τα σχόλια επί των κειμένων.3

Η ελληνική γραμματοσειρά φαίνεται να αποτε-
λεί έναν συνδυασμό του πρώιμου ελληνο-λατινικού 
ύφους, αυτής του Lorenzo di Alopa στη Φλωρεντία 
(1496) και της νέας αλδινής πρακτικής (σ. 105). Δι-
έθετε κεφαλαία στοιχεία, ενώ τα πεζά είναι λίγο- 
πολύ ισόπαχα και όρθια, αλλά ταυτόχρονα περιλαμ-

βάνουν και ένα αριθμό εναλλακτικών χαρακτήρων 
και συμπλεγμάτων. Αυτό που την ξεχωρίζει είναι η 
εμφάνιση ασύνηθων σχεδιασμών που δεν είχαν 
ποτέ χρησιμοποιηθεί αλλού ή έκτοτε, όπως για τα α, 
β, ε, θ, κ, λ και η διατήρηση της χρήσης του τονι-
σμού σε ανεξάρτητη ενδιάμεση αράδα. Οι επιλογές 
αυτές μάλλον θα έγιναν καθ᾽ υπόδειξη του Giu sti-
niani, ο οποίος ήταν βαθύς γνώστης των ανατολικών 
γραφών και θα είχε μελετήσει πολλά χειρόγραφα 
και γραφικά ιδιώματα.

Όπως και με την Κομπλουτενσιανή Βίβλο, η εμ-
φάνισή της εκτός του ισχυρού πολιτισμικού αναγεν-
νησιακού άξονα της Βενετίας - Φλωρεντίας - Ρώμης 
και η ήδη επιταχυνόμενη εδραίωση των αλδινών 
εκδόσεων σε όλη τη Δυτική Ευρώπη δεν άφησαν πε-
ριθώρια επιτυχίας στα σχέδια του Giustiniani.

Τα πρώτα έντυπα βιβλία 
με πλήρες ελληνικό κείμενο

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1470 και όλη την 
επόμενη παρατηρούμε την αυξανόμενη ζήτηση αρ-
χαιοελληνικών κειμένων από τους ελληνιστές λόγι-
ους, αλλά και των προς εκπαίδευση στην ελληνική 
παιδεία μαθητών όπως πρότασσε η νέα ουμανιστι-
κή παιδεία και είχε υιοθετήσει πλέον η ελίτ για τους 
γόνους της. Κατά τους προηγούμενους αιώνες η εκ-
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παιδευτική διαδικασία στην καθολική Ευρώπη είχε 
σταδιακά τυποποιηθεί στον λεγόμενο Σχολαστικι-
σμό, μια μηχανιστική μάθηση σύμφωνα με τις αρι-
στοτελικές αρχές και με αναφορά κυρίως στην Αγία 
Γραφή και στην εκκλησιαστική γραμματεία. Από 
τα μέσα του 12ου αιώνα, το κυριότερο εκπαιδευτι-
κό σύγγραμμα ήταν το Libri quattuor sententiarum 
(Βιβλίο των τεσσάρων προτάσεων) του γάλλου επι-
σκόπου Πιέρ Λομπάρ. Στα τέλη του Κουατροτσέ-
ντο όμως, ο Ουμανισμός, που είχε ήδη φουντώσει 
στις ιταλικές πόλεις, εισήγαγε στην εκπαίδευση τη 
μελέτη των αρχαίων λατινικών και ελληνικών κει-
μένων, όπως και τη διδασκαλία της ποίησης, της 
ρητορικής, της φιλοσοφίας και της ιστορίας. Με το 
νέο αυτό σύστημα δινόταν έμφαση στην πνευματι-
κή ανάπτυξη του ατόμου ώστε να εξελιχθεί σε 
υπεύ θυνο και ενάρετο πολίτη.

Η επιθυμία των ουμανιστών, λοιπόν, να εντρυ-
φήσουν στην ελληνική γλώσσα άρχισε να κάνει 
εμπορικά ελκυστικότερη την έκδοση βιβλίων με 
πλήρη ελληνικά κείμενα και όχι μόνον αποσπάσμα-
τα, πρωτίστως δε, εγχειρίδια της ελληνικής γραμ-
ματικής, σύντομα αρχαία κείμενα και ελληνο-λατι-
νικά λεξικά. 

Τρία βιβλία διεκδικούν τον τίτλο της πρώτης πα-
ρουσίας, αλλά για τα δύο ο προσδιορισμός της πό-
λης, του εκδότη και της χρονολόγησής τους συμπε-
ραίνονται από έμμεσα στοιχεία και μόνο στο τρίτο 
αναφέρονται αδιαμφισβήτητα όλες οι πληροφορίες 
της έκδοσής του (Proctor, 1902:51-58, 83-87). Το 
πρώτο που θέτει υποψηφιότητα είναι το πλήρες κεί-
μενο της Βατραχομυομαχίας, το οποίο κατά πάσα 
πιθανότητα τυπώθηκε στη Μπρέσια το 1474 από 
τον τυπογράφο Thomas Ferrandus. Οι ελληνικοί στί-
χοι εναλλάσσονται με μία πεζή μετάφραση στις μο-
νές σελίδες, ενώ στις ζυγές περιέχεται η έμμετρη 
μετάφραση του Carlo Marsuppini. Η ελληνική γραμ-
ματοσειρά δεν διαφέρει σημαντικά από το πρότυπο 
του Jenson (εικ. 12). 

Η δεύτερη έκδοση είναι τα Ερωτήματα, μια ελλη-
νική γραμματική σε μορφή ερωταποκρίσεων του με-
γάλου έλληνα λόγιου Εμμανουήλ Χρυσολωρά 
(1355-1415), η οποία εικάζεται πως τυπώθηκε στη 
Βιτσέντζα το 1475-6 από τον Giovanni da Reno 
(Layton 1994:5). Σε κάθε σελίδα το ελληνικό κείμε-
νο είναι στοιχειοθετημένο σε μια στήλη και στη δι-
πλανή της βρίσκεται η λατινική του μετάφραση. 
Αυτό που κάνει επίσης εντύπωση είναι ότι στην ελ-
ληνική γραμματοσειρά παρουσιάζεται η πρώτη (;) 
προσπάθεια να χαραχτούν τα γράμματα όχι σαν 
αυτά της Ρώμης ή της Βενετίας, αλλά με πρότυπο 

Εικ. 12. Βατραχομυομαχία, Μπρέσια, Thomas Ferrandus, 1474.

Εικ. 13. Εμ. Χρυσολωράς, Ερωτήματα, Βιτσέντζα, 
Giovanni da Reno, 1475-6. 1475 Chrysoloras



Εικ. 14. Κωνσταντίνος Λάσκαρης, Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών, Μιλάνο, Δημήτριος Δαμιλάς και Dionigi Paravicino, 1476. 
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στοιχειοχαράκτης, η σχέση του με τα ελληνικά τυ-
πογραφικά στοιχεία που έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
αυτές οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ότι ήταν 
αυτός που επέβλεψε την πλήρη ελληνική σειρά 
στοιχείων της Επιτομής, η οποία περιλάμβανε, 
εκτός από τόνους και πνεύματα, τα κεφαλαία γράμ-
ματα σε βυζαντινότροπο σχεδιαστικό ύφος, εναλ-
λακτικά στοιχεία για τα α, ε, γ, δ, θ, κ, ο, π, τ και 
κάποια συμπλέγματα: αι, αυ, ει, ερ, ευ, ην, λλ, πτ, 
σθ, σπ, σς, στ, ττ, υι και υν (εικ. 14-15). Τα πατρό-
τυπα και οι μήτρες για τα στοιχεία της Επιτομής του 
1476 παράμειναν λανθάνοντα στην κατοχή του Δα-
μιλά και επανήλθαν σε χρήση στη Φλωρεντία από το 
1488, όπου επαναχυτεύτηκαν με προσθήκες και αλ-
λαγές για τις ανάγκες της έκδοσης Σωζόμενα του 
Ομήρου.  Αυτή υπήρξε  η πρώτη πλήρης έκδοση του 
Ομηρικού έργου και την ανέλαβε ο Δαμιλάς υπό την 
συντακτική επιμέλεια του Δημητρίου Χαλκοκονδύ-
λη. Αργότερα, όταν τα στοιχεία πέρασαν στην κα-
τοχή του εκδοτικού οίκου του Filippo Giunta χρησι-
μοποιήθηκαν σε άλλα τρία βιβλία: η Επιτομή των 
Ταρραίου και Διδύμων παροιμιών του Ζηνόβιου το 
1497, και τα Αργοναυτικά του Ορφέα, το 1500. Μια 

Εικ. 15. Τα τυπογραφικά στοιχεία του Δημητρίου Δαμιλά για την Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών, Μιλάνο, D. Paravicino, 1476. 

1476 Epitomi 1476 Epitomiτην καθημερινή επικλινή ελληνική γραφή της επο-
χής μαζί με τόνους και πνεύματα, που αποτελούν 
αυτόνομα στοιχεία τοποθετημένα σε χωριστό στίχο 
επάνω από τα αντίστοιχα φωνήεντα (εικ. 13). Παρά 
το μάλλον αδέξιο αισθητικό αποτέλεσμα, από κά-
ποιον τεχνίτη που δεν φαίνεται να γνώριζε τη γλώσ-
σα ή να κατείχε τη ρευστή ποικιλομορφία της ελλη-
νικής γραφής, είναι εμφανές πως είχαν αρχίσει να 
διαμορφώνονται νέες ιδέες και να επιχειρούνται 
τολμηροί πειραματισμοί.  

Η τρίτη πλήρης και αδιαφιλονίκητη ελληνική 
έκδοση έλαβε χώρα στο Μιλάνο κατά τα τέλη του 
1476 με θέμα μια ακόμα εκλαϊκευτική γραμματική 
του άλλου μεγάλου λόγιου Κωνσταντίνου Λάσκαρη 
(1431-1501), Επιτομή των οκτώ του λόγου μερών 
και άλλων τινών αναγκαίων. Για την εκτύπωσή της 
συνεργάστηκαν ο Δημήτριος Δαμιλάς και ο τυπο-
γράφος Dionigi Paravicino. Ο Δαμιλάς ή Δημήτριος 
ο Κρής ήταν γιος μιλανέζων που είχαν εγκαταστα-
θεί στην Κρήτη και εκεί απέκτησε το προσωνύμιο 
και την ελληνική παιδεία του πριν επιστρέψει ενή-
λικας στην Ιταλία. Παρότι σε καμία από τις εκδό-
σεις που συμμετείχε δεν δηλώνεται ότι υπήρξε 
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ακόμη έκδοση των Ερωτημάτων του Χρυσολωρά 
παραμένει αχρονολόγητη.

Η συνεργασία των Paravicino και Δαμιλά δεν συ-
νεχίστηκε, αλλά το 1478 ο Bonus Accursius, ένας 
άλλος εκδότης που έδρασε στο Μιλάνο, κυκλοφό-
ρησε δύο βιβλία που χρησιμοποιούν, με προσθα-
φαιρέσεις, τα ελληνικά στοιχεία του Κρητικού: το 
Lexicon graeco-latinum, του Johannes Crastonius, 
και το Vita et fabulae Aesopi του Μάξιμου Πλανούδη, 
το 1481. Ο Proctor πιθανολογεί την παρουσία του 
Δαμιλά σε αυτές, όπως και σε κάποιες τουλάχιστον 
από τις επόμενες, όπως το πρώτο έντυπο Ψαλτήριον, 
το 1481, στις οποίες εμφανίζεται μια νέα ελληνική 
σειρά, παρόμοια με την προηγούμενη, αλλά μεγα-
λύτερη και με εναλλακτικά στοιχεία για τα γ, δ, ζ, κ, 
μ, ξ, π, σ, τ. φ, ω και τα συμπλέγματα: αι, αυ, ει, ευ, 
ην, λλ, σθ, σπ, σς, στ, υν (εικ. 16). Η κοινή τολμηρή 
αισθητική απόκλιση από την πεπατημένη και το 
υψηλό επίπεδο τεχνουργίας των παραπάνω, η καλή 
γνώση της γραφής και η μικρή πιθανότητα να υπήρ-
χαν περισσότεροι του ενός ικανοί τυποχαράκτες 
στο Μιλάνο εκείνη την περίοδο οδηγούν στο λογικό 
συμπέρασμα πως προέρχονται από το χέρι ενός τε-
χνίτη με την καθοδήγηση/επίβλεψη του Δαμιλά να 

ήταν επίσης πιθανή. Απαντούν, επίσης, στην α´ έκ-
δοση των Λόγων του Ισοκράτη, που κυκλοφόρησε 
στο Μιλάνο το 1493, με επιμέλεια του Δημητρίου 
Χαλκοκονδύλη, στο τυπογραφείο των Uldericus Scin-
 zenzeler και Sebastianus de Ponte Tremulo.

Τέλος, γνωρίζουμε ότι από το 1490 ο Δαμιλάς 
εγκαταστάθηκε στη Ρώμη και πως μετά τον θάνατό 

Εικ. 16. Ψαλτήριον, Μιλάνο, Bonus Accursius, 1481.

1481 Bonus Accursius, Milan 1481 Bonus Accursius, Milan
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του ένα μικρό ελληνο-λατινικό αλφαβητάριο του 
Paulo Enea, Operetta bellissima da imparare la 
lingua greca που τυπώθηκε στη Ρώμη το 1510 έχει 
στοιχειοθετηθεί με τα στοιχεία των Επιτομής που 
μάλλον είχαν αποκτηθεί από τους τυπογράφους της 
έκδοσης Stefano Guillery και Ercole Nani (Στάικος 
1989:135-163).

Άλμα προς τα εμπρός κοιτάζοντας προς τα πίσω: 
Λαόνικος και Αλέξανδρος

Δύο άλλοι κρητικοί, ο χανιώτης Νικόλαος Καβαδά-
τος, γνωστός ως πρωτοθύτης Λαόνικος και ο μονα-
χός Αλέξανδρος Αλεξάνδρου, γιος του ιερέα και 
λόγιου Γεωργίου Αλεξάνδρου από τον Χάνδακα, 

Εικ. 17-. Βατραχομυομαχία, Βενετία, Λαόνικος και Αλέξανδρος, 1486. 
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επέλεξαν να στοιχειοθετήσουν και να εκδώσουν 
δύο βιβλία μικρότερου μεγέθους το 1486, με τυπο-
γραφικά στοιχεία που προσομοίωναν το ύφος της 
βυζαντινής γραφής κάποιου παλαιότερου κώδικα, 
κατά πάσα πιθανότητα, του 12ου αιώνα. Βασιζόμε-
νος στην εμφανώς μεγάλη επένδυση των δύο συ-
νεργατών, ο Proctor υποθέτει ότι το πρώτο πόνημα 
του Λαόνικου, η Βατραχομυομαχία – που όπως εί-
δαμε είχε ήδη κυκλοφορήσει στη Μπρέσια δώδεκα 
χρόνια πριν από τον Ferrandus, επίσης σε μία στήλη 
με εναλλασσόμενες ελληνικές και λατινικές αράδες 
– είχε δοκιμαστικό χαρακτήρα με στόχο, αν όλα 
εξελίσσονταν καλά, τη συνέχεια ενός φιλόδοξου 
εκδοτικού προγράμματος εκτύπωσης λειτουργικών 
βιβλίων της ορθόδοξης εκκλησίας και αγοραστικό 
κοινό πρωτίστως τους ελληνόφωνους ορθόδοξους 
στην Κρήτη και τις άλλες ελληνικές κτήσεις της Γα-
ληνοτάτης Δημοκρατίας. Όμως, μετά την κυκλοφο-
ρία της μεγαλύτερης δεύτερης έκδοσης, του Ψαλτη-
ρίου, από τον Αλεξάνδρου – που ήδη είχε τυπώσει ο 
Bonus Accursius στο Μιλάνο, το 1481 – σταμάτησε 
απότομα η συνεργασία και χάθηκαν τα ίχνη των 
δύο αυτών φιλόδοξων ελλήνων εκδοτών. 

Με τον συμβολικό όμως αναχρονισμό-αναφορά 

στο κραταιό Βυζάντιο πριν την οθωμανική κατάκτη-
ση απαντάμε την πρώτη φορά που η τυπογραφική 
τέχνη βγήκε από την πεπατημένη πρακτική υπερβαί-
νοντας την εν σειρά συστοίχιση απλών παραλληλεπί-
πεδων χαρακτήρων. Με την περίπλοκη χάραξη και 
στοιχειοθεσία τέτοιων στοιχείων-ιδεογραμμάτων απο-
δείχθηκε στην πράξη ότι γραφές διαφορετικές από τη 
σχεδιαστικά μονοσήμαντη λατινική μπορούσαν να 
ενταχθούν στη νέα τεχνολογία της τυπουργίας.

Το «μήνυμα» αυτό δεν ξεχάστηκε και αξιοποιή-
θηκε την επόμενη δεκαετία από τον Άλδο Μανού-
τιο, όπως θα συζητήσουμε παρακάτω.

Η γραμματοσειρά των δύο Κρητικών πάντως εί-
ναι μιας suis generis περίπτωση που εντυπωσιάζει 
με την κλίμακα και την περιπλοκότητα του εγχειρή-
ματος, ιδιαίτερα για την πρώιμη αυτή περίοδο και 
την έλλειψη γνωστής υποστήριξης. Δεν είναι ξεκά-
θαρο αν οι ίδιοι κατείχαν την τέχνη της στοιχειοχά-
ραξης ή προσέλαβαν άλλον για την εκτέλεση των 
γλύφων κ.λπ. Η ποιότητα της χάραξης των πατρο-
τύπων δεν δείχνει να είναι από έμπειρο χέρι και ο 
τεράστιος αριθμός τους προϋποθέτει μεγάλο οικο-
νομικό κόστος αν ήταν παραγγελία σε επαγγελμα-
τία τεχνίτη. Ίσως πάλι να χρησιμοποίησαν ειδικότε-

Εικ. 18. Τα τυπογραφικά στοιχεία των δύο εκδόσεων των Λαόνικου και Αλεξάνδρου, Βενετία, 1486. 

1486 Laonicos 1486 Laonicos
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ρους μόνο στο βάψιμο του χάλυβα ή την κατασκευή 
των μητρών που απαιτούν περισσότερη δεξιοτε-
χνία. Για τη στοιχειοθεσία δεν υπάρχει αμφιβολία 
πως την ανέλαβαν οι ίδιοι, όπως προκύπτει από 
τους δύο κολοφώνες: «[…] σύνθεσις εμού Λαονί-
κου Κρητός και πρωτοθύτου Χανίων […]» και 
«[…] σύνθεσις εμού Αλεξάνδρου του από του Χάν-
δακος της Κρήτης […]». Επίσης, δύσκολα θα μπορού-
σαν να βρεθούν τότε στη Βενετία άλλοι στοιχειοθέτες 
με πολύ καλή γνώση της ελληνικής ορθογραφίας 
και των τόσων διαφορετικών εναλλακτικών χαρα-
κτήρων (εικ. 17-18).

Ο Proctor μελέτησε πρώτος τα τυπογραφικά 
στοιχεία του Λαόνικου και του Αλεξάνδρου, απα-
ριθμώντας 1.233 μοναδικά στοιχεία (Proctor, 1900: 
73-77), αλλά σε πρόσφατο άρθρο του ο Κόκκωνας 
επιχείρησε μια εξονυχιστική καταμέτρηση μαζί με 
μια διεισδυτική ανάλυση της έκδοσης και του ιστο-
ρικού υπόβαθρου της εμφάνισής της. Από αυτή 
προ    κύπτουν «[…] συνολικά 1.296 μορφές γραμμά-
των και σημείων στίξης: 1.290 γράμματα, 76 κεφα-
λαία και 1.214 πεζά (μονά, πάρα πολλές συνενώ-
σεις, κυρίως δύο ή τριών αλλά και τεσσάρων ή 
πέντε γραμμάτων, αρκετά συμπλέγματα, ελάχιστες 
συμπτύξεις – nomina sacra – και αποκοπές, και ένα 
ταχυγραφικό σημείο), 5 σημεία στίξης και ένα αριθ-
μητικό σύμβολο (το κόππα)» (Κόκκωνας, 2013:95-
185).4 Παρατηρώντας τον σχεδιασμό τους και λαμ-
βάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της τέχνης 
όσον αφορά την κλίμακα και τη συναρμογή των 
χαρακτήρων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό, 
αλλά ακόμα και στα μάτια των συγχρόνων τους η 
έκδοση θα φαινόταν δυσανάγνωστη· τόσο εξαιτίας 
της ξεχασμένης στους περισσότερους πολυμορφίας 
πολλών εναλλακτικών στοιχείων, όσο και της απρό-
σεκτης στοιχειοθεσίας.   

Η πρώτη ελληνική εκδοτική παραγωγή 
της Φλωρεντίας: Ιανός Λάσκαρης

Η πορεία προς την ωρίμανση της ελληνικής τυπο-
γραφίας ολοκληρώθηκε την τελευταία δεκαετία του 
15ου αιώνα στη Βενετία, αλλά οι εκδόσεις που εμ-
φανίστηκαν στη Φλωρεντία, την ίδια περίοδο και 
κατά το απόγειο της συνεισφοράς της στο αναγεν-
νησιακό γίγνεσθαι, θα μπορούσαν να χαρακτηρι-

στούν ως ένα ακόμα πειραματικό και τελικά ατελέ-
σφορο στάδιο. Το 1493-1494 ο Ιανός Λάσκαρης, με 
τυπογράφο τον βενετσιάνο Lorenzo di Alopa και την 
οικονομική υποστήριξη των Μεδίκων, ίδρυσε έναν 
εκδοτικό οίκο και κυκλοφόρησε οκτώ ελληνικούς 
τίτλους έως και το 1496. Ο έλληνας φιλόλογος υπήρ-
ξε ένα λαμπρό πνεύμα και ο πλέον δραστήριος ανα-
γεννησιακός άνδρας της εποχής του διαγράφοντας 
μια εντυπωσιακή πορεία στην ιστορία του ευρωπαϊ-
κού πολιτισμού. Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπο-
λη μια δεκαετία πριν την Άλωση, αλλά σύντομα η 
οικογένειά του κατέφυγε στην Πελοπόννησο και το 
1463, με την υποστήριξη του καρδινάλιου Βησσαρίω-
να, ο πολλά υποσχόμενος Ιανός πήγε στην Πάντοβα 
για να μαθητεύσει με τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη. 
Από το 1475 περίπου, μετακινήθηκε με τον κα  θη-
γητή του στη Φλωρεντία, όπου συνέχισε τις σπουδές 
του. Γρήγορα οι γνώσεις και ικανότητές του τον έκα-
ναν δημοφιλή διδάσκαλο της ελληνορωμαϊκής γραμ-
ματείας και ο ηγεμόνας της Φλωρεντίας, Lorenzo 
Medici, του ανέθεσε τη συγκρότηση της περίφημης 
βιβλιοθήκης του. Για αυτόν τον σκοπό ο Λάσκαρης 
επισκέφθηκε πολλές συλλογές στην Ιταλία, ενώ το 
1490 επέστρεψε στην Ελλάδα και επισκέφθηκε διά-
φορες βιβλιοθήκες στην Κέρκυρα, την Άρτα, τη 
Θεσσαλονίκη, την Κωνσταντινούπολη και το Άγιο 
Όρος. Το 1491 πήγε στην Κρήτη για τον ίδιο σκοπό, 
συλλέγοντας συνολικά διακόσια περίπου άγνω στα 
στη Δύση ελληνικά χειρόγραφα. Ο διάδοχος του 
Lorenzo, Pietro Medici, συνέχισε την υποστήριξη 
των ελληνικών σπουδών στη Φλωρεντία και όταν ο 
Χαλκοκονδύλης αποχώρησε το 1492, ο Λάσκαρης 
τον διαδέχθηκε ως καθηγητής στο Studium.  Έως το 
1496 υπήρξε ο καθοδηγητής του αρχαιοελληνικού 
ενθουσιασμού που είχε φουντώσει εκεί και στα πλαί-
σια αυτών των δραστηριοτήτων του ανέλαβε την επι-
μέλεια των οκτώ εκδόσεων που προαναφέρθηκαν: 
Ανθολογία διαφόρων επιγραμμάτων, το 1494, Γνώμαι 
μονόστιχοι εκ διαφόρων ποιητών, Καλλίμαχου, Ύμνοι, 
Ευριπίδη, Μήδεια, Ιππόλυτος, Άλκηστις, Ανδρομάχη, 
περ. 1495, Απολλώνιου Ρόδιου, Αρ γοναυτικά, Λου-
κιανού, Διάλογοι, Κέβητος, Πίναξ και Εμ. Χρυσο-
λωρά, Ερωτήματα το 1496. Από αυτές, μόνο η Αν-
θολογία, τα Αργοναυτικά και οι Διάλογοι είναι 
χρονολογημένες, οι υπόλοιπες συμπεραίνονται από 
τη χρήση των τριών ελληνικών γραμματοσειρών 
που χρησιμοποιήθηκαν και θα τις περιγράψουμε 
παρακάτω (Proctor, 1900:78-83).5 

4. Από τη μελέτη αυτή ο Γ. Κόκκωνας μου παρείχε το φω -
τογραφικό αρχείο όλων των στοιχείων τη σχεδίαση που παρου-
σιάζεται εδώ. Τον ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία του.

5.  Ο Κ. Στάικος τοποθετεί όλες τις αχρονολόγητες εκδόσεις τού 
Λάσκαρη το 1495 περίπου, βλ. Στάικος, 1989:265.
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Εικ. 19. Ιανός Λάσκαρης (περ. 1445-1534).

Την ίδια περίοδο, η στρατιωτική κάθοδος του 
γάλλου βασιλέα Καρόλου Η´ στην ιταλική χερσό-
νησο τον έφερε σε επαφή με τον Λάσκαρη στη 
Φλωρεντία και κατέληξε στην πρόσκλησή του λόγιου 
έλληνα στο Παρίσι, στα τέλη του 1496, μετά την 
αποτυχημένη έκβαση της εκστρατείας. Στη Γαλλία 
βοήθησε στην οργάνωση της βιβλιοθήκης του 
Blois, που είχε εμπλουτιστεί με πολλούς λαφυρα-
γωγημένους κώδικες κατά την ιταλική εκστρατεία, 
αλλά ηγήθηκε κυρίως διπλωματικών αποστολών 
για τον επόμενο βασιλέα, Λουδοβίκο ΙΒ´. Το 1503 
στάλθηκε στη Βενετία ως αντιπρόσωπός του και 
ύστερα στη Ρώμη για να βοηθήσει την εκλογή του 
γάλλου καρδινάλιου d’Amboise ως νέου πάπα, 
αλλά δεν τα κατάφερε. Επέστρεψε ως πρέσβης στη 
Βενετία από το 1504 έως το 1509 και εκεί ξανασυ-
νάντησε τον μαθητή του Μάρκο Μουσούρο, ανα-
ντικατάστατο πλέον συνεργάτη του Άλδου Μανού-
τιου και συνδέθηκε με τον κύκλο των ουμανιστών 
λογίων ως μέλος της Νεακαδημίας που είχε συστή-
σει ο τελευταίος.

Το 1513 ο Λάσκαρης επέστρεψε στη Ρώμη μετά 
την ανάληψη της παπικής έδρας από τον Λέοντα Ι´, 
γιου του παλαιού προστάτη του Lorenzo Medici, 
και λάτρη των τεχνών και του ουμανιστικού οράμα-
τος. Εκεί, με την υποστήριξη του πάπα και τη  συ-
νεργασία του Μάρκου Μουσούρου και του Ζαχα-
ρία Καλλιέργη, ίδρυσε το Ελληνικό Γυμνάσιο και 
μαζί ένα ελληνικό τυπογραφείο, όπου το 1517 τυ-
πώθηκε το πρώτο βιβλίο του, Σχόλια εις την Ομή-
ρου Ιλιάδα (σ. 114). 

Το 1515 πήγε με τον πάπα στο Μιλάνο, όπου 
γνωρίστηκε με τον Φραγκίσκο Α´, τον νέο γάλλο 
βασιλέα και ενθουσιώδη προστάτη της ουμανιστι-
κής παιδείας, και αργότερα, το 1518, πήγε ξανά στο 
Παρίσι προσπαθώντας να τον πείσει για την ίδρυση 
αντίστοιχου ελληνικού ιδρύματος εκεί, το οποίο 
όμως δεν ευοδώθηκε. 

Μετά τον πρόωρο θάνατο του Λέοντα Ι´, το 1523, 
νέος ποντίφηκας χρίστηκε ο Κλήμης Ζ´, εξάδελφος 
του αποβιώσαντος και θαυμαστής κι αυτός του έλ-
ληνα λόγιου. Η ηρεμία στη ζωή του γηραιού πλέον 
Λάσκαρη διακόπηκε το 1525, όταν στάλθηκε στη 
Μαδρίτη να διαπραγματευτεί την απελευθέρωση 
του Φραγκίσκου Α´ από τους Ισπανούς μετά την 
καταστροφική γαλλική ήττα στη μάχη της Παβίας. 
Η επιτυχία της αποστολής τον έφερε πίσω στο Πα-
ρίσι, όπου άρχιζε η μεγάλη άνοδος του ουμανιστι-
κού πνεύματος, και συνέχισε την προσπάθεια να 
εδραιωθούν οι ελληνικές σπουδές εκεί. Επέστρεψε 
στη Ρώμη το 1530 χωρίς να σταματήσει το έργο του 

έως τον θάνατό του το 1534, σε ηλικία ενενήντα 
ετών.

Επιστρέφοντας στη συμμετοχή του Ιανού Λά-
σκαρη στην ελληνική τυπογραφία, παρατηρούμε 
τον υπέρμετρο ζήλο του να αναμορφώσει ριζικά την 
ελληνική γραφή, απεμπολώντας την υπερχιλιετή 
εξέλιξή της σε μικρογράμματη κατά τη βυζαντινή 
περίοδο και επιστρέφοντας πίσω στη κεφαλαιογράμ-
ματη πρακτική της αρχαιότητας, όπως αυτή ήταν 
εμφανής στις σωζόμενες αρχαίες επιγραφές. Το κύ-
ρος του ως λόγιου και η προσήλωση στον στόχο του 
οδήγησαν στην παραγωγή των πρώτων εκδόσεων 
στοιχειοθετημένων μόνο με δύο κεφαλαιογράμμα-
τες γραμματοσειρές σε δύο μεγέθη, με τη μικρότε-
ρη να έχει τον ρόλο των πεζών (εικ. 20-21).  Η πα-
ράξενη αυτή επιλογή έγινε ακόμα περισσότερο 
ιβριδική γιατί τα σχέδια των γραμμάτων και των 
δύο ακολουθούν την ανισόπαχη (γνωστή ως ρωμα-
ϊκή) κεφαλαιογράμματη πρακτική της λατινικής 
γραφής – που είχε πλέον αντικαταστήσει σχεδόν 
πλήρως το γοτθικό ύφος στα έντυπα κείμενα της 
Ιταλίας. Σταδιακά, στα επόμενα βιβλία, και υπό την 
επιρροή που άρχισε να ασκεί τότε η ταυτόχρονη και 
επιτυχημένη κυκλοφορία των αλδινών εκδόσεων 
στη Βενετία, επέτρεψε να προστεθούν τόνοι και 
πνεύματα. Τελικά, η δυσκολία που παρουσίαζε η 
ανάγνωση των κειμένων μόνο με κεφαλαία στοι-
χεία και ο υπερβολικός αριθμός σελίδων που θα 
πρόσθετε ο εκτενής παρασελίδιος σχολιασμός των 
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αρχαίων στίχων υποχρέωσαν τον Λάσκαρη να υπο-
χωρήσει από τη σχεδόν ιδεοληπτική αυτή επιλογή 
του και να παραγγείλει μία μικρογράμματη σειρά 
με λίγα συμπλέγματα, που χρησιμοποιήθηκε στην 
εκδόση των Αργοναυτικών και στις μεταγενέστερες 
(εικ. 20-21). Δεν γνωρίζουμε τον χαράκτη των τρι-
ών αυτών γραμματοσειρών, αλλά ίσως ο Ζαχαρίας 
Καλλιέργης να είχε κάποια συμμετοχή ως μαθητευ-
όμενος. Αργότερα, τα ίδια αυτά κεφαλαία στοιχεία 
βρήκαν τον δρόμο τους για τη Ρώμη, όπου, έμπει-
ρος πλέον τυπογράφος και εκδότης ο Καλλιέργης, 
γνωρίζουμε ότι τα χρησιμοποίησε το 1517 (σ. 117). 
Κάποιοι από τους αχρονολόγητους τίτλους, λοιπόν, 
πιθανόν να τυπώθηκαν εκείνη την περίοδο.  

Ο εκδοτικός άθλος του Άλδου Μανούτιου

Η αναπάντεχη αλλά δυναμική εμφάνιση του Άλδου 
Μανούτιου στον ελληνικό εκδοτικό χώρο ανέτρεψε 
τα έως τότε δεδομένα και άλλαξε ριζικά τις εξελί-

ξεις σε αυτόν. Ο Teobaldo Manucci γεννήθηκε στο 
Μπασιάνο (περ. 1449/1452), ένα μικρό χωριό νότια 
της Ρώμης, και σπούδασε στο Πανεπιστήμιό της, 
πιθανόν από το 1467 έως το 1473. Ο ίδιος θα ανέφε-
ρε αργότερα ως καθηγητές του τους Gaspare da 
Verona και Domicio Calderini, αναγνωρίζοντας την 
αγάπη που του εμφύσησαν για την κλασική φιλολο-
γία. Στα τέλη της δεκαετίας του 1470 ο Άλδος πήγε 
στο Πανεπιστήμιο της Φερράρα για να συνεχίσει τη 
μελέτη των αρχαίων ελληνικών με τον Battista 
Guarino. Στον ακαδημαϊκό χώρο της ουμανιστικής 
περιόδου, η καλή γνώση της λατινικής γλώσσας 
άνοιγε βέβαια τις πόρτες της νομικής, της θεολογί-
ας και των φυσικών επιστημών, αλλά η γνώση της 
αρχαίας ελληνικής ήταν το προσόν που εξύψωνε 
τους λόγιους σε ένα ανώτερο επίπεδο καταξίωσης. 
Επιπλέον, οι λατινικές μεταφράσεις των ελληνικών 
κειμένων θεωρούνταν πλέον ανεπαρκείς για να 
αποδώσουν τις απαράμιλλες λογοτεχνικές αποχρώ-
σεις των κλασικών έργων, ενώ η διδασκαλία των 
ελληνικών είχε ήδη γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής, όπως 
ήδη αναφέραμε.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Φερρά-
ρα, ο Άλδος άρχισε να εργάζεται στο κοντινό Κάρπι 
ως παιδαγωγός-διδάσκαλος ελληνικών των δύο γό-
νων της οικογένειας Pio για μία δεκαετία και, ενδε-
χομένως με την υποστήριξή της μετά την ενηλικίωση 
των αγοριών να ακολουθούσε μια αφανή στα  διο-
δρομία ως καθηγητής των Ελληνικών κάποιου Πα-
νεπιστημίου, αν δεν αποφάσιζε να αλλάξει ριζικά 
τον δρόμο του. 

Αν και ο κόσμος των τυπογράφων αναπτυσσό-
ταν γοργά, παρέμενε ακόμα ένα καινοφανές επαγ-
γελματικό πεδίο χωρίς κάποια κοινώς αποδεκτή δε-
οντολογία. Απαιτούνταν σημαντική οικονομική 
επένδυση για τη συγκρότηση του εργαστηρίου, τα 
υλικά, την τεχνική επάρκεια του εξοπλισμού και 
του εργατικού δυναμικού, ενώ το όποιο κέρδος μιας 
έκδοσης απείχε χρόνια από την έναρξη της επένδυ-
σης. Σημαντικά κεφάλαια κερδίζονταν και χάνο-
νταν από πολλούς αστάθμητους παράγοντες: η λο-
γοκλοπή των κειμένων ήταν ανεξέλεγκτη και τα 
υλικά (χαρτί, μέταλλο κ.ά.) συχνά δυσεύρετα λόγω 
των συνεχών πολέμων και εχθρικών σχέσεων μεταξύ 
των ιταλικών πόλεων. Επιπλέον, τα έντυπα βιβλία 
αντιμετωπίζονταν ακόμα από πολλούς ως ευτελή 
«βιοτεχνικά» αντικείμενα χωρίς την καλλιτεχνική 
αξία των χειρόγραφων κωδίκων και ύποπτα ως προς 
την ποιότητα και την πιστότητα του περιεχομένου 
τους. Άλλωστε, οι περισσότεροι τυπογράφοι-εκδό-
τες δεν ήταν πατρίκιοι ή λόγιοι ούτε μπορούσαν να 

Εικ. 20-21. Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτικά. 
Φλωρεντία, Lorenzo di Francesco di Alopa, 1496.
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αποκτήσουν εύκολα την εμπιστοσύνη των ευγενών 
και του ανώτερου κλήρου.

Όταν ο Άλδος πήρε την τολμηρή απόφαση να 
αφήσει τον οικείο και σχετικά ασφαλή χώρο της 
ακαδημαϊκής κοινότητας τίποτα δεν μπορούσε να 
του εγγυηθεί την επιτυχία. Στην ώριμη ηλικία των 
σαράντα χρόνων έπρεπε να επιβιώσει στον κόσμο 
των πρώτων εκδοτών-τυπογράφων, να αναπτύξει 
επιχειρηματική δεινότητα και ευελιξία, να αντιμε-
τωπίσει τον στυγνό ανταγωνισμό, να προσεταιρι-
στεί εύπορους επενδυτές και να αποκτήσει προσβά-
σεις στον διοικητικό μηχανισμό της πόλης και τους 
πολιτικά ισχυρούς προκειμένου να έχει κάποιες ελ-
πίδες να σταθεί και να αναπτυχθεί εμπορικά. 

Το κίνητρο του Μανούτιου ήταν εξαρχής η ουμα-
νιστική επιθυμία του να προσφέρει γνώση και να δια-
παιδαγωγήσει το αναγνωστικό κοινό μέσα από τον 
πλούτο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Υπήρξε 
ο πρώτος λόγιος-εκδότης-τυπογράφος του έντυπου 
λόγου και οι επιλογές του και οι επιτυχίες του καθό-
ρισαν την πορεία όλου του κλάδου για αιώνες.

Προφανώς, οι φιλοδοξίες και τα εκδοτικά του 
σχέδια απαιτούσαν ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοι-
νό, διαθέσιμους ικανούς συντάκτες και διορθωτές, 
τεχνουργούς και εργάτες, επαρκές δίκτυο για τη με-

ταφορά και διάθεση των βιβλίων σε όλη την Ιταλία 
και συνεχή συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις που 
θα προμήθευαν υλικά για την παραγωγή των εκδό-
σεών του. Το μεγαλύτερο τότε οικονομικό κέντρο 
της Μεσογείου ήταν αναμφίβολα η Βενετία και δεν 
αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Μανούτιος την 
επέλεξε για βάση του εκδοτικού του οίκου, το 1489.

Ο Άλδος έδρασε αποφασιστικά επιτυγχάνοντας 
μια τριμερή εμπορική συνεργασία με τον Andrea 
Torresano d’Asola και τον Pier Francesco Barbarigo. 
Ο πρώτος ήταν εκδότης-τυπογράφος από το 1480 
και παρείχε τεχνογνωσία, έμπειρους εργάτες και δι-
ασυνδέσεις στον κλάδο, ενώ ο δεύτερος το επενδυ-
τικό κεφάλαιο και πολιτική προστασία, ως ανηψιός 
του Δόγη και γιος του προηγούμενου ηγεμόνα της 
Γαληνοτάτης Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο Άλδος είχε 
πολύ μικρό οικονομικό μερίδιο στην όλη επιχείρη-
ση, αλλά από το 1494 έως το τέλος της ζωής του το 
1515 αποτελούσε την κινητήρια δύναμη της εται-
ρείας, διαμορφώνοντας το εκδοτικό πρόγραμμα και 
επιφορτισμένος με την καθημερινή επιστασία όλων 
των συνεργατών: αλληλογραφούσε με τους συγ-
γραφείς, επέλεγε τα χειρόγραφα προς στοιχειοθέτη-
ση, συζητούσε με τους συντάκτες, κατεύθυνε τους 
τυποχαράκτες και τους εικονογράφους, παρακο-
λουθούσε την παραγωγή των στοιχειοθετών και 
των διορθωτών και φρόντιζε για ό,τι άλλο χρειαζό-
ταν η εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης. 

Η πρώτη ουσιαστική επαφή του Άλδου με αυτόν 
τον νέο κόσμο είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας 
του 1490, όταν ο Torresano ανέλαβε την έκδοση 
μιας λατινικής γραμματικής που είχε συγγράψει ο 
ίδιος ο Άλδος (Institutiones grammaticae latinae, 
1493) και η οποία γνώρισε μεγάλη εκδοτική επιτυ-
χία με πολλές επανεκδόσεις, ακόμα και μετά τον 
θάνατό του. Από το 1494 έχουμε τις πρώτες ελληνι-
κές εκδόσεις του Άλδου, τις αχρονολόγητες Γαλεο-
μυομαχία του Θεόδωρου Προδρόμου με επιμέλεια 
του Αριστόβουλου (Αρσένιου) Αποστόλη − πιθανό-
τατα η πρώτη, δοκιμαστική, έκδοση της εταιρείας –, 
το έργο του Μουσαίου Καθ᾽ Ηρώ και Λέανδρον 
(εικ. 23) και το Ψαλτήριον, ακολουθούμενες από το 
έργο του Κωνσταντίνου Λάσκαρι, Επιτομή των οκτώ 
του λόγου μερών και τη Γραμματική του Θεόδωρου 
Γαζή (1495). Αυτό που ουσιαστικά οδήγησε τον 
Μανούτιο στην κορυφή της εκδοτικής παραγωγής 
και αποτελεί την παντοτινή συμβολή του στον ευ-
ρωπαϊκό πολιτισμό είναι η σταθερή και αταλάντευ-
τη προσήλωσή του στο ουμανιστικό εκδοτικό του 
όραμα: την κυκλοφορία της πρώτης έντυπης έκδο-
σης όλης της αρχαίας ελληνικής γραμματείας· εδώ 

Εικ. 22. Άλδος Μανούτιος.
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συγκαταλέγονται οι αρχέτυπες εκδόσεις των Απά-
ντων του Αριστοτέλη, από το 1495 έως το 1498 
(εκτός της Ποιητικής και της Ρητορικής που κυκλο-
φόρησαν αργότερα), των Ειδυλλίων του Θεοκρίτου 
(1495 /1496) και των Κωμωδιών του Αριστοφάνη 
(1498). Ιδιαίτερα σημαντικά ελληνικά κείμενα τύ-
πωσε ο Άλδος και μετά το 1500, όπως η έκδοση των 
Τραγωδιών του Σοφοκλή και η Ιστορία του Ηροδό-
του, το 1502, η πρώτη κριτική έκδοση των Ωδών 
του Πινδάρου, η μνημειώδης έκδοση των Απάντων 
του Πλάτωνα (1513), το Λεξικό του Ησύχιου (1514) 
και μετά τον θάνατό του κυκλοφόρησε η α´ έκδοση 
του Παυσανία, Ελλάδος περιήγησις (1516).

Από τον εκδοτικό οίκο του Άλδου κυκλοφόρησαν 
συνολικά 49 ελληνικές εκδόσεις έως το 1515 και για 
αυτό τον σκοπό του ο Μανούτιος δεν σταμάτησε να 
συγκεντρώνει σπάνιες (συχνά μοναδικές) χειρόγρα-
φες πηγές των κειμένων για αντιπαραβολή και κριτι-
κή ανάλυση και είχε ενεργή συμμετοχή στη φιλολο-
γική προσπάθεια καταγραφής και κριτικής επιμέλειας 
των αρχαίων ελληνικών κειμένων μαζί με μια αφο-
σιωμένη και ακάματη ομάδα εξαίρετων ελλήνων 
φιλολόγων, όπως ο Αρσένιος Αποστόλης, ο Ιωάν-
νης Γρηγορόπουλος, ο Δημήτριος Δούκας, ο Μάρ-
κος Μουσούρος και ο μεγάλος ολλανδός λόγιος, ο 
Έρασμος. Στο τιτάνιο αυτό έργο τους οφείλουμε την 

Εικ. 23. Η 1η γραμματοσειρά, Francesco Griffo:
Μουσαίος, Τα κατ᾽Ηρώ και Λέανδρον, Βενετία,

 Άλδος Μανούτιος, 1494.
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μεγάλη εξάπλωση των ελληνικών σπουδών σε όλη 
τη Βόρεια Ευρώπη και την έντονη επιρροή που είχαν 
τα ελληνικά γράμματα στη διαμόρφωση του σύγχρο-
νου ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Εξίσου σημαντικές υπήρξαν και οι επιλογές του 
Άλδου για τη σχεδιαστική κατεύθυνση των ελληνι-
κών τυπογραφικών στοιχείων. Η μεγάλη επιτυχία 
των εκδόσεών του τις κατέστησαν παράδειγμα προς 
μίμηση για τους εκδότες ελληνικών τίτλων των επό-
μενων γενεών σε όλη την Ευρώπη και οδήγησαν 
έτσι στην καθιέρωση της μεταβυζαντινής επισεσυρ-
μένης γραφής.

Ο Άλδος υπήρξε ουσιαστικά αυτός που αξιοποί-
ησε τις προσαρμοστικές δυνατότητες της τυπογρα-
φίας και αντλώντας από την εμπειρία των Κρητι-
κών Λαόνικου και Αλεξάνδρου αποφάσισε να 
υιοθετήσει κατά βάση την ίδια πρακτική στις εκδό-
σεις του, την προσομοίωση της περίπλοκης και 

έντονα καλλιγραφικής βυζαντινής γραφής. Απέφυ-
γε όμως το αναχρονιστικό «βλέμμα προς τα πίσω» 
και επιλέγοντας την οδό που είχε ξεκινήσει ο Δαμι-
λάς ακολούθησε το ύφος των σύγχρονών του ελλή-
νων γραφέων. Έτσι, παρομοιαζόταν άμεσα και με 
επιτυχία η αντίστοιχη εικόνα των χειρόγραφων ελ-
ληνικών κειμένων που ήταν οικεία στους λόγιους 
και τους φοιτητές ελληνικών. Με αυτόν τον τρόπο, 
και σε συνδυασμό με την εξαιρετική ποιότητα της 
συντακτικής επιμέλειας των κειμένων, οι εκδόσεις 
του έγιναν ανάρπαστες. 

Η παραπάνω πρακτική άλλαξε ριζικά  τη μετέ-
πειτα πορεία του σχεδιασμού και τον τρόπο στοιχει-
οθεσίας των ελληνικών χαρακτήρων, γιατί η επιτυ-
χία των βιβλίων του Άλδου ξεπέρασε τα ιταλικά 
σύνορα και κατέστη πρότυπο για τις ελληνικές εκ-
δόσεις του 16ου αιώνα στο Παρίσι, τις Κάτω Xώ-
ρες, τη Γερμανία και αργότερα τη Βρετανία έως τα 
μέσα του 18ου αιώνα.

Ο Μανούτιος παρήγγειλε και χρησιμοποίησε δια-
δοχικά τέσσερεις ελληνικές γραμματοσειρές. Στην 
πρώτη γραμματοσειρά που παρήγγειλε από τον 
στοι χειοχαράκτη Francesco Griffo da Bologna ανα-
γνωρίζεται ο γραφικός χαρακτήρας του λογίου Εμ-
μανουήλ Ρουσώτα. Επίσης, πειραματίστηκε με τη 
χρήση ανεξάρτητων τόνων και πνευμάτων που 
στοιχειοθετούνταν επάνω από τα γράμματα (όπως 
στα Ερωτήματα του da Reno, το 1475-76) και συ-
μπεριέλαβε πολυάριθμα βυζαντινά συμπλέγματα, 
δημιουργώντας μια εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία χα-
ρακτήρων (εικ. 23-26).6

Εικ. 24. Η 2η γραμματοσειρά (δεξιά στήλη) στα σχόλια 
και η 1η (αριστερή στήλη) στο αρχαίο κείμενο, Francesco Griffo: 

Αριστοφάνης, Κωμωδίαι, Βενετία, Άλδος Μανούτιος, 1498.

Εικ. 25. Η 3η γραμματοσειρά, Francesco Griffo: 
Ηρόδοτος, Ιστορίαι, Βενετία, Άλδος Μανούτιος, 1502.

Εικ. 26. Η 4η γραμματοσειρά, Francesco Griffo: 
Σοφοκλής, Τραγωδίαι, Βενετία, Άλδος Μανούτιος, 1502.

6. Ευχαριστώ θερμά την Ευφροσύνη Τσιώλη που μου διέθεσε 
το φωτογραφικό αρχείο της πτυχιακής διατριβής της, Η πρώτη 
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Στην έκδοση του Ψαλτηρίου ο Ιουστίνος Δεκάδυος 
πλέκει το εγκώμιον της νέας σειράς: «Άλδος του᾽πί-
κλην Μανούτιος [...] αρετής ζήλῳ και τῃ προς τα 
ημέτερα κηδεμονίᾳ τε και στοργῄ την των γραμμά-
των τούτων ευαρμοστίαν και σύνθεσιν τῃ του οικεί-
ου νοός εφεύρεν οξύτητι· εώ γαρ λέγειν τον χαρα-
κτήρα, όπερ ουκ αύτις των επί το καλλιγραφείν 
χειρισόφων ενεχάραξεν ωραιότερον». Βέβαια, παρό-
τι αισθητικά άρτια,  η πρακτική αυτή επιβάρυνε πολύ 
το έργο του στοιχειοθέτη και του διορθωτή αυξάνο-
ντας το κόστος της έκδοσης. Από το 1496 έως το 
1499 ο Άλδος χρησιμοποίησε μια δεύτερη τροποποιη-
μένη εκδοχή της πρώτης σε μικρότερο μέγεθος χα-
ρακτήρων (εικ. 24), ενώ οι τόνοι και τα πνεύματα 
χυτεύονταν πλέον μαζί με τα φωνήεντα. H τρίτη 
υπήρξε η μακροβιότερη και πλέον επιτυχημένη για 
τις εκδόσεις του και αυτή που λειτούργησε μεταγενέ-
στερα ως πρότυπο για τους στοιχειοχαράκτες της 

Βόρειας Ευρώπης. Πρότυπο γι᾽ αυτήν πιθανολογεί-
ται πως ήταν η γραφή του Μάρκου Μουσούρου (εικ. 
25, 25α). Η τελευταία γραμ  ματοσειρά (1502) που 
παρήγγειλε χαράχτηκε ακόμη μικρότερη σε μέγεθος 
και ακολουθούσε τον ελληνικό γραφικό χαρακτήρα 
του ίδιου του Άλδου και με λιγότερα συμπλέγματα 
γραμμάτων (εικ. 26, Barker 1999:59-63).

To 1499, ο θάνατος του Barbarigo, του αφανούς 
χρηματοδότη του, ανάγκασε τον Άλδο να ασχολη-
θεί και με λατινικές εκδόσεις για να στηριχθεί επιχει-
ρηματικά. Τα αρχαιολατινικά κείμενα είχαν σταθερή 
ζήτηση ως εκπαιδευτικά εγχειρίδια και θα προσέ-
φεραν οικονομική ρευστότητα στην επιχείρηση. 
Ξεκίνησε με το έργο του Niccolò Perotti, Cornuco-
piae (1499), το Hypnerotomachia Poliphili (1499) του 
μοναχού Francesco Colonna, και συνέχισε με το 
Epistole (1500) της Αγίας Αικατερίνης της Σιένα. 
Από αυτές τις εκδόσεις, η Υπνερωτομαχία του Πο-
λύφιλου θεωρείται το ωραιότερα εικονογραφημένο 
(με ξυλογραφίες) αρχέτυπο βιβλίο, ένα κορυφαίο τε-
χνούργημα της αναγεννησιακής τυπογραφίας και 
ένα από τα πρώτα που τυπώθηκαν και στην καθημε-
ρινή ιταλική γλώσσα. 

Εικ. 25α. Η τρίτη γραμματοσειρά του Άλδου Μανούτιο, Francesco Griffo, Βενετία, 1498-1499.

1512 Aldus1512 Aldus

σειρά ελληνικών στοιχείων του Άλδου Μανούτιου. Μια προσπά-
θεια αναλυτικής περιγραφής, (επιβλέπων καθηγητής: Ιωάννης 
Κόκκωνας), Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μου-
σειολογίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2015.
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Και στις λατινικές εκδόσεις του ο Άλδος υπήρξε 
καινοτόμος εφαρμόζοντας λύσεις που εξελίχθηκαν 
σε πρότυπα της τυπογραφικής βιομηχανίας. Έως 
τότε τα αρχαία λατινικά κείμενα εκδίδονταν σε με-
γάλο σχήμα (4ο) με το πρωτότυπο στοιχειοθετημέ-
νο σε μικρή στήλη, ενώ τα σχόλια και οι υποσημειώ-
σεις κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος της σελίδας 
κατά μίμηση των χειρόγραφων κωδίκων. Πενήντα 
χρόνια μετά την εμφάνιση της τυπογραφίας, η νέα 
τέχνη άρχιζε πλέον να απογαλακτίζεται από τη μη-
τρική επιρροή και να αναζητά νέες πρακτικές για 
νέες ανάγκες. Ο Μανούτιος διέθετε αυτό το αισθητή-
ριο και είχε την επιχειρηματική τόλμη να δοκιμάζει 
τις ιδέες του στην πράξη. Αποφάσισε, ως διορατικό 
εκδοτικό πνεύμα που ήταν, να χρησιμοποιήσει το μι-
κρό σχήμα βιβλίου (8ο), και ως γνήσιος ουμανιστής 
να αφαιρέσει τα σχόλια από τις σελίδες προκρίνο-
ντας την απευθείας επικοινωνία των κλασικών συγ-
γραφέων με τον αναγνώστη χωρίς τους σχολαστι-
κούς διαμεσολαβητές του παρελθόντος. Παράλληλα, 
αντιλαμβανόταν και τις νέες σχεδιαστικές τάσεις που 

αναπτύσσονταν. Οι περισσότεροι λόγιοι της Αναγέν-
νησης είχαν εγκαταλείψει τη γοτθική γραφή ως 
απο λίθωμα του παρελθόντος και είχαν επαναφέρει 
την καρολίγκεια στρογγυλόσχημη των χειρογρά-
φων του 9ου αιώνα θεωρώντας, λανθασμένα, ότι οι 
κώδικες αυτοί προέρχονταν από την ένδοξη ρωμαϊ-
κή εποχή που είχαν ως πρότυπό τους. Η ισχυρή 
αυτή νέα τάση δεν ξέφυγε από την προσοχή των 
τυπογράφων και των στοιχειοχαρακτών: ήδη από 
τη δεκαετία του 1470 ο Γάλλος Nicolas Jenson είχε 
χαράξει στη Βενετία μια ανεπανάληπτη σε αρμονία 
«ρωμαϊκή» (roman) γραμματοσειρά που αποτελεί 
έως σήμερα πρότυπο για τους τυπογραφικούς σχε-
διαστές. Στα περισσότερα έντυπα κείμενα πλέον 
χρησιμοποιούσαν τη νέα σχεδιαστική τάση, ενώ 
παράλληλα οι γραφείς των παπικών υπηρεσιών εί-
χαν διαμορφώσει για την καθημερινή επιστολογρα-
φία μια επικλινή καλλιγραφική παραλλαγή της που 
αποκαλούσαν cancellaresca corsiva ή littera da 
brevi. Ο Άλδος, διευρύνοντας την επιτυχημένη ιδέα 
της σύγχρονής του μεταβυζαντινής γραφής που 
χρησιμοποίησε στις ελληνικές εκδόσεις του, εισή-
γαγε τη δημοφιλή ιταλική καλλιγραφική γραφή και 
στους λατινικούς χαρακτήρες των εκδόσεών του, 
δημιουργώντας τα πλάγια τυπογραφικά στοιχεία 
που έγιναν μέρος της νέας τυπογραφικής γλώσσας. 
Οι πλάγιες αυτές γραμ ματοσειρές έκτοτε ονομάζο-
νται, όπου κι αν χαράσσονται, ως aldines ή italiques 
/ italics. Η εφαρμογή των δύο αυτών νεωτερισμών 
στη σειρά των λατινικών κλασικών κειμένων, αρ-
χής γενομένης με την έκδοση του Βιργιλίου, Opera 
(1501), υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχημένη και διαδόθη-
κε επίσης σε όλη τη Δυτική Ευρώπη και βρίσκεται 
σε χρήση έως σήμερα.

Από το 1501 ο Άλδος υιοθέτησε για σήμα του το 
δελφίνι και την άγκυρα συνοδευόμενα από το αρ-
χαίο ρητό Αεί σπεύδε βραδέως / Festina lente. Ο λο-
γότυπος αυτός εμφανίστηκε σε διάφορες παραλλα-
γές και από τους συνεχιστές του ως εμβληματικό 
στοιχείο του κύρους του εκδοτικού οίκου.

Η αναγνώριση του Άλδου στην κυκλοφορία 
υποδειγματικών εκδόσεων της ελληνορωμαϊκής 
γραμματείας υπήρξε καθοριστική για τη διάδοση 
του αναγεννησιακού Ουμανισμού και της μελέτης 
των αρχαίων ελληνικών κειμένων ενώ, εμμέσως, 
οδήγησε στη συνεχή χρήση και εξέλιξη των ελληνι-
κών τυπογραφικών χαρακτήρων μέσα στο ευρωπαϊ-
κό γίγνεσθαι, τη μακρά περίοδο που η Ελλάδα βρι-
σκόταν υπό οθωμανική κυριαρχία. Η εικοσάχρονη 
εκδοτική δραστηριότητα του Άλδου άλλαξε δραστικά 
την τυπογραφική τέχνη και εδραίωσε τη νέα αισθη-

Εικ. 27. Μετά την Hypnerotomachia Poliphili του Fr. Colonna, 
Βενετία, 1499, το δελφίνι και η άγκυρα έγιναν το  σήμα του 

τυπογραφείου του Άλδου Μανούτιου συμβολίζοντας το ρητό: 
Αεί σπεύδε βραδέως.
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τική της Αναγέννησης στον τρόπο που σχεδιάζονταν 
τα βιβλία. Όταν ο Άλδος πέθανε, τον Φε  βρουάριο 
του 1515, ο πνευματικός κόσμος της Δύσης στερή-
θηκε τον σημαντικότερο εκπρόσωπο της διάδοσης 
της ελληνικής σκέψης μέσω της τυπογραφίας.

Ο εκδοτικός οίκος του Άλδου Μανούτιου συνε-
χίστηκε από τον συνέταιρό του Αντρέα Τορεζάνο 
και την κόρη του Μαρία, χήρα του Άλδου, έως το 
1529 με την ονομασία «οίκος Άλδου και του Αντρέα 
Τορεζάνο». Το 1533 ο γιος του Άλδου και της Μα-
ρίας, Πάολο, επανεκκίνησε τον οίκο και από το 1567 
τον συνέχισε ο δικός του γιος και εγγονός του Άλδου, 
Άλδος Μανούτιος ο Νεώτερος (Layton 1994 και 
Davies 1995). 

Oι ανταγωνιστές του Άλδου Μανούτιου:
Joannes Bissolus και Benedictus Mangius

Η επιτυχία ελκύει ενδιαφερόμενους και στη Βενε-
τία γρήγορα εμφανίστηκαν και άλλοι που ενδιαφέρ-
θηκαν για ελληνικές εκδόσεις. Το 1497 μια νέα σύ-
μπραξη των λογίων Bartholomeus Pelusius και Gab riel 
Braccius με τους τυπογράφους Joannes Bissolus και 

Εικ. 28. Φάλαρις, Επιστολαί, Βενετία, J. Bissolus 
και B. Mangius, 1498

Εικ. 29. Σουίδας, Μιλάνο, J. Bissolus και B. Mangius, 1499.

Εικ. 30. Η γραμματοσειρά των J. Bissolus και B. Mangius, Βενετία, 1498 (αντιγραφή της 2ης του Francesco Griffo).

1498 Β&Μ1498 B&M
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Benedictus Mangius απέκτησε τα εκδοτικά δικαιώμα-
τα για τις Επιστολές του Φάλαρη κ.ά. (εικ. 28) και 
τους Μύθους του Αισώπου και με πρόγραμμα για 
άλλους τίτλους στα ελληνικά και λατινικά. 

Οι δύο πρώτοι κυκλοφόρησαν το 1498, αλλά για 
λόγους που δεν είναι καταγεγραμμένοι η εταιρεία 
διαλύθηκε άδοξα και τον επόμενο χρόνο οι δύο τυ-
πογράφοι εγκαταστάθηκαν στο Μιλάνο. Η εξήγηση 
του Proctor είναι ότι τα ελληνικά στοιχεία που χά-
ραξαν αποτελούσαν κατάφωρη κλεψιτυπία της κα-
τοχυρωμένης από τον Άλδο 2ης σειράς του Griffo 
και πως διέφυγαν εσπευσμένα για να αποφύγουν τις 
ποινικές επιπτώσεις.

Η γραμματοσειρά τους είχε επίσης χωριστό το-
νισμό, αν και συμπεριλαμβανόταν σε διάφορα συ-
μπλέγματα (εικ. 30). 

Στο Μιλάνο πρέπει να μετέφεραν μέρος μόνον 
των χαρακτήρων γιατί στην επόμενη συνεργασία 
τους με τον Δημήτριο Χαλκοκονδύλη, στη φιλόδο-
ξη έκδοση του βυζαντινού λεξικού Σουίδας, το 1499, 
η σειρά είχε συμπληρωθεί με πολλά νέα στοιχεία. Η 
έκδοση αυτή απέδειξε τις ικανότητες των δύο τυ-
πουργών και στον Πρόλογο, μάλιστα, ο έλληνας 
λόγιος ξεκινά με εγκώμια για το έργο τους: 

Εικ. 31. Johannes Crastonius,  Lexicon graeco-latinum, 
Μόντενα, Dionisio Bertochus, 1499.

1503 Reggio Emilia1499 A Acursius Lexicon
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1503 Reggio Emilia1503 Reggio Emilia

Εικ. 32. Julius Firmicus, Astronomicorum libri octo integri 
& emendati, Ρέτζο Εμίλια, Francisco Mazali, 1503.

Το παρόν βιβλίον Σουίδα τετύπωται μεν υπό Βενεδί-
κτου Μάζου και Ιωάννου Βισόλου των καρπαίων· ων ο 
μεν ευφυής ων και πείραν ουκ ολίγον εσχηκώς εν τῃ 
των ελληνικών γραμμάτων ευαρμόστῳ συνθέσει, 
σπουδῄ τε και προθυμίᾳ χρησάμενος, ουδέν παρήκεν ες 
δύναμιν των εις ορθήν σύνταξιν και συμμετρίαν των 
προς άλληλα στοιχείων και συλλαβών συντεινόντων· ει 
μη πού τι εν τοσούτῳ συντάγματι πα ρεώραται. Ιωάννης 
δε άριστος ων γραμματογλύφος, και τα κάλλιστα των 
γραμμάτων καθ᾽ όσον οιόν τε ην εις άκρον εκμιμησά-
μενος τοιούτον χαρακτήρα γραμμάτων αποτελέσας έχει, 
οιόν εστιν οράν εν τῳ βιβλίῳ  τοιούτοι μεν οι τυπώσα-
ντες. Ο δε την διόρθωσιν του βιβλίου συπεποιηκώς Δημή-
τριος Χαλ κονδύλης· ος πλείοσιν αντιγράφοις χρησάμε-
νος καντούτοις πάσιν ου σμικράττα αμαρτήματα ευρηκώς, 
ων τα πλείω εν άπασιν ωσαύτως ετύγχανεν όντα, πολλά 
μεν φιλοπονήσας και διασκεψάμενος επηνώρθωσεν 
[...]».

To 1500 o Mangius εργάστηκε στο Ρέτζο Εμίλια 
με τον Dionisio Bertochus και εκεί χρησιμοποίησε 
τη σειρά του Μιλάνου, αλλά πιθανώς να επέστρεψε 
πριν το 1503, γιατί κι άλλες εκδόσεις κυκλοφόρη-
σαν εκεί με τα ίδια στοιχεία έως το 1517, ή είχε δια
μοιραστεί η ποσότητα που είχε χυτευτεί. Σίγουρα 
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θα ήταν μεγάλη γιατί στον Σουίδα στοιχειοθετήθη-
καν 2.070.650 περίπου ελληνικά στοιχεία (Proctor, 
1900:110-117).

Ένας ακόμα που ακολούθησε την νέα κατεύθυν-
ση που επέλεξε ο Άλδος ήταν ο έμπειρος τυπογρα-
φος Dionisius Bertochus. Πρωτοεμφανίστηκε το 
1474 ως συνεργάτης του Ugo Rugerius και ίδρυσε 
το πρώτο ιδιόκτητο εργαστήριό του το 1483 στη 
Βιτσέτζα, όπου τύπωσε τα πρώτα ελληνικά του 
βιβλία με γραμματοσειρές του ύφους των Greco- 
Latin (επανεκδόσεις των λεξικών του Bonus Accur-
sius, σ. 97). Το 1484 μετακινήθηκε στη Βενετία, 
όπου  συνεργάστηκε με τον Peregrino Pasquale για 
την επανέκδοση των Ερωτημάτων του Χρυσολωρά 
και η παρουσία του χάνεται έως το 1497, όταν εμφα-
νίστηκε να τυπώνει ελληνικά βιβλία στο Ρέτζο Εμι-
λία και στη Μόντενα. Εκεί επανέκδοσε το ελλη-
νο-λατινικό λεξικό του Crastonius, αλλά με μια νέα 
ελληνική σειρά που χάραξε επιχειρώντας να αντι-
γράψει τη νέα μόδα που επέβαλε η Βενετία. Το απο-
τέλεσμα είναι άτολμο γιατί δεν χρησιμοποιεί πολλά 
συμπλέγ ματα, ούτε συνεχές κείμενο, παρά μόνο μια 
στή λη ελληνικών λέξεων και δίπλα μία με τη λατινική 
μετάφραση (εικ. 31).

Με την αλλαγή του αιώνα, η επιρροή πλέον του 
αλδινού παραδείγματος είναι εμφανής παντού, 
όπως παρατηρούμε, για παράδειγμα  στην έκδοση 
Julius Firmicus, Astronomicorum libri octo integri 
& emendati, επίσης στο Ρέτζο Εμίλια, τυπωμένη 
από τον Francisco Mazali το 1503 (εικ. 32).  

Οι πρώτοι έλληνες εκδότες - τυπογράφοι 
της Βενετίας: Νικόλαος Βλαστός 
και Ζαχαρίας Καλλιέργης

Kατά το δεύτερο μισό του 15ου αιώνα η Bενετία 
αποτελούσε τη σημαντικότερη εμπορική και πολιτι-
σμική πύλη της Δυτικής Eυρώπης με την Aνατολή 
και η επικυριαρχία της στο Aιγαίο την είχε κατα-
στήσει πόλο έλξης πολλών Ελλήνων λογίων. H ελ-
ληνική κοινότητα της Bενετίας βρισκόταν σε στενή 
σχέση με την Kρήτη και πολλά άλλα ελληνικά νη-
σιά και υποστήριζε μια συνεχή ροή μεταναστών 
που αυξήθηκε σημαντικά μετά την άλωση της Kων-
σταντινούπολης από τους Oθωμανούς.

O Zαχαρίας Kαλλιέργης γεννήθηκε και μεγάλω-
σε στο Pέθυμνο της Kρήτης από οικογένεια που 
προερχόταν από την Kωνσταντινούπολη και κάποια 
στιγμή βρέθηκε στη Bενετία ακολουθώντας την κα-
ριέρα του αντιγραφέα κωδίκων. H πρώτη μαρτυρία 

για τη δράση του απαντά το 1473 και η τελευταία το 
1524, πιθανή χρονιά του θανάτου του. Όπως είδαμε, 
το 1476 κυκλοφόρησε η πρώτη πλήρης ελληνική τυ-
πογραφική έκδοση: η Επιτομή του Kωνσταντίνου 
Λάσκαρη, τυπωμένη στο Mιλάνο με τη συμμετοχή 
του Δημήτριου Δαμιλά και στοιχεία ελληνικού 
ύφους και όχι τα παράξενα των Γερμανών (Speyer) 
ή του Γάλλου (Jenson). Tο γεγονός ότι ένας Έλλη-
νας είχε πλέον ανοίξει τον δρόμο για τη νέα μυστη-
ριώδη τέχνη δεν θα πρέπει να πέρασε απαρατήρητο 
από την ελληνική κοινότητα της Bενετίας και ιδιαί-
τερα από το πολυάριθμο σινάφι των αντιγραφέων, 
οι οποίοι θα πρέπει να ενημερώνονταν για τις εξελί-
ξεις στην νεόφερτη τέχνη της τυπογραφίας, που για 
κάποιους ίσως να διαφαινόταν ήδη σαν απειλή για 
το επάγγελμά τους. Ήταν μήπως αυτή η έκδοση το 
έναυσμα για τον νεαρό Kαλλιέργη να ασχοληθεί με 
τη νέα εφεύρεση; H ύπαρξη, πάντως, πολλών Ελλή-
νων αντιγραφέων καθιστούσε την αναπαραγωγή 
κλασικών ή λειτουργικών κειμένων αρκετή φτηνή 
και αποτελεί, κατά τον Barker, τον κυριότερο λόγο 
για την καθυστέρηση στην ανάπτυξη της ελληνικής 
τυπογραφίας στην περιοχή της Bενετίας για μια δε-
καετία ακόμη.

H πρώτη παρουσία του Kαλλιέργη ως τυπογρά-
φου παρουσιάζεται, πολύ αργότερα και εμμέσως 
τον Σεπτέμβρη του 1498 στην κατάθεση της κατο-
χύρωσης εμπορικής ευρεσιτεχνίας για την κατα-
σκευή ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων από τον 
Nικόλαο Bλαστό, οικονομικό συνεταίρο του Kαλ-
λιέργη. Tο επόμενο καλοκαίρι, το μήνα Iούλιο, η 
εξαιρετική έκδοση Eτυμολογικόν Mέγα, καρπός της 
συνεργασίας των δύο ανδρών, ήταν γεγονός και το 
έργο τους υμνήθηκε με ένα ποίημα που συνέταξε ο 
Mάρκος Mουσούρος και τυπώθηκε στα προλεγόμενα 

Εικ. 33. Τα σήματα του Νικολάου Βλαστού (αριστερά) 
και του Ζαχαρία Καλλιέργη (δεξιά) από τις ελληνικές 
εκδόσεις του τυπογραφείου τους, Βενετία, 1499-1500.



Εικ. 34. Eτυμολογικόν Mέγα, Βενετία, Nικόλαος Bλαστός και Ζαχαρίας Καλλιέργης, 1499. 
Ένθετο: Το άρθρο τὰ στοιχειοθετήθηκε από λάθος ανεστραμμένο.
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ήδη στην αγορά της Bενετίας είχε αρχίσει με μεγά-
λη επιτυχία η δυναμική παρουσία του σημαντικότε-
ρου τυπογράφου της Aναγέννησης, του Άλδου Mα-
νούτιου, ο οποίος είχε από το 1494 ωθήσει το 
αναγνωστικό κοινό να απαιτεί υψηλό ποιοτικό επί-
πεδο, φιλολογικά και τυπογραφικά, από τις ελληνι-
κές εκδόσεις. Συνεπώς, οι γνώσεις και οι ικανότητες 
του Kαλλιέργη θα πρέπει να προϋπήρχαν και να εί-
χαν πείσει τον Bλαστό να συνεργαστεί και να επεν-
δύσει στη χάραξη των στοιχείων, τουλάχιστον λίγα 
χρόνια νωρίτερα για τη δημιουργία τους, σύμφωνα 
με τα δεδομένα της περιόδου.

Tόσο ο Στάικος, όσο και ο Barker, στηριγμένοι 
σε μια σειρά από ενδείξεις, με κυριότερη τη σχετική 
ομοιότητα των χαρακτήρων, προτείνουν την υπόθε-
ση πως ο Kαλλιέργης είχε συμμετάσχει στην έκδο-
ση του Ιανού Λάσκαρι, το 1496 στη Φλωρεντία, για 
τα Aργοναυτικά του Aπολλώνιου του Pόδιου. O 
δεύτερος, μάλιστα, υποθέτει πως σχεδιαστής και χα-
ράκτης των γραμματοσειρών – τόσο των δύο κεφα-
λαιογράμματων, όσο και της μικρογράμματης – που 
χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν άλλος από τον Zαχαρία 
Kαλλιέργη. Mε τα λιγοστά στοιχεία που έχουν δια-

του τόμου. Σε διάστημα 14 μηνών κυκλοφόρησαν 
τρία ακόμη βιβλία μεγάλου σχήματος: το Yπόμνημα 
του Σιμπλίκιου (Oκτώβριος, 1499), το Yπόμνημα 
του Aμμωνίου (Mάιος, 1500) και τα Θεραπευτικά 
του Γαληνού (Oκτώβριος, 1500). H παραγωγή εκ-
δόσεων υποδειγματικής ποιότητας αποτελεί έως 
σήμερα το αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης και πείρας 
στην τέχνη του βιβλίου που δεν μπορούν να απο-
κτηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Oι ίδιες 
απαιτήσεις, σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, είναι ανα-
γκαίες στον ιδιαίτερα τεχνικό τομέα της χάραξης 
μεταλλικών στοιχείων. H τόσο εντυπωσιακή πα-
ρουσία του Kαλλιέργη στις τέσσερις εκδόσεις που 
αναφέραμε δεν μπορεί να εξηγηθεί, αν δεν υποθέ-
σουμε κάποιου είδους προϋπηρεσίας του στον 
χώρο. Eπιπλέον, ο Bλαστός δύσκολα θα διακινδύ-
νευε τα κεφάλαια του εγχειρήματος με κάποιον 
άπειρο τεχνίτη, έστω και πολλά υποσχόμενο. Eκεί-
νη την εποχή το κόστος κατασκευής στοιχείων και 
αγοράς του αναγκαίου χαρτιού για πολυτελείς εκδό-
σεις μεγάλου σχήματος απαιτούσε υπέρογκη επέν -
δυση και είχε υψηλό επενδυτικό κίνδυνο. Δεν θα 
πρέπει, επίσης, να παραβλέψουμε το γεγονός ότι 

Εικ. 35. Η πρώτη γραμματοσειρά του Ζαχαρία Καλλιέργη, 1499.

1499 Kalliergis1499 Kalliergis
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σωθεί έως σήμερα είναι φυσικά αδύνατο να αποδει-
χθεί αναντίρρητα η υπόθεσή τους, αλλά οι πιθανό-
τητες να είναι ορθή δεν είναι αμελητέες.

Aς ερευνήσουμε την γραμματοσειρά του Kαλλι-
έργη, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Eτυμολογικόν 
Μέγα. O τόμος ήταν σχήματος 2ου και αποτελού-
νταν, όπως μας πληροφορεί η τελευταία σελίδα, 
από 448 σελίδες διπλωμένες σε 28 τετράδια ή για 
την ακρίβεια: 1 πεντάδιο. (5 φύλλα × 4 σελίδες = 20 
σελίδες) + 26 τετράδια (4 φύλλα × 4 σελίδες = 416 
σελίδες) + 1 τριάδιο (3 φύλλα × 4 σελίδες = 12 σε-
λίδες). Είχε τυπωθεί με μαύρο μελάνι για το κείμε-
νο και με κόκκινο για τους τίτλους, τις προμετωπί-
δες και τα πρωτογράμματα. Προφανώς το βιβλίο 
απευθυνόταν σε πλούσιους αναγνώστες, ευγενείς, 
επισκοπικές ή πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες κ.λπ. 
Aκολουθώντας τα πρότυπα των ανάλογων βυζαντι-
νών κωδίκων το βιβλίο είχε στοιχειοθετηθεί σε δί-
στηλο και απ’ όλες τις ενδείξεις φαίνεται πως οι 
δημιουργοί του δεν είχαν φεισθεί κόπου και χρημά-
των για την πολυτέλειά του.

H γραμματοσειρά παρουσιάζει ομοιότητες με 
τον γραφικό χαρακτήρα του ίδιου του Kαλλιέργη, 

Εικ. 37. Αγαπητού διακόνου, Έκθεσις παραινετική, 
Βενετία, Ζαχαρίας Καλλιέργης, 1509.

Εικ. 36. Η δεύτερη γραμματοσειρά του Ζαχαρία Καλλιέργη, Βενετία, 1509.

1509 Calliergis
240%

1509 Calliergis
240%
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αλλά και με το ύφος των αντιγραφέων της περιό-
δου· μικρά και στρογγυλά γράμματα, κοινός τρόπος 
σύνδεσης των συμπλεγμάτων, «τυποποιημένα» συ-
μπλέγματα και ενώσεις κ.ά.. O μεγάλος αριθμός τέ-
τοιων χαρακτήρων είχε κάνει την τυπογραφική κάσα 
του στοιχειοθέτη να πλησιάζει τα 500 διαφορετικά 
στοιχεία. Ένας τεράστιος αριθμός για τα σημερινά 
δεδομένα, αλλά όχι υπερβολικός για την πρακτική 
του 15ου και 16ου αιώνα.

Σε αντίθεση με την αποκλειστική ευρεσιτεχνία 
που είχε καταθέσει στη γερουσία της Βενετίας ο Άλ-
δος Μανούτιος για τη στοιχειοθεσία των τόνων ως 
ανεξάρτητων στοιχείων επάνω από κάθε φωνήεν, η 
ευρεσιτεχνία του Bλαστού για τη γραμματοσειρά 
του Kαλλιέργη ανέφερε την ενσωμάτωση σε ενιαίο 
χαρακτήρα κάθε διαφορετικό συνδυασμό διακριτι-
κού και γράμματος. Όπως συμβαίνει συνήθως, στα 
λάθη του στοιχειοθέτη και την αβλεψία του διορθω-
τή, τον γνωστό δαίμονα του τυπογραφείου, μπορού-
με να επιβεβαιώσουμε την αλήθεια των ισχυρισμών 
τους [εικ. 34 - βλ. ένθετο].

Tα κεφαλαία γράμματα της γραμματοσειράς πα-
ρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον. Tόσο τα τυπωμένα 
με κόκκινο μελάνι που αρχίζουν την πρώτη λέξη 
κάθε λήμματος, όσο και τα μαύρα κεφαλαία, που 
υπάρχουν μέσα στις παραγράφους, δεν ευθυγραμ-
μίζονται στην ίδια γραμμή βάσης όπου βρίσκονται 
τα πεζά, αλλά χαμηλότερα, μία συνήθεια περισσό-
τερο κωδικογραφική παρά τυπογραφική που ήδη 
είχε εμφανιστεί σε ελληνικές εκδόσεις πριν τον 

Άλδο. Πρέπει ακόμη να σημειώσουμε την παντελή 
έλλειψη τόνων, πνευμάτων ή άλλων διακριτικών 
στα κεφαλαία. Oι κωδικογράφοι του 14ου και 15ου 
αιώνα έκαναν περιορισμένη χρήση κεφαλαίων στοι-
χείων, ενώ οι πρώτες τυπογραφικές γραμματοσει-
ρές που χρησιμοποίησαν κεφαλαία ακολούθησαν 
ως σχεδιαστικό πρότυπο το βυζαντινό ύφος. H χρή-
ση των πεζοκεφαλαίων είχε πλέον παγιωθεί στα 
τέλη του 15ου αιώνα, αλλά ο τονισμός των ελληνι-
κών κεφαλαίων δεν φαίνεται να έχει τυποποιηθεί. O 
Άλδος στην αρχή χρησιμοποίησε τόνους και πνεύ-
ματα στα κεφαλαία (1495-1496), αλλά όχι αργότε-
ρα (1499-1502). O Δαμιλάς τα χρησιμοποιεί το 
1476, όπως και ο Bonus Accursius το 1479-1480. 
Aντιθέτως, η πεζοκεφαλαία σειρά για τα σχόλια της 
φλωρεντινής έκδοσης των Αργοναυτικών (1496) 
δεν έχει τόνους. Στην ίδια έκδοση, επιπλέον, η επι-
γραφική κεφαλαιογράμματη γραμματοσειρά με την 
οποία πειραματίστηκε ο Λάσκαρης και λειτούργησε 
ως υβρίδιο, έχει ουσιαστικά την ίδια λογική. Tα με-
γαλύτερα κεφαλαία γράμματα δεν έχουν τόνους ή 
πνεύματα, ενώ τα μικρά κεφαλαία (αυτά που σήμε-
ρα θα ονομάζαμε καπιταλάκια), τα οποία παίρνουν 
τη θέση των πεζών στις λέξεις, τονίζονται πλήρως.

Tο 1509 ο Kαλλιέργης επανεμφανίστηκε ως 
ανεξάρτητος εκδότης και τυπογράφος στη Bενετία 
με τρία μικρά βιβλία θρησκευτικού περιεχομένου: 
Eξεψάλματα, Έκθεσις παραινετική του Αγαπητού δι-
ακόνου (εικ. 36-37) και Ωρολόγιον, για τα οποία 
χάραξε νέα γραμμα  τοσειρά, μικρότερου μεγέθους 

Εικ. 38. Πίνδαρος, Ολύμπια, Πύθια, Νέμεα, Ίσθμια,
Ρώμη, Cornelio Benigni και Ζαχαρίας Καλλιέργης, 1515.

Εικ. 39. Σχόλια στον Σοφοκλή, Ρώμη, Ιανός Λάσκαρης 
και Ζαχαρίας Καλλιέργης, 1518.
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και με λιγότερα συμπλέγματα και βραχυγραφίες 
από αυτήν του Eτυμολογικού, καθώς και με κεφα-
λαία γράμ ματα που ακολουθούν το ρωμαϊκό σχεδι-
αστικό ύφος του Άλδου και του Λάσκαρη. Η συνέ-
χεια της προσπάθειας αυτής δεν ευδοκίμησε για 
πολλούς λόγους και ακολούθησε μία ακόμη περίο-
δος σιγής. Τα στοιχεία του αυτά, μαζί με τα ξύλινα 
πρωτογράμματα και τα διακοσμητικά του Ετυμολο-
γικού πέρασαν στην ιδιοκτησία του φλωρεντινού 
τυπογράφου Filippo Giunta (εικ. 40).

Το 1515 βρίσκουμε τον Kαλλιέργη στη Pώμη, 
όπου εργάζεται προσκεκλημένος της λόγιας αυλής 
του πάπα Λέοντα Ι΄ για την προετοιμασία του Ελλη-
νικού Γυμνασίου και του τρίτου τυπογραφείου του 
με την οικονομική υποστήριξη επιφανών προσώπων, 
όπως οι Agostino Ghigi, Cornelio Benigni, Michaelus 
Sylvius κ.ά. Eκεί χύτευσε μία τρίτη γραμματοσειρά, 
μάλλον από τα πατρότυπα ή τις μήτρες της δεύτερης, 
για τους διαφόρους τίτλους που κυκλοφόρησε: Ωδαί 
του Πίνδαρου, 1515 (εικ. 38), Ειδύλλια του Θεόκρι-
του, 1516, Ώρες της Αειπαρθένου, 1516, Θωμάς Mά-
γιστρος, 1517, Φρύνιχος, 1517, Oκτώηχος, 1520, 
Ερωτήματα του Χρυσολωρά, 1522, και το Λεξικό του 
Guarino Favorino, 1523). Το τελευταίο έργο του 
ήταν το μεγαλύτερο σε όγκο ελληνικό βιβλίο που 
είχε τυπωθεί έως τότε και αποδεικνύει τις ικανότη-
τες, αλλά και την αντοχή του χαλκέντερου Καλλιέρ-
γη παρά την προχωρημένη πλέον ηλικία του· σε 
1.090 σελίδες έχουν στοιχειοθετηθεί περί τις 
1.636.250 λέξεις (Στάικος, 1989:405).

Ενδιαμέσως, ο Ιανός Λάσκαρις είχε φέρει από 
τη Φλωρεντία τα στοιχεία της μικρογράμματης και 
των δύο κεφαλαιογράμματων σειρών που είχε χρη-
σιμοποιήσει στις εκεί εκδόσεις του (1494-96) και 
με αυτά ο Καλλιέργης τύπωσε πέντε τίτλους: Σχό-
λια στην Ιλιάδα, 1517, Ομηρικά ζητήματα του Πορ-
φυρίου, 1518, Σχόλια στον Σοφοκλή (εικ. 39), 1518, 
Γέρας σπάνιον, περ. 1519 και Dicta philosophorum, 
1519. O θάνατος του Λέοντα Ι´ και οι μετέπειτα τα-
ραχώδεις πολιτικές εξελίξεις δεν επέτρεψαν τη συ-
νέχεια του φιλόδοξου αυτού προγράμματος. Έκτοτε 
χάνετε η παρουσία του Kαλλιέργη στις μετέπειτα 
ελληνικές εκδόσεις. 

H αξία του Kαλλιέργη ως τυπογράφου και χαρά-
κτη ελληνικών στοιχείων υπήρξε, όπως χαρακτηρι-
στικά παρατήρησε ο Barker, αξεπέραστη ανάμεσα 
στους Έλληνες και η θέση του μεταξύ των στοιχει-
οχαρακτών της γενιάς του επισκιάζεται μόνο από το 
ταλέντο του Francesco Griffo, ο οποίος χάραξε τα 
ελληνικά και τα λατινικά στοιχεία των εκδόσεων 
του Άλδου Mανούτιου.

Ο εκδοτικός οίκος των Filippo και 
Lucantonio Giunta στη Φλωρεντία

Μετά την αποχώρηση του Λάσκαρη, η οικογένεια 
Giunta υπήρξε η γνωστότερη εκδοτική επιχείρηση 
της πόλης από τα τέλη του 15ου αιώνα, ενώ τις επό-
μενες δεκαετίες επεκτάθηκε σταδιακά στη Βενετία, 
τη Ρώμη και στη Δυτική Ευρώπη (Γαλλία, Ισπανία 
και Αγγλία), όπου η τυπογραφία είχε πλέον αρχίσει 
να αναπτύσσεται. Οι αδελφοί Filippo (1450-1517) 
και Lucantonio (1457-1538) Giunta ξεκίνησαν ως 
βιβλιοπώλες, αλλά επέκτειναν τις δραστηριότητές 
τους στις λατινικές και ελληνικές εκδόσεις ιδρύο-
ντας δικό τους εργαστήριο με τυπογράφο τον 
Benedetto Ricardini. Το 1497 κυκλοφόρησαν την 
Επιτομή του Ζηνόβιου και το 1500 τα Αργοναυτικά 
του Ορφέως χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του Δα-
μιλά στην έκδοση της Επιτομής του Μιλάνου, το 
1476. Μη μπορώντας να ανταγωνιστούν την επιτυ-
χία του Άλδου Μανούτιου, οι Giunta επέστρεψαν 
στις ελληνικές εκδόσεις μετά τον θάνατό του απο-
κτώντας τα στοιχεία του Ζαχαρία Καλλιέργη – αυτά 
που είχε χαράξει για τα βιβλία του στη Βενετία, το 
1509, καθώς και τα ξύλινα τυπογραφικά διακοσμη-
τικά και πρωτογράμματα από τις προηγούμενες εκ-
δόσεις του με τον Βλαστό. Έκτοτε, η έκδοση ελλη-
νικών τίτλων συνεχίστηκε με τη συνεργασία των 
μεγάλων φιλολόγων Μάρκου Μουσούρου, Αρσέ-
νιου Αποστόλη και του φλωρεντινού ελληνιστή 
Piero Vettori. 

Εικ. 40. Λέξεων πασών συναγωγή, Filippo Giunta,
      Φλωρεντία, 1515.
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Ο Stefano Nicolini da Sabbio και ο εκδοτικός 
οίκος των Ανδρέα Κουνάδη - Damiano Di Santa 
Maria στη Βενετία

Ο Stefano da Sabbio είχε εργαστεί ως τυποχαρά-
κτης στο τυπογραφείο του Άλδου, μαζί με τους 
αδελφούς του Giovan-antonio, Pietro και Giovanni 
Maria, πριν ο πατρινός έμπορος Ανδρέας Κουνάδης 
συστήσει δικό του εκδοτικό οίκο στις αρχές της δε-
καετίας του 1520, σε συνεργασία με τον πεθερό του 
Damiano di Santa Maria στη Βενετία. Η εμπειρία 
που είχαν αποκτήσει στην τυπουργία και οι τέσσε-
ρεις ώθησε τους δύο συνεταίρους να τους προσλά-
βουν με υποχρέωση την παραγωγή δύο ή τριών ελ-
ληνικών εκδόσεων κάθε χρόνο, ενώ ο Stefano θα 
χάραζε δύο νέες σειρές ελληνικών τυπογραφικών 
στοιχείων – μια όρθια για τα λειτουργικά βιβλία και 
μια κυρτή, για τα κοσμικά. Το πρώτο βιβλίο του εκ-
δοτικού οίκου ήταν το Ψαλτήριον, το 1521, προφα-
νώς για να το διακινήσει ο Κουνάδης στα ελληνικά 
εμπορικά κέντρα που συναλλασσόταν. 

Παρότι ο Κουνάδης πέθανε το 1523 μην προλα-
βαίνοντας να συνεισφέρει στην επιτυχία του εγχει-

Εικ. 41. Η εκκλησιαστική ελληνική σειρά του Stephano da Sabbio, Βενετία, δεκαετία του 1520.

Εικ. 42. Μηναίον, Βενετία, Α. Κουνάδης - D. di Santa Maria, 
Stephano da Sabbio, 1528 - 1549.

1528 Da Sabbio 1528 Da Sabbio



121ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ρήματος, ο Santa Maria και οι Da Sabbio συνέχι-
σαν, κρατώντας μάλιστα το σήμα του ιδρυτή (ένα 
κουνάβι, όπως το όνομά του). Στα επόμενα χρόνια 
κυκλοφόρησαν με επιτυχία πολλά από τα ορθόδοξα 
λειτουργικά βιβλία και κάποια λαϊκά αναγνώσματα 
στη νεοελληνική γλώσσα από σύγχρονους συγγρα-
φείς, αλλά και νεοελληνικές μεταφράσεις αρχαίων 
κειμένων, όπως η διασκευή της Ιλιάδας, του Νικο-
λάου Λουκάνη, το 1526 και η μετάφραση των Μύ-
θων του Αισώπου, του κερκυραίου Ανδρόνικου 
Νούκιου, το 1543. Τη γενική φιλολογική επιμέλεια 
είχε αναλάβει ο λόγιος Δημήτριος Ζήνος και από το 
τυπογραφείο τους βγήκαν περί τις εξήντα μία εκδό-
σεις για το ελληνικό κοινό. Η συνολική παραγωγή 
του τυπογραφείου υπολογίζεται σε 400 εκδόσεις.

Πολλά από τα λειτουργικά βιβλία του άλλου 
ιταλού εκδότη ελληνικών βιβλίων, του Giacomo 
Leoncini, στο διάστημα 1560-1580, τυπώθηκαν με 
τα στοιχεία του Da Sabbio και μάλλον είχαν αγορα-
στεί, μαζί με το σήμα του κουναβιού, από τον γιο 
του Κουνάδη.

Από τις δύο ελληνικές γραμματοσειρές, η όρθια 
εκκλησιαστική έχει περισσότερο σχεδιαστικό ενδι-
αφέρον και βυζαντινά κεφαλαία, ενώ περιέχει ένα 
μεγάλο αριθμό εναλλακτικών χαρακτήρων και συ-
μπλεγμάτων με ασυνήθεις επιλογές που δεν απα-
ντούν σε άλλους εκδότες, όπως: ἁγι, ἀγγελ, γρα, 
γχν, ἐγκ, επλ, έχθρ, κν, μεγάλ, σπλ, στρο, ὑπη, ψυχη 
κ.ά. (εικ. 41, 42). Η δεύτερη δεν διαφέρει αισθητά 
από τις υπόλοιπες που κυκλοφορούσαν την ίδια πε-
ρίοδο (Ματθιόπουλος, 2019:435).7

Ο εκδοτικός οίκος της οικογένειας 
Bartolomeo de Zanetti στη Βενετία

Ένας από τους σημαντικότερους ιταλούς τυπογρά-
φους που ασχολήθηκαν με την εκτύπωση ελληνι-
κών βιβλίων ήταν ο Bartolomeo de Zanettis, κατα-
γόμενος από το Καστερζάγκο, ένα χωριό κοντά στη 
Μπρέσια. Από το 1514 εργαζόταν στο τυπογραφείο 
των Giunti στη Φλωρεντία και αργότερα βρέθηκε 
στη Βενετία, όπου το 1535 ίδρυσε τυπογραφείο για 
ελληνικά κείμενα (εικ. 43-45), με επιμέλεια του Vet  -
tore Trincavelli, του βενετσιάνου ιατρού, φιλόσο-
φου και ξακουστού ελληνιστή, αν και τελικά ανα-
γκάστηκε να σταματήσει για οικονομικούς λόγους 
και να δουλεύει ως αντιγραφέας χειρογράφων.

Εικ. 43. Αρριανού, Επίκτητος, Βενετία, Trincavellus, Joannes 
Franciscus και Zanetti, Bartholomeo, 1535.

Εικ. 44. Πρωτογράμματα και κεφαλαία στις εκδόσεις 
του Bartolomeo de Zanetti,  Βενετία, 1534.

7. Οι πληροφορίες προέρχονται από τις έρευνες του καθηγητή 
Γιάννη Κόκκωνα. 1534 Zanetti Initials 

macuser
Cross-Out



Εικ. 45. Γραμματοσειρά των εκδόσεων Bartolomeo Zanetti, Βενετία, 1535.

1535 B. Zanetti1535 B. Zanetti

Εικ. 46. Δείγματα από τις ελληνικές γραμματοσειρές του Guillaume Le Bé.
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Ο γιος του Cristoforo, ελληνομαθής και αυτός, 
ακολούθησε την τέχνη του πατέρα του και τελικά 
αναδείχθηκε στον παραγωγικότερο εκδότη ελληνι-
κών βιβλίων στη Βενετία από το 1546 έως το 1582 
που απεβίωσε. Τύπωσε περισσότερες από 70 εκδό-
σεις κυρίως λειτουργικών και άλλων θρησκευτικών 
βιβλίων και προσπάθησε να βελτιώσει την ποιότη-
τα τους. Ήταν ενημερωμένος για τις τυπογραφικές 
εξελίξεις στο Παρίσι και την Αμβέρσα, και το 1548 
παράγγειλε μια ελληνική γραμματοσειρά και μικρά 
ελληνο-ρωμαϊκά κεφαλαία για την εκτύπωση λει-
τουργικών βιβλίων από τον παραγωγικότατο γάλλο 
τυποχαράκτη Guillaume Le Bé, που είχε πάει στη 
Βενετία και τις αναφέρει στο δειγματολόγιό του:

Δοκίμιο μιας ελληνικής εκκλησιαστικής σειράς, που 
χαράχτηκε στη Βενετία το 1548 για τον Cristoffe Zane-
ti, προκειμένου να τυπώσει το αλφάβητο των μικρών 
Ωρών που ονομάζεται Ωρολόγιον, καθώς και άλλα 
συνονθυλεύματα και ιστορίες στην κοινή ελληνική, με 
στόχο να διδάξει στα παιδιά ανάγνωση [...]

Τη συγκεκριμένη εποχή, το έτος 1548, χάραξα αυτά 
τα μικρά λατινικά και ελληνικά κεφαλαία για δική μου 
χρήση και για να τον εξυπηρετήσω· από αυτά χύτευσα 

ορισμένα γι’ αυτόν, περιμένοντας ότι θα του φτιάξουν 
και άλλα περίτεχνα ελληνικά, διότι ετούτα εδώ τα απλά 
ονομάζονται ελληνο-λατινικά, όπως [φτιάχνουν] επίσης 
τα ελληνικά [που μοιάζουν με] εκείνα από την κοινή  
επισεσυρμένη γραφή 

(εικ. 46, 47, Omont, 1889:14) 

Η φήμη των grecs du roi του Claude Garamont 
(σ. 141-147) είχε αρχίσει πλέον να διαδίδεται σε 
όλη την Ευρώπη και μια από τις αντιγραφές τους, 
αυτή του Γάλλου Pierre Haultin (σ. 167), αποκτή-
θηκε και χρησιμοποιήθηκε από τον Cristoforo στις 
εκδόσεις του (Ματθιόπουλος 2019:436).8

Ο εκδοτικός οίκος του Andrea Spinelli 
στη Βενετία

Από την έκδοση ενός Μηναίου που κυκλοφόρησε ο 
Andrea Spinelli μαθαίνουμε πως πριν γίνει τυπο-
γράφος ήταν χαράκτης νομισμάτων «Εν οικίᾳ Αν-
δρέου του Σπινέλου, μονεταρίου της εκλαμπροτά-

1548 LeBe

1548 LeBeΕικ. 47. Η ελληνική κεφαλαιογράμματη και η  εκκλησιαστική πεζή σειρά του G. Le Bé, Βενετία, 1548.

8. Όπ.π.



Εικ. 49. Γραμματοσειρά του Andrea Spinelli, Βενετία, 1548.
1581 Tauroceni

1581 Tauroceni

Εικ. 48. Πρωτογράμματα στις εκδόσεις Spinelli,  Βενετία, 1548.1581 Tauroceni Εικ. 50. Μηναίον, Βενετία, Zuan Battista Tauroceni, 1581.
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της αρχής των Ενετών, ος κατοικεί εν τῃ ενορίᾳ του 
αγίου μάρτυρος Ιουλιανού, πλησίον του ναού του 
αγίου αποστόλου και ευαγγελιστού Μάρκου. Έχων 
εν τῳ εργαστηρίῳ αυτού δια σημείον στέμμα ιστορη-
μένον». Οι ικανότητές του αυτές τον οδήγησαν στην 
τυπογραφική τέχνη όταν τo 1548 από αναφορά του 
Αντωνίου Επάρχου μαθαίνουμε ότι ο Gero  nimo 
Cornelio προέτρεψε τον Spinelli να χαράξει νέα ελ-
ληνικά στοιχεία και να εκδώσει βιβλία με αυτά: «[…] 
εντυπώσαι προς ωφέλειαν του γένους ημών τα Μη-
ναία ταυτὶ καινοίς τισι τύποις και γλαφυροίς χαρα-
κτήροις δεξιώς ειργασμένοις και καλλίστοις ιδείν». 
Ο Spinelli τύπωνε τα βιβλία του συνεργαζόμενος με 
τον τυπογράφο Bartolomeo Gianni  ni, και στη συνέ-
χεια τον Zuan Battista Tauroceni, ο οποίος το 1588, 
σε μια άλλη έκδοση Μηναίου, αναφέρει «ος εστίν εκ 
του καθολικού τύπου του ποτέ σπινέλου».

Ο Spinelli χάραξε τα τυπογραφικά στοιχεία σε 
τρία μεγέθη, ένα για τα μεγάλου σχήματος εκκλησια-
στικά, ένα για όσα θα τυπώνονταν σε σχήμα 8ο και 
ένα ακόμα μικρότερο για την εκτύπωση κλασικών 
κειμένων. Δημιούργησε, επίσης, πολλές διακοσμη-
τικές ξυλογραφίες για τις εκδόσεις του και εισήγαγε 
τη δημοφιλή αναγεννησιακή σελίδα τίτλου, που 
απεικονίζει πλαίσιο-πύλη, όπως οι ρωμαϊκές αψί-
δες, διατηρώντας παράλληλα τη βυζαντινή ερυθρο-
τυπία. Αυτό το παράδοξο για ορθόδοξα λειτουργικά 
βιβλία υβριδικό ύφος καθιερώθηκε γρήγορα σε 
όλους τους εκδότες, ενώ παρέμεινε σε αυτά, εμ πλου-
τισμένο με απεικονίσεις του Χριστού, της Παναγί-
ας, προφητών, αγγέλων, κ.λπ., και στις πολύ μετα-
γενέστερες εκδόσεις των Γλυκήδων, του Σάρρου 
και του Θεοδοσίου έως τα τέλη του 18ου αιώνα. 

Τα ελληνικά βιβλία του Spinelli αριθμούν τριά-
ντα τίτλους στο διάστημα 1548-1564 και είναι σχε-
δόν στο σύνολό τους λειτουργικά (Ματθιόπουλος, 
2019:441).9

Οι ελληνικές εκδόσεις του Βατικανού 
και ο Νικόλαος Σοφιανός 

Λίγο πριν τα μέσα του 16ου αιώνα είχαν αρχίσει οι 
προσπάθειες στο Βατικανό να ιδρυθεί ελληνικό τυ-
πογραφείο για την έκδοση των βυζαντινών κωδίκων 
που διέθετε η παπική βιβλιοθήκη (Sachet 2015:102-
115). Ο δυναμικός λόγιος Marcello Cervini, ο αργό-
τερα πάπας Μαρκέλος Β´, είχε από νωρίς αντιληφθεί 
την επιρροή του έντυπου λόγου και την ανάγκη ενός 

κεντρικού τυπογραφείου που θα παρήγαγε με οργα-
νωμένο πρόγραμμα καθολικές εκδόσεις, ιδιαίτερα 
απέναντι στην ιδεολογική μάχη κατά των διαμαρτυ-
ρομένων, αλλά και του παλαιότερου εχθρού των κα-
θολικών, της ορθόδοξης Ανατολής. Παράλληλα, 
υπήρξε και ο ίδιος δεινός βιβλιοσυλλέκτης και μελε-
τητής της αρχαίας ελληνορωμαϊκής γραμματείας. Τα 
ενδιαφέροντά του αυτά και οι ικανότητές του οδήγη-
σαν τον πάπα Παύλο Γ´ να του αναθέσει τη διεύθυν-
ση της Βιβλιοθήκης του Βατικανού. Με αυτή του 
την ιδιότητα, ο Cervini συνεργάστηκε με τον Antonio 
Blado που είχε αποκτήσει τον τίτλο του stampatore 
camerale στο Βατικανό και τον Ste fano Nicolini da 
Sabbio. Ο πρώτος δεν είχε την τεχνογνωσία και τα 
μέσα για την έκδοση ελληνικών κειμένων, αλλά 
μέσω του Paolo Manuzio στη Βενετία, επικοινώνησε 
με τον κερκυραίο λόγιο, χαρτογράφο και καλλιγρά-
φο Νικόλαο Σοφιανό, ο οποίος είχε ήδη τις γνώσεις 
και την ικανότητα, ως συνεργάτης του Καλλιέργη 
και μαθητής στο Ελληνικό Γυμνάσιο της Ρώμης το 
1521, για να τον βοηθήσει αναλαμβάνοντας τη χάρα-
ξη ελληνικών στοιχείων. Μαζί με τον Nicolini, 
έμπειρο τυπογράφο ελληνικών βιβλίων, τύπωναν σε 
εξειδικευμένο τυπογραφείο (‘stamperia dei greci’), 
ενώ από το 1540 στην ομάδα προστέθηκε ο 
βιβλιοπώλης Benedetto Giunta, γιος του Francesco, 
για να διαχειριστεί τις πωλήσεις των εκδόσεων. Η 
συνεργασία τους διήρκησε έως το 1542 και έως την 
κυκλοφορία του α´ τόμου της φιλόδοξης πολύτομης 9. Όπ.π.

Εικ. 51. Ευστάθιος, Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα, 
Ρώμη, Νικόλαος Σοφιανός, 1542.
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έκδοσης, Ευσταθίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, 
Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα (εικ. 51, 52). Δια-
φωνίες και οικονομικές αντιδικίες με τον Σοφιανό και 
τον Nicolini, όμως, οδήγησαν στην αποχώρησή τους 
και την εγκατάλειψη του εγχειρήματος έως το 1545, 
όταν μια νέα σύμπραξη του Blado, του Giunta και του 
Niccolò Major ano, συντάκτη του κειμένου, κυκλοφό-
ρησε τέσσε ρεις ακόμα τόμους –το υπόλοιπο της Ιλιά-
δας, την Οδύσσεια και ένα Ευρετήριο του κερκυραίου 
Ματθαίου Δεβαρή, παλαιού υπότροφου του Ελληνι-
κού Γυμνασίου και διορθωτή (corrector graecorum 
vo lu minum) των ελληνικών τόμων της Βατικανής βι-
βλιοθήκης – έως το 1551, αλλά με νέα ελληνικά 
στοιχεία σε δύο μεγέθη, χαραγμένα από τον Giovanni 
Onorio (Pettas 1974: 206-213, Layton 2004: 31-50, 
Tolias 2006: 152-153).

ΕΛΒΕΤΙΑ

Ο εκδοτικός οίκος του Johannes Froben 
στη Βασιλεία

Παρότι η τυπογραφική τέχνη γεννήθηκε και εξαπλώ-
θηκε γοργά στη Γερμανία, η εκδοτική παραγωγή 

στην εμβάθυνση της ελληνικής γραμματείας προχώ-
ρησε με βραδύτερους ρυθμούς χωρίς το πλεονέκτημα 
της παρουσίας ελλήνων λογίων. Από το τελευταίο τέ-
ταρτο του 15ου αιώνα ο γερμανόφωνος Βορράς άρχι-
σε να φωτίζεται από τον εκδοτικό φάρο της Βασιλείας, 
όπου πρώτος ο λόγιος Johann Amerbach (1443-1513) 
ίδρυσε τυπογραφείο και συνεργάστηκε με το πανεπι-
στήμιο της πόλης. Μαθητής και συνεργάτης του υπήρ-
ξε ο Johann Froben (περ. 1460-1527), ο οποίος κατέ-
χει εξέχουσα θέση στην ευρωπαϊκή ιστορία, υπήρξε 
λαμπρή αναγεννησιακή μορφή και από τους σημαντι-
κότερους τυπογράφους-εκδότες της εποχής του. Γεν-
νήθηκε στο Χάμελμπουργκ και παρότι δεν πρέπει να 
είχε σπουδαία λόγια εκπαίδευση κατόρθωσε να γίνει ο 
μεγαλύτερος ακαδημαϊκός εκδότης της γενιάς του. 
Εκπαιδεύτηκε στην τυπογραφική τέχνη δίπλα στον 
Anton Koberger στη Νυρεμβέργη πριν συνεργαστεί 
με τον Amerbach και συνεχίσει με τη δική του εκδοτι-
κή και τυπογραφική επιχείρηση, το 1491. Σε μια επο-
χή όπου η τυπογραφία διαμορφωνόταν ως τέχνη και 
πρακτική, το πολύπλευρο έργο κάθε τυπογράφου στην 
επιμέλεια των κειμένων, στην παρακολούθηση της 
παραγωγής, στην επιχειρηματική ευελιξία και επιβίω-
ση σε ένα ρευστό κοινωνικο-θρησκευτικό περιβάλλον 
ήταν πραγ ματικά δύσκολο. 

Εικ. 52. Γραμματοσειρά του Νικολάου Σοφιανού σε χάραξη από τον Stefano Nicolini da Sabbio, Ρώμη, 1542.

1542 So�anos Rome 1542 So�anos Rome
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Εικ. 53. Έρασμος (επιμ.),  Καινή Διαθήκη, η πρώτη ελληνο-
λατινική έκδοση, Βασιλεία, Johann Froben, 1516.

Από το 1494 ο Froben συνεργάστηκε με τον Jo-
hannes Petri, ενώ και οι δυό τους συνεταιρίστηκαν 
με τον Johann Amerbach, από το 1500, σε εκκλησια-
στικές και ακαδημαϊκές εκδόσεις στα λατινικά και τα 
ελληνικά. Την ίδια χρονιά ο Froben νυμφεύθηκε την 
κόρη του πλούσιου βιβλιοπώλη Wolfgang Lachner 
ενισχύοντας σημαντικά την οικονομική του θέση και 
διευρύνοντας το τυπογραφείο του. Ο Lachner ανέλα-
βε τον εμπορικό τομέα της επιχείρησης και έως τον 
θάνατό του, το 1518, ήταν αυτός που ουσιαστικά κα-
θόριζε το εκδοτικό πρόγραμμα. Αν και ο ίδιος προτι-
μούσε τις εκκλησιαστικές εκδόσεις, βλέποντας την 
απήχηση των αναγεννησιακών ιδεών προώθησε την 
παραγωγή των αρχαίων κλασικών. Ο Έρασμος, ο 
σημαντικότερος συνεργάτης και φίλος του, αναφε-
ρόταν στον Froben ως τον «Άλδο της Γερμανίας» 
και τα βιβλία που επιμελήθηκε χαρακτηρίζονται από 
την αναγεννησιακή αισθητική τους, και τη χρήση όρ-
θιων λατινικών χαρακτήρων (roman) της ιταλικής 
Αναγέννησης που πρώτος είχε υιοθετήσει ο δάσκα-
λός του Amerbach – σε αντίθεση με τους γοτθικούς 
των περισσότερων γερμανών τυπογράφων.

Οι ελληνικές τυπογραφικές σειρές που χρησιμο-
ποίησε στις εκδόσεις του, από άγνωστο χαράκτη, 
απηχούσαν την ευρύτερη ιταλική επιρροή του τυ-
πογραφείου του και ιδιαίτερα των αλδινών εκδόσε-
ων, ενώ υπήρξαν με τη σειρά  τους τα πρότυπα των 
βορειο-ευρωπαίων εκδοτών τις πρώτες δεκαετίες 
του 16ου αιώνα (εικ. 55), διευρύνοντας την απήχη-
ση των ελληνικών σπουδών πέραν των Άλπεων.

Στα 36 χρόνια της εκδοτικής του πορείας ο Froben 
κυκλοφόρησε εκατοντάδες τίτλους. Μεταξύ των 
σπουδαιότερων ήταν τα έργα του Αγίου Ιερεμία σε 
εννέα τόμους (1516), το δεκάτομο έργο του Αγίου 
Αυγoυστίνου (1529), η α´ έκδοση της Καινής Διαθή-
κης στα ελληνικά (1516), και πολλά από τα έργα του 
Εράσμου (Encomium Moriae, Adagia, Colloquia κ.ά.). 
Η Καινή Διαθήκη στα ελληνικά (Neues Testament) 
με λατινική μετάφραση του Εράσμου υπήρξε ένα 
αμφιλεγόμενο κατά τους καθολικούς έργο – διότι αρ-
γότερα χρησιμοποιήθηκε από τον Λούθηρο –, αλλά 
ταυτόχρονα αποτέλεσε έναν εκδοτικό θρίαμβο, αφού 
σε τρία χρόνια είχε εξαντληθεί (εικ. 53). 

Παρότι o Froben βρέθηκε στο κέντρο της Με-
ταρρύθμισης και τύπωσε ορισμένα έργα του Λού-
θηρου, ήταν μετριοπαθής και προτίμησε να μην 
συμπορευτεί μαζί του, ενώ τα εκκλησιαστικά βι-
βλία που τύπωσε ήταν όλα αποδεκτά από την παπι-
κή ορθοδοξία. Συνεργάστηκε με πλήθος λογίων της 
εποχής του όπως οι M. Heiland, J. Oecolampadius, 
W. Musculus, B. Rhenanus κ.ά. 

Εικ. 54. «Γίνεσθε [ουν] φρόνιμοι ως οι όφεις [και] ακέραιοι ως 
αι περιστεραί», λογότυπος του Johann Froben, Βασιλεία, 1518.

Το τυπογραφείο και ο εκδοτικός οίκος συνέχι-
σαν να λειτουργούν έως τα τέλη του 16ου αιώνα, 
από τον πρωτότοκο γιο του Hieronymus και τον γα-
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μπρό του Nicolaus Episcopius και στη συνέχεια 
ανέλαβε ο εγγονός του Ambrosius Froben (Ματθιό-
πουλος, 2019:430-431).

Ο εκδοτικός οίκος του Johannes Oporinus 
στη Βασιλεία

Το 1529 η Βασιλεία εντάχθηκε στο στρατόπεδο των 
προτεσταντών υπό την ηγεσία του Johannes Oeco-
lampadius και δεν σταμάτησε να έχει εξέχουσα εκδο-
τική παρουσία καθ᾽ όλη τη διάρκεια του 16ου αιώνα. 
Ένα από τα λαμπρότερα τέκνα της ήταν ο περίφημος 
λόγιος, ελληνιστής και ιατρός Johannes Oporinus 
(Johann Herbster). Σπούδασε στο Στρασβούργο και 
τη Βασιλεία, ενώ μυήθηκε στην τυπογραφική τέχνη 
όταν εργαζόταν ως διορθωτής στον Froben. Μπήκε 
στον κύκλο του περίφημου αλχημιστή, φυσικού και 
αστρολόγου Παράκελσου (Theo phrastus von Hohen-
heim) και στη συνέχεια ανέλαβε πρώτα τη θέση του 
καθηγητή Λατινικών (1526) και μετά των Ελληνικών 
(1537) στο πανεπιστήμιο της γενέτειράς του. Παραι-
τήθηκε, όμως, για να αφο  σιωθεί στον εκδοτικό οίκο 
και τυπογραφείο που ίδρυσε. Από εκεί κυκλοφόρη-
σαν τουλάχιστον 700 τίτλοι έως τον θάνατό του το 
1568, μεταξύ των οποίων και αρκετοί ελληνικοί (εικ. 

Εικ. 55. Ελληνική γραμματοσειρά από τις εκδόδεις του Johann Froben, Βασιλεία, 1527.

Εικ. 56. Διονυσίου Λογγίνου ρήτορος, Περί ύψους, 
Βασιλεία, Johannes Oporinus, 1554.

1527 Froben 1527 Froben
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Εικ. 58. Martin Ruland, De lingua graeca eiusque dialectis omnibus libri V, Ζυρίχη, Andreams & Jacob Gesner, 1556 (βλ. και εικ. 102).

Εικ. 57. Ελληνική γραμματοσειρά που χρησιμοποιήθηκε από τον Oporinus, για την έκδοση του Λογγίνου, Βασιλεία, 1554 
και στη Ζυρίχη, μαζί με μια επικλινή, για την έκδοση του  Martin Ruland, De lingua graeca 

eiusque dialectis omnibus libri V, Andreas & Jacob Gesner, 1556.

1556 Zurich 1556 Zurich

1556B Zurich



1530 Basilae caps

1556  Titling & Text capsΕικ. 59.  Δείγματα από κεφαλαία ελληνικά αλφάβητα: Literae Romanae, Numeri & Graecum alphabetum cum Apicibus, 
Βασιλεία, Jacob Parcus (συνεργάτης του Oporinus), 1556.
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57-59). Οι ελληνικοί χαρακτήρες που χρησιμοποίησε 
ακολουθούν τις αντίστοιχες σειρές που απαντούν συ-
χνά στα γερμανικά τυπογραφεία της περιόδου, ιδίως 
μια έντονα επικλινής που παρουσιάζεται και παρα-
κάτω (σ. 157).  Στη Γενεύη της Ελβετίας έδρασαν για 
ένα διάστημα και οι περίφημοι γάλλοι ελληνιστές 
και τυπογράφοι Robert (πατέρας) και Henri (γιος) 
Estienne (σ. 139-148).

ΓΑΛΛΙΑ

Όπως προαναφέθηκε, η αδιαφορία του Λουδοβίκου 
ΙΑ´ για τις εξελίξεις της νέας τέχνης είχε ως αποτέ-
λεσμα τη μετανάστευση του Jenson στη Βενετία 
και την καθυστέρηση της εμφάνισης της τυπογρα-
φίας στη Γαλλία για μια δεκαετία. Το έντυπο βιβλίο 
ήταν γνωστό σε λίγους μόνο από τις επισκέψεις του 
Johannes Fust (1466) στις βιβλιο-πανήγυρεις του 
Παρισιού και μόνο από το 1469-1470 εγκαταστά-
θηκαν εκεί, με πρόσκληση του πανεπιστημίου της 
Σορβόννης, οι πρώτοι γερμανοί τυπογράφοι, ο Ulrich 
Gering, ο Michael Friburger και ο Martin Krantz 
(Duff, 1893:81, Putnam, 1962:5, Vervliet, 2008:11). 
Έως το τέλος του αιώνα η νέα τέχνη είχε πλέον πλή-
ρως ενσωματωθεί στις εκδοτικές δραστηριότητες 
των γάλλων βιβλιοπωλών – είχαν εκδοθεί περίπου 
800 τίτλοι από 85 τυπογραφεία –, αλλά ακόμη η στοι-
χειοθεσία της πλειονότητας των έντυπων βιβλίων 
ακολουθούσε τη παραδοσιακή γοτθική γραφή και οι 
πρώτοι γάλλοι τυποχαράκτες δεν είχαν ακόμη κατα-
φέρει να βρεθούν στην πρωτοπορία της τέχνης τους.

H μελέτη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας 
είχε ξεκινήσει στο Παρίσι στα μέσα της δεκαετίας 
του 1450, την ίδια περίπου περίοδο με την εφεύρε-
ση της τυπογραφίας. Ο Lilius Gregorius Tiphernas 
(Gregorio da Città di Castello, 1414-1462), ένας 
ιταλός λόγιος που είχε διδαχθεί ιατρική και αρχαία 
ελληνικά στην Περούτζα και ύστερα στη Φλωρε-
ντία με τον Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα, βρέθηκε 
στο Παρίσι και παρατηρώντας την έλλειψη ελληνι-
κών σπουδών αιτήθηκε να διδάξει στη Σορβόννη. Η 
αίτησή του έγινε δεκτή και για λίγα χρόνια δίδασκε 
την ελληνική γλώσσα σε φοιτητές. Ο επόμενος που 
εγκαταστάθηκε στην πόλη και δίδαξε ελληνικά επί 
της βασιλείας του Λουδοβίκου ΙΑ´ ήταν ο Έλληνας 
Γεώργιος Ερμώνυμος ή Χαριτώνυμος ο Σπαρτιάτης, 
από τον οποίον διδάχτηκε και ο μετέπειτα σπου δαίος 
ελληνιστής, Gulielmus Budaeus. Παρότι ο Σάθας 
και άλλοι εκθειάζουν τη λογιοσύνη και τις ικανότη-
τές του Ερμώνυμου (Σάθας, 1868:67-70), ο Gres-

well αναφέρει πως είχε μάλλον επιφανειακή γνώση 
των κλασσικών και λίγο βοήθησε τον γάλλο ελληνι-
στή να βελτιώσει τις γνώσεις του (Greswell, 1840: 
99-102). Και ο Ιανός Λάσκαρις επισκέφθηκε κατά 
διαστήματα το Παρίσι στην υπηρεσία του Καρόλου 
Η´, αλλά παρότι βοήθησε τον Budaeus να εμβαθύ-
νει στη μελέτη της ελληνικής γλώσσας και γραμμα-
τείας δεν ανάλαβε πανεπιστημιακή έδρα.

Η έλξη της Αναγέννησης άρχισε να επιδρά συ-
στηματικότερα στη βόρειο-δυτική Ευρώπη από τις 
αρχές του 16ου αιώνα. Οι ασταμάτητοι πόλεμοι με 
τις συνεχώς εναλλασσόμενες συμμαχίες των Γάλλων 
στην πολιτικά κατακερματισμένη ιταλική χερσόνη-
σο έφερναν σε επαφή τη γαλλική διανόηση με τα 
εντυπωσιακά πνευματικά επιτεύγματα και τις νέες 
αισθητικές κατευθύνσεις της ουμανιστικής σκέψης. 

Έως τα τέλη της τρίτης δεκαετίας, στο πεδίο της 
τυπογραφικής τέχνης, η μεγάλη επιτυχία των εκδό-
σεων του Άλδου Μανούτιου λειτούργησε ως ισχυρό 
παράδειγμα και οδήγησε στον περιορισμό της χρή-
σης των γοτθικών χαρακτήρων και την υιοθέτηση 
των στρογγυλόσχημων όρθιων (ρωμαϊκών) και 
πλαγίων (italiques) γραμματοσειρών. Οι βιβλιογρα-
φικές μελέτες μας δείχνουν ότι την τελευταία εικο-
σαετία του 15ου αιώνα μόνο 5 γραμματοσειρές ρω-
μαϊκού ύφους είχαν χαραχθεί στη Γαλλία (και μια 
εισα γόμενη) και μόνο δυο πλάγιες (και άλλες δύο 
εισαγόμενες) και την πρώτη δεκαετία του 1500 μία 
ελληνική. Μετά η παρουσία τους αυξήθηκε θεαμα-
τικά με 13 ρωμαϊκές, 8 πλάγιες, 1 εβραϊκή και λίγες 
ελληνικές (μια εισαγόμενη) κατά τη δεκαετία του 
1510, ενώ την επόμενη υπήρχαν 18 ρωμαϊκές (οι 3 
εισαγόμενες), 4 πλάγιες (συν μια εισαγόμενη), 2 
εβραϊκές, 6-7 ελληνικές (οι δύο εισαγόμενες) κα-
θώς και 2 με μουσικές νότες (Vervliet, 2008:13).

Έως τα μέσα του 16ου αιώνα η Γαλλία είχε κα-
ταφέρει να παρουσιάσει σημαντική πρόοδο και να 
αποκτήσει ισχυρά τυπογραφικά κέντρα στο Παρίσι, 
τη Λυών, την Τουλούζ, τη Ρουέν κ.α., αλλά η άνθη-
ση των ελληνικών σπουδών ξεκίνησε από τη δεκα-
ετία του 1520. Έως τότε τα ισχυρά κέντρα ελληνι-
κών εκδόσεων παρέμεναν πρωτίστως η Βενετία του 
Α. Μανούτιου και η Βασιλεία του J. Froben. Τα 
πρώιμα γαλλικά τυπογραφεία δεν ασχολήθηκαν με 
ελληνικές εκδόσεις και χρησιμοποίησαν όχι περισ-
σότερες από 10 ελληνικές γραμματοσειρές που, 
πλην τριών που ήλθαν από τη Γερμανία, χαράχτη-
καν τοπικά σε μικρό μέγεθος (Saint-augustin) και 2 
σε Cicero για ένθεση λέξεων ή προτάσεων σε λατι-
νικά κείμενα. Όλες ήταν σχεδιαστικά απλές (Greco-
Latin) και με περιορισμένο αριθμό στοιχείων.
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Το τυπογραφείο του Jodocus Badius Ascensius
στο Παρίσι
  
Από τα τέλη του 15ου αιώνα εμφανίζεται ο πρώτος 
ουσιαστικά λόγιος τυπογράφος στο Παρίσι, ο Jodo
cus Badius (Josse Bade, 14621535) από την πόλη 
Άσε της Φλάνδρας. Είχε σπουδάσει με τον Baptista 
Guarino στη Φεράρα και ύστερα δίδασκε στη Λυών, 
ενώ παράλληλα εργαζόταν ως διορθωτής του γερ
μανού τυπογράφου Johannes Treschel. Μετά τον θά
νατο του τελευταίου (1498), ο Badius παντρεύτηκε 
την κόρη του Thelif και μετακινήθηκε στο Παρίσι, 
όπου άρχισε τη διδασκαλία των Ελληνικών και πα
ράλληλα ίδρυσε τυπογραφείο. Ο Ulrich Gering ήταν 
ακόμη ενεργός ως τυπογράφος και ο Badius υπήρξε 
άξιος συνεχιστής του. Οι τρεις κόρες του συνδέθη
καν επίσης με διάσημους τυπογράφους της επόμενης 
γενιάς: η Petronilla/Perette παντρεύτηκε τον Robert 
Estienne, η Joanna τον Joannes Roigny που συνέχι
σε το τυπογραφείο του πεθερού του, και η Catharina 
τον Michael Vascosanus. Οι τίτλοι που τύπωσε o 
Badius πλησιάζουν τους τετρακόσιους και η συνο
λική παραγωγή του, σχεδόν πάντοτε σε βιβλία με
γάλου μεγέθους, παραμένει εντυπωσιακή από κάθε 
άποψη. Το σήμα του τυπογραφείου έγινε γρήγορα 

αναγνωριστικό στοιχείο της τεχνουργίας του εργα
στηρίου του: ένα τυπογραφικό πιεστήριο, συχνά με 
τις λέξεις «Prelum [=Pressum] Ascesianum» ή «Aera 
Merent Badio» (εικ. 60). Μεταξύ των έργων που 
βγήκαν από τα πιεστήριά του ήταν οι σημαντικότε
ροι λατίνοι συγγραφείς, συχνά σχολιασμένοι από 
τον ίδιο, ιστορικές μελέτες, πολυάριθμα θεολογικά 
κείμενα και τα περισσότερα έργα του μεγάλου σύγ
χρονού του γάλλου ελληνιστή λόγιου, Gulielmus 
Budaeus (Guillaume Budé) που προαναφέρθηκε. 

Παραδόξως, παρόλο τον μεγάλο αριθμό τυπο
γράφων, στο Παρίσι δεν είχε τυπωθεί κανένα ελλη
νικό βιβλίο έως τις αρχές του 16ου αιώνα. Ο Badius, 
τo 1505, όταν τύπωσε την έκδοση Laurentii Vallae 
Annotationes in Novum Testamentum, όπου χρειά
στηκε να παραθέσει αρκετά ελληνικά εδάφια από 
την Καινή Διαθήκη, απολογείται προς τους αναγνώ
στες για την έλλειψη ικανών ποσοτήτων και την 
κακή ποιότητα των ελληνικών χαρακτήρων. 

Το τυπογραφείο του Gilles de Gourmont
στο Παρίσι

Τελικά, χρειάστηκε ο ζήλος και η καθοριστική συμ
βολή του νεαρού François Tissard d’Amboise – που 
είχε σπουδάσει Ελληνικά στη Φεράρα με τον λόγιο 
Δημήτριο Σπαρτιάτη και στη Μπολόνια με τον 
Giovano Grecolino – για να γίνει η αρχή των ελλη
νικών εκδόσεων στο Παρίσι (Jovy, 1898:24). Eπι
στρέφοντας στο Παρίσι, ξεκίνησε ένα εκδοτικό 
πρόγραμμα ελληνικών κειμένων ακολουθώντας το 
παράδειγμα του Άλδου και συνεργάστηκε με τον 
τυπογράφο Aegidius Gourmontius (Gilles de Gour
mont) για να τυπώσει, το 1507, το πρώτο ελληνικό 
βιβλίο της Γαλλίας, μια μικρού σχήματος γραμμα
τική: Βίβλος η γνωμαγυρική (Liber gnoma gyricus). 
Σε αυτή την έκδοση ο Tissard συμπεριέλαβε στο 
τέλος και μια Παράκληση προς τους φοιτητές της 
Σορβόννης, όπου θρηνεί για την ένδεια των ελληνι
κών σπουδών στη Γαλλία και προσθέτει ότι εξαιτίας 
της οι Ιταλοί, παρότι κατακτημένοι, τους θεωρούν 
βάρβαρους και ανάξιους να επιβάλουν τους νόμους 
τους [παρά μόνο δια των όπλων] σε ένα τόσο εκλε
πτυσμένο έθνος (Jovy, 1898:36).

Με την έκδοση αυτή ο Tissard έκανε εντύπωση 
στους λόγιους κύκλους της γαλλικής Αυλής και 
γνώρισε έτσι τον δούκα του Βαλουά, διάδοχο του 
βασιλέα Λουδοβίκου ΙΒ´, ο οποίος αργότερα, ως 
Φραγκίσκος Α´, υπήρξε θερμός υποστηρικτής των 
ελληνικών γραμμάτων και της τυπογραφίας. Τον ίδιο 

Εικ. 60. Το τυπογραφικό σήμα του Jodocus Badius Ascensius, 
Παρίσι, 1520.
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χρόνο ακολούθησαν τρεις ακόμα ελληνικές εκδό
σεις: Βατραχομυομαχία, Έργα και Ημέραι του Ησίο
δου  και τα Ερωτήματα του Χρυσολωρά. Ο Gour  mont 
δίκαια τιτλοφορήθηκε ως ο  Primus Grae carum litte
rarum Parisiis impressor και στις μετέπειτα εκδό
σεις του, μαζί με το σήμα του, έβαζε και κάποια 
ελληνικά γνωμικά, όπως «Συν Αθηνά και χείρα κί
νει», «Τέχνη τύχην έστερχε» κ.ά. (εικ. 61). Ο Tissard 
πέθανε απροσδόκητα τον επόμενο χρόνο, αλλά τη 
θέση του ανέλαβε ένας άλλος δεινός γνώστης και 
επιμελητής ελληνικών και εβραϊκών κειμένων, ο 
Ιταλός Hieronymous Aleander (Giro lamo Aleandro, 
14801542), που επιμελήθηκε τις επόμενες εκδό
σεις. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, υπήρξε μέλος 
της Ακαδημίας του Άλδου και είχε έλθει στο Παρίσι 
με συστατική επιστολή του Έρασμου, όπου και 
έκανε λαμπρή καριέρα ως λόγιος, πανεπιστημιακός 
δάσκαλος και νούντσιος του Πάπα (Greswell, 
1840:21 και Jovy, 1893). Το 1509 ο Gourmont τύ
πωσε το πρώτο βιβλίο με επιμέλεια του Aleander, 
Plutarchi Chaeronei de virtute et vitio…, και το 
1512 μαζί με τον τυπογράφο Mat thaeus Bolsecus 
την εργασία του ιταλού λόγιου, Lexicon Graeco
Latinum, όπου ο Aleander στον πρόλογό του παρα
πονιέται κι αυτός για τη χαμηλή ποιότητα των ελλη
νικών χαρακτήρων και την έλλειψη ικανού αριθμού 
στοιχείων με αποτέλεσμα απελπιστικά χρονοβόρες 
αναμονές:

Εικ. 61. Urbano Bolzanio, Institutiones graecae 
grammatices, Παρίσι, Gilles de Gourmont, 1510.

1510 Gourmont 1510 Gourmont
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Θα γνωρίζεις βέβαια πόσο άθλια είναι σ’ αυτή την πόλη 
[Παρίσι] η Ελληνική τυπογραφία, όπου δεν βρίσκεις 
παρά έναν ελάχιστο αριθμό τυπογραφικών στοιχείων, 
ως αποτέλεσμα της αμέλειας και της κερδοσκοπίας των 
εμπόρων, που μας αναγκάζει μερικές φορές όχι μόνο 
να παραλείπονται ένα ή δύο γράμματα κατά την εκτύ-
πωση, αλλά και να διακόπτεται το όλο έργο επί αρκετές 
ημέρες. Τι να πούμε και για τις περίπλοκες κοντυλιές ή 
τα περίεργα σχήματα, που τα αποκαλούν συμπλέγματα; 
Όσα από αυτά τα ανούσια σχέδια είναι διάσπαρτα στο 
[χειρόγραφο] κείμενο, ας τα αποφύγουμε, […]

Όμως όλα αυτά πηγαίνουν ήδη προς το καλύτερο. 
Γιατί οι τόνοι και τα πνεύματα χυτεύονται τώρα μαζί με 
τα γράμματα κι όχι [χωριστά] όπως πριν· και τα λανθα-
σμένα συμπλέγματα που έχουν κακώς παρεισφρήσει 
αφαιρούνται, και, Θεού θέλοντος, από εδώ και εμπρός, 
τίποτε δεν θα αναπαράγεται στα νέα βιβλία ανακριβώς. 

(Greswell, 1840:24)

Η παρουσία πάντως των ελληνικών εκδόσεων 
παρέμεινε αμελητέα σε σχέση με την Ιταλία και 
Γερμανία έως τη δεκαετία του 1530. 

Άλλοι μεγάλοι λόγιοι  που έβαλαν τις βάσεις για 
τη μετέπειτα ραγδαία ανάταση των ελληνικών 
σπουδών και εκδόσεων στη Γαλλία ήταν ο προανα-
φερθείς Gulielmus Budaeus (Guillaume Budé), ο 
Hen ricus Stephanus ο πρεβύτερος (Henry Estienne Ι), 
ο Simon Colinaeus (Simon de Colines) και ο Geo-
froi Tory. 

O επιφανής λόγιος Guillaume Budé

Ο Budaeus (1467-1540) υπήρξε ένα φωτεινό πνεύ-
μα και αυτοδίδακτος λόγιος, ο οποίος κατάφερε χω-
ρίς ουσιαστική καθοδήγηση να κατακτήσει ένα 
υψηλό επίπεδο παιδείας, συμπεριλαμβανομένης και 
της βαθειάς γνώσης της αρχαίας ελληνο-λατινικής 
γραμματείας και της ελληνικής γλώσσας, παρά την 
έλλειψη ελληνομαθών δασκάλων στο Παρίσι. Το 
φιλολογικό του έργο συναγωνίζεται επάξια αυτό 
του σύγχρονου και φίλου του Έρασμου. Στα έργα 
του περιλαμβάνονται η εξαιρετική λατινική μετά-
φραση κειμένων του Πλούταρχου, μελέτες στη νο-
μική σκέψη (Annotationes in Pandectas) καθώς και 
για τη χρήση των νομισμάτων, των μέτρων και 
σταθμών κατά την αρχαιότητα (De Asse et Partibus 
ejus). Επιπλέον, η μελέτη του Commentarii Linguae 
Graecae εξύψωσε τη φιλολογική κριτική σε επίπε-
δα που λίγοι σύγχρονοί του έφτασαν. Η λιτοδίαιτη 
ζωή του, ο νηφάλιος χαρακτήρας του και το μεγάλο 

κύρος του τον κράτησαν μακριά από τους κινδύ-
νους που προκάλεσε ο θρησκευτικός πόλεμος των 
καθολικών κατά των διαμαρτυρόμενων στο Παρίσι, 
όταν η λογιοσύνη προσλαμβανόταν πλέον ως σα-
φής ένδειξη ετεροδοξίας και η γνώση των ελληνι-
κών ταυτιζόταν αυτόματα με τους αιρετικούς προ-
τεστάντες. Ο Budaeus υπήρξε μέλος της λόγιας 
αυλής του Καρόλου Η´ και τιμήθηκε εξίσου κατά τη 
βασιλεία του Λουδοβίκου ΙΒ´, όταν τον υπηρέτησε 
και ως πρεσβευτής πριν αφοσιωθεί πλήρως στις φι-
λολογικές έρευνές του. Μετά την άνοδο του στον 
θρόνο, o Φραγκίσκος Α´, ο κατεξοχήν αναγεννησι-
ακός ηγεμόνας που θαύμαζε το έργο του, ανέθεσε 
το 1520 στον Budaeus τη διεύθυνση και εμπλουτι-
σμό της βασιλικής βιβλιοθήκης. Μαζί με τον Ιανό 
Λάσκαρη, που ήταν επίσης προσκεκλημένος του 
βασιλέα, σύστησαν τη βασιλική βιβλιοθήκη στο 
Φονταινεμπλώ και ο έλληνας λόγιος, μάλιστα, δώ-
ρισε τους βυζαντινούς κώδικες που είχε στην κατο-
χή του. Η ανάπτυξη της γαλλικής βασιλικής βιβλιο-
θήκης, λοιπόν, και η εύνοια του Φραγκίσκου Α´ 
στην εισαγωγή και εξάπλωση της ουμανιστικής 
παιδείας στη Γαλλία, υπήρξε έκτοτε το έναυσμα για 
την αλματώδη ανάπτυξη της ελληνικής τυπογραφί-
ας στη Γαλλία. Μια νέα γενιά προικισμένων φιλο-
λόγων, τυπογράφων και τεχνουργών βρήκαν την 

Εικ. 62. Ο Guillaume Budé.
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υποστήριξη να οδηγήσουν τη Γαλλία στην πρωτο-
πορία του αναγεννησιακού πολιτισμού. Ο Budaeus 
απεβίωσε το 1540 βλέποντας το έργο του να παρά-
γει καρπούς και να διατηρείται ως παρακαταθήκη 
για το μέλλον.

O Henry Estienne ο πρεσβύτερος

Ο επόμενος ουμανιστής, ο Henry Estienne ο πρε-
σβύτερος (περ. 1470-1520), ήταν ο προπάτορας της 
οικογένειας των Στεφάνων και αυτός που ίδρυσε το 
τυπογραφείο που αποτέλεσε στη συνέχεια τον ισχυ-
ρότερο μοχλό της ανάπτυξης των ελληνικών σπου-
δών στη Γαλλία, έως τα τέλη του 16ου αιώνα. Λίγα 
είναι γνωστά για τη ζωή του και το όνομά του πρω-
τοεμφανίζεται το 1496 στην έκδοση του βιβλίου, 
Jacobi Fabi Stapulensis Artificialis introductio moralis 
in X libros ethicos Aristotelis,  μαζί με τον τυπογρά-
φο Wolffgangum Hopilium (Wolffgang Hopyll). Το 
όνομά του απαντά πάντοτε μαζί με κάποιον άλλο 
συνεργάτη έως το 1504, όταν στην έκδοση Ethica 
Aristotelis παρουσιάζεται μόνος του: «per Henricum 
Stephanum in vico clausi Brunelli e regione scholae 
decretorum». Το 1502 είχε νυμφευθεί τη Guyonne 
Viart, χήρα του τυπογράφου Jean Higman, του οποίου 
το εργαστήριο ανέλαβε.

Οι εκδόσεις του δεν ξεχώριζαν από αυτές των 
άλλων τυπογράφων της περιόδου και η χρήση των 
ελληνικών παρέμεινε σποραδική σε σύντομα παρα-
θέματα, όπως ήταν η κοινή πρακτική της περιόδου. 
Μόνο σε μία από αυτές, Theodoritus de curatione 
Graecarum affectionum Zenobio Acciajolo inter-
prete, το 1519, συνυπάρχουν πολλοί στίχοι ελληνι-
κών μαζί με λατινικούς. O Henry Estienne απεβίω-
σε το 1520, αφήνοντας τη γυναίκα του με 6 ανήλικα 
παιδιά (τα δύο από τον προηγούμενο γάμο της) (και 
Greswell 1840:61-74 και Bernard:1856).

Ο Simon de Colines

Ο Simon Colinaeus (περ. 1490-1546) υπήρξε ήδη 
αρχιμάστορας του Estienne και μετά τον θάνατό 
του ανέλαβε τη διεύθυνση του τυπογραφείου του, 
ενώ λίγο αργότερα παντρεύτηκε τη χήρα του. Πρέ-
πει να είχε εκπαιδευτεί στη στοιχειοχάραξη γιατί 
κάποιες από τις γραμματοσειρές του χρησιμοποιή-
θηκαν ήδη από τον Estienne από το 1518. Παρόλα 
αυτά, δεν υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία ότι 
ήταν στοιχειοχαράκτης, αν και πολλές ενδείξεις οδη-

γούν στο συμπέρασμα αυτό. Η ποιότητα των χαρα-
κτήρων που χρησιμοποιεί επιδεικνύουν μία εξαιρε-
τική ομοιογένεια και ποιότητα που είναι εφάμιλλη ή 
ίσως και ανώτερη των ιταλών χαρακτών της Ανα-
γέννησης (Vervliet 2002:63). Κατά την πρώτη περί-
οδο της σταδιοδρομίας του (1518-1522) χάραξε 4 
λατινικές και μία ελληνική γραμματοσειρά. Η ώρι-
μη περίοδος διήρκησε έως το 1531, όταν 9 ακόμα 
ρωμαϊκές και 2 πλάγιες θα εμπλουτίσουν τη συλλο-
γή και τις εκδόσεις του τυπογραφείου του. Σύμφω-
να με τον Vervliet το σχεδιαστικό ύφος τους είναι 
τολμηρό και αποφασιστικό και αποτελούν τις πρώ-
τες γραμματοσειρές που ξεπερνούσαν το πρότυπό 
τους, τους χαρακτήρες που χάραζαν στη Βασιλεία. 
Δύο ελληνικές γραμματοσειρές εμφανίστηκαν επί-
σης την ίδια περίοδο στις εκδόσεις του. Η πρώτη 
βελτίωσε κατά πολύ την ποιότητα των ελληνικών 
στοιχείων που χρησιμοποιούσαν στη Γαλλία και ξε-
φευγε από τα όρθια πρότυπα, παρουσιάζοντας το 
περισσότερο επισεσυρμένο σχεδιαστικό ύφος που 
είχε επικρατήσει προ πολλού στην Ιταλία.  Με αυτή 
στοιχειοθετήθηκε από το τυπογραφείο του η έκδο-
ση, Sophoclis Tragoedie, 1528 (εικ. 64). Η δεύτερη 
είναι αμφίβολο αν ήταν πράγματι δική του και απα-
ντά μόνο σε σχόλια ή άλλες βοηθητικές χρήσεις.

Εικ. 63. Το τυπογραφικό σήμα του Simon de Colines: 
Το δρεπάνι του Χρόνου με το ρητό «Hanc Aciem sola retundit 
virtus / Σε αυτή τη λεπίδα μόνο η αρετή αντέχει». Εν λευκετίᾳ 
[=Λουτέτσια] των παρησίων παρά Σιμώνι τῳ Κολιναίῳ, 1528.
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Την τρίτη περίοδο, που διήρκησε έως το 1536, ο 
Colinaeus προσανατολίστηκε και αυτός προς το μο-
ντέλο των αλδινών χαρακτήρων που είχε ήδη εισα-
γάγει με επιτυχία ο Robert Estienne (βλ. παρακάτω) 
αναθεωρώντας τις ρωμαϊκές γραμματοσειρές που 
ήδη διέθετε και  επαυξάνοντας με δύο ακόμη τις αξε-
πέραστες από κάθε άλλο γάλλο τυπογράφο πλάγιες 
της συλλογής του (Vervliet, 2002: 65-67). 

Στα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής του δεν πα-
ρήγαγε άλλες σειρές και περιορίστηκε στην παρα-
γωγή εκδόσεων. Κατά τη διάρκεια της ενεργής πα-
ρουσίας του πιστεύεται ότι χάραξε τουλάχιστον 28 
γραμματοσειρές (21 ρωμαϊκές, 4 πλάγιες και 3 ελ-
ληνικές) ενώ μερικές ακόμα δεν έχουν ταυτοποιη-
θεί ως δικές του. Η εκδοτική του παρουσία ξεπέρασε 
τους 500 τίτλους, με τελευταίο τη γαλλική μετάφραση 
της σπουδαίας μελέτης του νεότερου θετού γιού του, 
Charles Estienne και του Étienne La Rivière, La Dis-
section des parties du corps humain divisee en trois  
livres, faictz par Charles Estienne, docteur en Mede-
cine : avec les figures et declaration des incisions, 
composees par Estienne de La Riviere Chirurgien 
(1546) με εξαιρετικές ξυλογραφίες της ανατομίας 
του ανθρώπινου σώματος από τον François Jollat.

Εικ. 64. Ησίοδος, Έργα και ημέραι, 
Παρίσι, Simon de Colines, 1528.

1528 Colines 740% 1528 Colines 740%
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Oι εκδόσεις του Christian Wechel

Ο Christianus Wechelius (Christian Wechel) ήταν ο 
ιδρυτής της οικογένειας τυπογράφων-εκδοτών που 
έδρασαν για έναν αιώνα αρχικά στο Παρίσι έως ότου, 
μετά τη σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου (1572), ο 
ανηψιός και συνεχιστής του οίκου André τον μεταφέ-
ρει στη Φραγκφούρτη. Γεννημένος κοντά στην Αμ-
βέρσα, ο Christianus εμφανίζεται ως βιβλιοπώλης στο 
Παρίσι το 1518 και τυπογράφος από τα μέσα της επό-

Εικ. 65. Γραμματοσειρά του Christian Wechel, Παρίσι, 1532.

Εικ. 67.  Alphabetum Graecum, 
Παρίσι, Christianus Wechelius, 1532.

1532 Wechel Paris 1532 Wechel Paris

Εικ. 66. Το σήμα του Christianus Wechelius, 
Φραγκφούρτη, 1590.

μενης δεκαετίας έως το 1544. Τύπωσε πολλά γαλλικά, 
λατινικά και ελληνικά βιβλία και ορισμένα εβραϊκά με 
το περίφημο σήμα του Πήγασου (εικ. 65-67). Το 1529, 
υιοθέτησε πρώτος στη Γαλλία τη στοιχειοθεσία των 
ελληνικών κειμένων και της λατινικής μετάφρασης 
μαζί σε δίστηλο της ίδιας σελίδας, ενώ έως τότε τυπώ-
νονταν χωριστά σε αντικρυστές. Στη Φραγκφούρτη, ο 
André και ύστερα οι διάδοχοί του πραγματοποίησαν, 
επίσης, εντυπωσιακές ελληνικές εκδόσεις.
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Ο Geofroy Tory και το πνεύμα
της Αναγέννησης στη Γαλλία

Ο Geofroy Tory (1480 - περ.1533) εμπλέκεται εμ-
μέσως, αλλά ουσιαστικά, με την ελληνική τυπογρα-
φία, ως μια από τις σημαντικότερες προσωπικότη-
τες της προώθησης της ουμανιστικής παιδείας και 
αισθητικής στη Γαλλία. Γεννήθηκε και σπούδασε 
στη Μπουρζ πριν μεταβεί στη Ρώμη και τη Μπολό-
νια όπου εμβάθυνε στις ανθρωπιστικές σπουδές και 
ιδιαίτερα στη λατινική φιλολογία. Επιστρέφοντας το 
1505 στο Παρίσι δίδαξε νεότατος στο Πανεπιστήμιο, 
αλλά άρχισε να τον απασχολεί και η αισθητική της 
τυπογραφικής τέχνης εργαζόμενος ως επιμελητής-
διορ θωτής κειμένων δίπλα στους καλύτερους τυπο-
γράφους της πόλης, τον Gourmont και τον Estienne. 
Ασχολήθηκε, επίσης, με τη βιβλιοδεσία, τη χαρα-
κτική και τη ζωγραφική και επέστρεψε στην Ιταλία 
για να μαθητεύσει στις τέχνες από το 1516 έως το 
1518. Γυρίζοντας στο Παρίσι ίδρυσε με επιτυχία βι-
βλιοπωλείο, και ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη χαρα-
κτική. Όταν έχασε την εννιάχρονη κόρη του Agnès, 
την οποία υπεραγαπούσε, υιοθέτησε για σήμα στις 
εκδόσεις του ένα χαρακτικό που φιλοτέχνησε ο ίδιος 

Εικ. 68. Τα κεφαλαία ελληνικά γράμματα (χάραξη σε ξύλο) 
του Geofroy Tory, Παρίσι, 1529.

Εικ. 70. Πρωτογράμματα του Jodocus Badius Ascensius με 
πρότυπο τα γράμματα του Tory,  Παρίσι, 1529.

1529 J. Badius caps1529 Tory Paris

Εικ. 69. Geofroy Tory, Champ-fleury, 
Παρίσι, Simon de Colines, 1529.
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και απεικονίζει μια σπασμένη τεφροδόχο (Pot cassé) 
με τη λεζάντα Non plus, συμβολίζοντας τη ραγισμέ-
νη καρδιά και ανείπωτη θλίψη του (εικ. 71).

Η πρώτη επιτυχημένη έκδοσή του ήταν ένα πα-
ραδοσιακό εικονογραφημένο προσευχητάριο, Livre 
d᾽heures (Βιβλίο των ωρών, 1525), όπου μαζί με τις 
εικόνες που ο ίδιος χάραξε, χρησιμοποίησε πρώτος, 
αντίθετα με την έως τότε πρακτική να χρησιμοποι-
ούν γοτθικά γράμματα σε αυτό το είδος βιβλίων, 
τους όρθιους ρωμαϊκούς χαρακτήρες των αναγεν-
νησιακών ιταλικών εντύπων.

Η κορύφωση των μελετών του για την ιστορία 
και τον σχεδιασμό του λατινικού αλφαβήτου, που 
ονόμαζε αττικά γράμματα λόγω της προέλευσής 
του από το ελληνικό, ήταν η έκδοση του Champ-
fleury (1529), στην οποία αναπτύσσει μια προσωπι-
κή άποψη της προέλευσης του σχήματος των γραμ-
μάτων από τις αναλογίες του ανθρώπινου σώματος: 

Από άλλους δρόμους – με πολλές ευαισθησίες, με πλή-
θος εγκυκλοπαιδικών γνώσεων, με αμέτρητα παραθέ-
ματα και αναγωγές στα κείμενα, με εκπληκτικής ευρη-
ματικότητας επινοήσεις, συνδέσεις, συσχετισμούς και 
ερμηνείες – ο Τορύ επιτυγχάνει να συνεπάρει τον ανα-
γνώστη στον “μαγικό” κόσμο της γραφής και της απει-
κόνισης του λόγου  και να του δείξει τη “λογική” και τη 
“γεωμετρία” του συστήματος της γραφής.

(Μπαμπινιώτης, 2005:ζ´- θ´). 

Το βιβλίο αυτό άσκησε μεγάλη επίδραση στην 
καθιέρωση των αναγεννησιακών τυπογραφικών προ-
τύπων στη Βόρεια Ευρώπη· στο τέλος του περιέχει 
και μια σύντομη αναφορά στην ελληνική γραφή, 
όπου παρουσιάζεται και ένα ολοσέλιδο δείγμα- πρό-
τυπο των κεφαλαίων γραμμάτων τυπωμένο με ξύλι-

να στοιχεία μεγάλου μεγέθους (εικ. 68-69) και του 
οποίου μια παραλλαγή χρησιμοποίησε την ίδια χρο-
νιά και πατριός του στην έκδοση, όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, ως πρότυπο από τον χαράκτη Claude 
Garamont. Η συμβολή του Tory στη γαλλική γραφή 
υπήρξε πολύπλευρη γιατί πέραν των αισθητικών 
προτύπων που εισήγαγε ήταν αυτός που πρότεινε 
και τελικά καθιέρωσε – με πρότυπο την ελληνική 
γραφή – τους τόνους για την προφορά της γλώσσας 
του: á à â ç é è ê í ì î ó ò ô ú ù û. Υπήρξε, εκτός των 
άλλων, και ο πρώτος που του απονεμήθηκε ο τίτλος 
του «βασιλικού τυπογράφου» από τον Φραγκίσκο Α´.

Οι πρώτες γαλλικές βασιλικές 
ελληνικές εκδόσεις και ο Robert Estienne 
 
Η φιλοδοξία του Φραγκίσκου Α´ να καταστήσει το 
Παρίσι ένα νέο και ισχυρό κέντρο του πολιτισμού 
και των τεχνών καλλίτερο από τη Φλωρεντία άρχι-
σε να υλοποιείται με την οργάνωση της βασιλικής 
βιβλιοθήκης υπό την εποπτεία του Budaeus και του 
Ιανού Λάσκαρη και την ίδρυση του Βασιλικού Κολ-
λεγίου (Collége Royale). Είχε μάλιστα προσκληθεί 
από τη Ρώμη και ο διάσημος κρητικός λόγιος-καλ-
λιγράφος (Escrivain en Grec) Άγγελος Βεργίκιος 
για να βοηθήσει στην οργάνωση των κωδίκων και 
να αντιγράψει σε αντίτυπα κάποια από αυτά (εικ. 
58). Το 1539, με σύσταση του Georges de Selve, 
επισκόπου της Λαβόρ και συλλέκτη ελληνικών χει-
ρογράφων, ο βασιλέας έχρισε τον γερμανό τυπογρά-
φο-εκδότη Conradus Neobarius (Conrad Neobar) 
«βασιλικό τυπογράφο για τα ελληνικά» (Typo-
graphus Regis in Graecis) (Bernard, 1856: 7-13). Ο 
Neobarius είχε παντρευτεί τη Emonda, αδελφή (ή 

Εικ. 71. Το σήμα του Tory, Παρίσι, 1529.

Εικ. 72. Το σήμα του Conrad Neobar, Παρίσι, 1539.
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συγγενή) του Jacobus Tusanus, ενός άλλου σημαντι-
κού γάλλου ελληνιστή και προστατευόμενου του 
Budaeus. Από το 1538 είχε ήδη χριστεί και Libraire 
jurè, από τον πρύτανη της Σορβόννης, αλλά τελικά 
δεν πρέπει να πρόλαβε να τυπώσει περισσότερα από 
πέντε ή έξι ελληνικές εκδόσεις πριν τον πρόωρο θά-
νατό του, το 1540, μεταξύ αυτών ένα ανέκδοτο σχό-
λιο στη ρητορική του Αριστοτέλη, Anonymi Comen-
tar in Aristotelis Rhetoricam και την Κυκλική θεωρία 
του Κλεομήδους, το 1539 (εικ. 73). 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1520 ο δευτερότο-
κος γιος του Estienne του πρεσβύτερου, ο Robert 
(1503-1556), ενηλικιώθηκε και ανέλαβε μόνος του 
το τυπογραφείο του πατέρα του. Στον πατριό του 
Colinaeus σίγουρα χρωστούσε τη σωστή τυπογρα-
φική εκπαίδευση καθώς και την ουμανιστική του 
παιδεία και θέληση να βοηθήσει στην εξάπλωση 
της ελληνο-λατινικής γραμματείας. Έκτοτε, ο Robert 
επέλεγε ή έγγραφε, διόρθωνε και εξέδιδε συνεχώς 
βιβλία της ελληνο-ρωμαϊκής γραμματείας, σχολικά 
εγχειρίδια, πατερικά κείμενα και θεολογικές μελέ-
τες οι οποίες αναπόφευκτα, μέσα στην τεταμένη 
περίοδο της σύγκρουσης των καθολικών και των 
διαμαρτυρόμενων, τον έκαναν εύκολο στόχο των 
πρώτων. Τελικά, το 1550, το εχθρικό κλίμα και η 

Εικ. 73. Κλεομήδης, Κυκλική θεωρία,
Παρίσι, Conrad Neobar, 1539.

1539 Neobar 320% 1539 Neobar 320%
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επικείμενη σύλληψή του τον ανάγκασαν να διαφύ-
γει στη Γενεύη, όπου και συνέχισε το άοκνο εκδοτι-
κό του έργο έως τον θάνατό του, ολοκληρώνοντας 
συνολικά 527 τίτλους. Όπως προαναφέρθηκε, ο 
Robert παντρεύτηκε την κόρη του Badius, Perette, 
και μετά τον θάνατο του πεθερού του συνένωσε τα 
δύο τυπογραφεία. Εκτός από τυπογράφος-εκδότης 
υπήρξε και δεινός φιλόλογος της λατινικής και της 
ελληνικής γραμματείας· ήδη από το 1531 επιμελή-
θηκε την επανέκδοση ενός μικρού λατινικού λεξι-
κού, στο οποίο σταδιακά ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του έκαναν τόσες σημαντικές προσθήκες ώστε δώ-
δεκα χρόνια αργότερα εκδόθηκε σε τρεις τόμους ως 
Thesaurus linguae latinae (Θησαυρός της Λατινικής 
Γλώσσας) με τον ίδιο ως συγγραφέα, και υπήρξε, 
ουσιαστικά, η απαρχή της σύγχρονης λατινικής λε-
ξικογραφίας. Μετά τον θάνατο του Tory, ο τίτλος 
του «βασιλικού τυπογράφου εβραϊκών και λατινι-
κών» (Regii in Hebraicis & Latinis Typographi, 
1539) περιήλθε στον Robert, που έτσι, με την πρό-
σβασή του στους τόμους της Βασιλικής Βιβλιοθή-
κης και των ελληνικών χειρόγραφων κωδίκων της, 
έστρεψε τις εκδόσεις του προς τις βιβλικές σπουδές.

Όλη αυτή η φιλολογική κινητικότητα για την 
ανάπτυξη των ελληνικών σπουδών βρισκόταν υπό 
την εποπτεία του Petrus Castellanus (Pierre du Chastel), 
υπουργού του Βασιλέα και φίλου του Robert Es-
tienne. Μετά τον θάνατο του Neobarius, ο τίτλος 
του «βασιλικού τυπογράφου για τα ελληνικά» περι-
ήλθε στον Robert Estienne – για πρώτη φορά ο ίδιος 
τυπογράφος κατείχε και τους δυο – και με αυτή του 
την ιδιότητα ο βασιλέας του ανέθεσε την επιμέλεια 
της παραγγελίας νέων ελληνικών χαρακτήρων και 

την έκδοση ελληνικών κειμένων. Έτσι αποφασί-
στηκε η βασιλική παραγγελία για τη χάραξη νέων 
ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων (characteres 
Regii) από τον καλύτερο τότε γάλλο τυποχαράκτη, 
τον Claude Garamont (ελεύθερη απόδοση):

Διάταγμα του Φραγίσκου Α´ για την πληρωμή μέσω του 
βασιλικού τυπογράφου Robert Estienne, στον χύτη 
Claude Garamond το σύνολο των 255 λιρών, για το κό-
στος των πατροτύπων των ελληνικών [χαρακτήρων] 
του βασιλέως. 

(Το πρωτότυπο σε περγαμηνή, Βιβλιοθήκη του 
Λούβρου, χειρόγραφο F. 145, folio 136) 

1η Οκτωβρίου 1541
Ο Φραγκίσκος, με τη χάρη του Θεού βασιλέας της 

Γαλλίας, προς τον αγαπημένο και επίσημο σύμβουλο 
και θησαυροφύλακα των οικονομικών μας, κύριο Jehan 
Duval, στέλνουμε τα χαιρετίσματα και την πνευματική 
μας αφοσίωση. Επιθυμούμε και σας διατάζουμε από τα 
χρήματα του λογαριασμού μας να αποδώσετε στον 
ακριβό και πολυαγαπημένο μας Robert Estienne, τον 
τυπογράφο μας και κάτοικο Παρισίων, το ποσό των 
δια  κοσίων εικοσιπέντε λιρών, που τον έχουμε διατάξει 
όπως και εσάς να τις παραδώσει στον Claude Garamon, 
χαράκτη και χύτη γραμμάτων, επίσης κάτοικο Παρισίων, 
ως μέρος της πληρωμής των πατροτύπων των ελληνι-
κών γραμμάτων που ανέλαβε να χαράξει και να παρα-
δώσει στον προαναφερόμενο  Estienne, στο μέτρο που 
αυτός θα τα χρησιμοποιήσει για την εκτύπωση βιβλίων 
στην ελληνική για τη βιβλιοθήκη μας. Και να επιστρέψει 
αυτό το διάταγμα, το υπογεγραμμένο από το χέρι μας, με 
απόδειξη για την εκπλήρωση του έργου μόνο από τον 

Εικ. 75. Αριστερά: Το σήμα του Robert Estienne με το ρητό 
του απόστολου Παύλου, «Noli altum sapere / μη υψηλοφρονής». 

Δεξιά: Το σήμα των βασιλικών εκδόσεων του Φραγκίσκου Α´ 
με το ομηρικό ρητό, «Βασιλεῖ τ᾽ ἀγαθῷ κρατερῷ τ᾽ αἰχμητῇ».Εικ. 74. Ο Robert Estienne, Παρίσι, 1559.



Εικ. 76. Χειρόγραφος κώδικας του Άγγελου Βεργίκιου, Ήρωνος Αλεξανδρέως πνευματικών πρώτον, Παρίσι, 1539.

Εικ. 77. Ιωάννης Ξιφιλίνος, Δίων Νικεύς, Ρωμαϊκαί Ιστορίαι, Παρίσι, Robert Estienne, 1551.
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προαναφερόμενο Robert Estienne, επιθυμούμε η διατα-
γή των 225 λιρών να περαστεί και να καταμεριστεί στα 
έξοδα του λογαριασμού μας, και να αρκεστείτε παρα-
λαμβάνοντας το παρόν διάταγμά μας για την πληρωμή 
των φίλων μας, να την κάνετε όπως ορίζουμε και χωρίς 
καμία δυσκολία να παραδώσετε στον προαναφερόμενο 
Estienne, ο οποίος θα τις πληρώσει στον χαράκτη για 
τη χάραξη, τα εργαλεία και την αξία των πατροτύπων, 
θα πρέπει […………………..], να μην απαιτήσετε 
άλλη βεβαίωση ούτε υπογραφή να σας παρουσιάσουμε 
και να αποδεχτείτε και να αποδεχτούμε την ειδική χάρη 
του παρόντος διατάγματος. Διότι αυτή είναι η θέλησή 
μας και να μην εμποδίζετε αυτές τις διαταγές, τους πε-
ριορισμούς και τις εντολές ή να επιχειρηματολογείτε 
εναντίον τους. 

Επιδόθηκε στη πόλη της Βρέστης, την 1η ημέρα 
του Οκτωβρίου το σωτήριο έτος χίλια πεντακόσια σα-
ράντα ένα και το εικοστό έβδομο της βασιλείας μας.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (Για τον βασιλέα, ο Bayard)
(Renouard, 1856: 15-16)

Ο Claude Garamont (περ.1500-1561) ήταν μία 
ακόμη σημαντική προσωπικότητα της περιόδου. 
Μαθήτευσε δίπλα στον τυπογράφο Antoine Augereau, 
φίλο και συνάδελφο του Colines, και αργότερα ίδρυ-
σε ένα μικρό στοιχειοχυτήριο δίπλα στη Σορβόννη. 
Όπως και ο Colines, ο Garamont χάραξε εξαιρετι-

1545 Greek Garamont

Εικ. 78. Τα τρία μεγέθη της γραμματοσειράς Grecs du roi, 
Theodori Bezae, Alphabetum graecum, Παρίσι, 1554.

1545 Greek Garamont
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κές αναγεννησιακές όρθιες και ιταλικές γραμματο-
σειρές σε διάφορα μεγέθη. Οι ιταλικές γραμματο-
σειρές του μάλιστα είναι οι πρώτες που είχαν 
επικλινή αντί για όρθια κεφαλαία. 

Ο ήδη προσκεκλημένος συνεργάτης της Βασιλι-
κής Βιβλιοθήκης και του Βασιλικού Κολλεγίου Άγ-
γελος Βεργίκιος παρείχε τα πρότυπα με τη γραφίδα 
του και ο Garamont ανέλαβε να τα προσομοιώσει 
ως πατρότυπα με τους τεχνικούς περιορισμούς της 
τυποχαρακτικής, να παράγει τις μήτρες και να χυ-
τεύσει μολυβένια στοιχεία για τρία μεγέθη γραμμα-
τοσειρών που σταδιακά ολοκλήρωσε από το 1544 
έως το 1550. Πρόκειται για τις πληρέστερες σειρές 
ελληνικών χαρακτήρων των οποίων διασώζονται 
όλα τα προαναφερθέντα στάδια παραγωγής εκτός 
από τα γραπτά δείγματα των γραμμάτων που θα του 
είχε παραδώσει ο Βεργίκιος. Η συμβολή του οπωσ-
δήποτε θα ήταν συνεχής, υποδεικνύοντας στον χαρά-
κτη βελτιώσεις ή προτείνοντας εναλλακτικές λύσεις 
κατά τα στάδια της χάραξης. Η κάθε γραμματοσει-
ρά διέθετε, εκτός από τα κεφαλαία και πεζά στοι-
χεία με τα ποικίλα διακριτικά (τόνους, πνεύματα 
κ.ά.), και ένα μεγάλο αριθμό συμπλεγμάτων και 
ενώσεων που τους προσέδιδαν μια ανεπανάληπτη 
ποικιλία εναλλακτικών μορφών. Για τα κεφαλαία 

στοιχεία ο Garamont θα χρησιμοποιούσε ως πρότυ-
πο τα «litterae majusculae» που είχε χρησιμοποιή-
σει ο Λάσκαρης το 1494 (σ. 104). Πρώτη ολοκλη-
ρώθηκε η σειρά για κοινή χρήση (characteres 
priores) και με αυτή τυπώθηκε στο τυπογραφείο 
του Robert Estienne πρώτα ένα μικρό αλφαβητά-
ριο, Alphabetum Graecum και ύστερα η έκδοση Ευ-
αγγελική Προπαρασκευή του Ευσεβίου του Παμφί-
λου (Histoire ecclesiastique de l’Eusèbe), το 1544. 
Δεύτερη, και η μικρότερη σε μέγεθος, έγινε η σειρά 
που αναφέρεται ως «characteres regii secondo loco 
sculpti» και χρησιμοποιήθηκε στη μικρού σχήμα-
τος Καινή Διαθήκη (Novum Testamentum Graecum, 
1546) συνοδευόμενη από ένα Πρόλογο του εκδότη 
για τη μεγάλη προσφορά του Φραγκίσκου Α´ στις 
επιστήμες και τα γράμματα με την περίφημη πλέον 
φράση στην αρχή του «O mirificam regis nostri…». 
Τελευταία, ο Garamont ολοκλήρωσε τη μεγαλύτερη 
από όλες (εικ. 78), η οποία χρησιμοποιήθηκε σε μια 
ακόμη έκδοση της Καινής Διαθήκης (Novum Testa-
mentum Graecum, editio Regia, 1550) σε μεγάλο 
σχήμα (folio) αυτή τη φορά. Όλες οι εκδόσεις που 
χρησιμοποίησαν σε ελληνικά κείμενα τα περίφημα 
έκτοτε Grecs du roi έφεραν τυπωμένο και το βασι-
λικό σήμα: ένα πολεμικό δόρυ γύρω από το οποίο 
περιπλέκονται σπειροειδώς ένα κλαρί ελιάς και ένα 
φίδι, ενώ από κάτω υπάρχει κατά μίμηση του Ομή-
ρου η πρόταση: «Βασιλεῖ τ᾽ ἀγαθῷ κρατερῷ τ᾽ αἰχ-
μητῇ  / Regi bono fortique bellatori» (εικ. 75β).

Γρήγορα, υπό τη διεύθυνση του Robert Estienne 
και την ασταμάτητη ενέργειά του, οι ελληνικές σπου-
δές και η ελληνική τυπογραφική τέχνη στη Γαλλία 
άφησαν πίσω τους την ισχνή έως τότε παρουσία 
τους. Παρόλα αυτά, οι εκδόσεις της Καινής Διαθή-
κης στα ελληνικά, και ιδιαίτερα η τελευταία του 
1550, χωρίς τον έλεγχο των θεολόγων της Σορβόν-
νης είχαν δημιουργήσει ένα αυξανόμενα αρνητικό 
κλίμα εναντίον του και μετά τον θάνατο του Φρα-
γκίσκου Α´, το 1547, η κατάσταση επιδεινώθηκε. 
Κατηγορήθηκε για αιρετικές πρακτικές και χωρίς 
να απολαμβάνει πλέον την αποφασιστική υποστή-
ριξη του νέου ηγεμόνα, Ερρίκου Β´, κατάλαβε ότι 
οι συνεχείς προσπάθειές του να υπερασπισθεί τον 
εαυτό του και το έργο του ήταν καταδικασμένες. 
Παίρνοντας μαζί του ότι μπορούσε από το τυπογρα-
φείο του, συμπεριλαμβανομένων των βασιλικών 
ελληνικών χαρακτήρων διέφυγε στη Γενεύη για να 
συνεχίσει εκεί το εκδοτικό του έργο, το 1552.

Δύο ελληνικά βιβλία που τύπωσε το 1551 είναι 
η Στοιχείωσις της Χριστιανικής Πίστεως, Rudimenta 
fidei Christianae, Graece… – πρόκειται για τη με-

Εικ. 79. O Claude Garamont και δείγματα από τα πατρότυπα 
της γραμματοσειράς Grecs du roi, Impremerie national de France.
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τάφραση στα αρχαία ελληνικά της Κατηχήσεως του 
Καλβίνου – και η επανέκδοση της Καινής Διαθήκης 
σε μικρό τετράγωνο σχήμα· και οι δύο χωρίς ανα-
φορά τόπου, που κυκλοφόρησαν όμως στη Γενεύη. 
Το 1558 επανεξέδωσε το Alphabetum Graecum, συ-
μπεριλαμβάνοντας και τα τρία μεγέθη των βασιλι-
κών ελληνικών σειρών.

Ο Robert Estienne πέθανε στη Γενεύη το 1559, 
χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει εκεί έργο ανάλογο 
των προθέσεών του για τη διάδοση της ελληνικής 
γραμματείας, καθώς επικέντρωσε τις δραστηριότη-
τές του στις θεολογικές εκδόσεις για την υποστήρι-
ξη της Μεταρρύθμισης.

Οι ελληνικές εκδόσεις του Henri Estienne

Ο γιός του Robert, Henri Estienne ο νεότερος (1531-
1598), υπήρξε ο διασημότερος της οικογένειας των 
Στεφάνων. Η ζωή του χαρακτηρίζεται από μια ακα-
τάπαυστη πάλη ενάντια στις αντιξοότητες, χωρίς 
ωστόσο αυτές να τον καταβάλουν, καθώς επέδειξε 

απαράμιλλη ενεργητικότητα και αξιοθαύμαστο 
θάρρος στην επίτευξη ενός έργου ιδιαίτερα μεγάλης 
αξίας. Έχοντας αποκτήσει ζηλευτή μόρφωση στο 
Παρίσι, άρχισε να συνεργάζεται με τον πατέρα του 
από το 1545, και τα πρώτα δείγματα της δουλειάς 
του ανιχνεύονται στην έκδοση της Ρωμαϊκής Αρχαιο-
λογίας του Διονυσίου Αλικαρνασσέως, Dionysii Hali-
carnassei Antiquarium Romanarum Libri X (1547).

Ο Henri, μεταξύ 1547 και 1555, πραγματοποίη-
σε μακρόχρονο οδοιπορικό στην Ιταλία, στις Κάτω 
Χώρες και στην Αγγλία, αναζητώντας ελληνικά χει-
ρόγραφα. Επιστρέφοντας, το 1554, εξέδωσε ένα 
από αυτά με τίτλο Anacreontea, το οποίο προκάλε-
σε μεγάλη εντύπωση στους λόγιους κύκλους  και ήταν 
το πρώτο βιβλίο που φέρει το τυπογραφικό σήμα του.

Το 1555, ο Henri εγκατέλειψε κι αυτός το Παρί-
σι και εγκαταστάθηκε στη Γενεύη, όπου ίδρυσε 
δικό του τυπογραφείο, ανεξάρτητο απ’ αυτό του πα-
τέρα του. Μετά τον θάνατο του Robert Estienne, το 
1559, ανέλαβε τη διεύθυνση των εκδοτικών επιχει-
ρήσεων της οικογένειάς του. Ο  Henri είχε την οικο-
νομική υποστήριξη του Ulrich Fugger – μέλους 
πλούσιας τραπεζικής οικογένειας, από το Άουγκ σ-
μπουργκ – για 10 περίπου χρόνια (1558-1568). 

Με το μεγάλο φιλολογικό ταλέντο του και την 
ακαταπόνητη εργατικότητά του, ο Henri σύντομα 
έφθασε στο σημείο να θεωρείται ο σπουδαιότερος 
λόγιος εκδότης-τυπογράφος της Ευρώπης, κατά το 
δεύτερο ήμισυ του 16ου αιώνα. Αναντίρρητα, αυτό 
που του χάρισε την αιωνιότητα είναι η προσφορά 
του στα ελληνικά γράμματα.

Χωρίς αμφιβολία, το πιο θαυμαστό επίτευγμα 
του Henri ήταν η ολοκλήρωση του Thesaurus Grae-
cae Linguae (1572), το οποίο είχε αρχίσει να συνθέ-
τει ο πατέρας του. Ο Θησαυρός ήταν η έκδοση που 
του εξασφάλισε την αναγνώριση ως ελληνιστή, 
αλλά εμπορικά τον κατέστρεψε. Ο Henri Estienne 
επανήλθε στο Παρίσι το 1581 και το 1597 εγκατα-
στάθηκε στο Μονπελιέ, όπου και πέθανε ένα χρόνο 
αργότερα.

Όσο για τα ελληνικά βασιλικά στοιχεία, πολύ αρ-
γότερα, το 1691, ο γάλλος βασιλιάς Λουδοβίκος ΙΔ´ 
αποζημίωσε την πόλη της Γενεύης και τα επανάκτη-
σε παραδίδοντάς τα στο Βασιλικό τυπογραφείο· σή-
μερα φυλάσσονται στην Imprimerie nationale.9 Τα 
διασωζώμενα αρχεία και αναφορές είναι ασαφείς και 
δεν έχει ποτέ ξεκαθαριστεί αν ο Robert Estienne είχε 
πάρει μαζί του τα πατρότυπα ή μόνο τις μήτρες μαζί 

9. Στα πλαίσια του Διεθνούς Συνεδρίου, Τα ελληνικά γράμματα: 
από την σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο, Γαλλικό Ινστιτούτο 

Εικ. 80. Διοδώρου του Σικελιώτου βιβλιοθήκης ιστορικής,
Γενεύη, Henri Estienne, 1559.



147ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

με στοιχεία. Η καθολική αναγνώριση των εξαιρετι-
κών ελληνικών εκδόσεων του Robert Estienne πά-
ντως και η εξαιρετική τεχνουργία τους έγιναν το νέο 
πρότυπο των έντυπων ελληνικών κειμένων σε όλη 
την Ευρώπη και συνέχισαν να επηρεάζουν τη χάραξη 
ελληνικών σειρών έως τα μέσα του 18ου αιώνα. Το 
1700, όταν το πανεπιστήμιο Καίμπριτζ αποφάσισε 
να ιδρύσει τυπογραφείο ζήτησε από την κυβέρνηση 
του Λουδοβίκου ΙΔ´ να το τροφοδοτήσει με ελληνικά 
στοιχεία από τις σειρές του Φραγκίσκου Α´. Η απά-
ντηση ήταν θετική με τη μόνη πάγια υποχρέωση ότι 
θα περιλάμβαναν και την αναφορά «characteribus 
Graecis e Typogra pheo regio Parisiensi»· η Σύγκλη-
τος του πανεπιστημίου δεν αποδέχθηκε τον όρο και 
έτσι η ιδέα εγκαταλείφθηκε.

Τα ελληνικά βασιλικά στοιχεία παρέμειναν η 
πλέον εμβληματική γαλλική συνεισφορά στην ελ-
ληνική τυπογραφία και ακόμη και στις αρχές του 
20ού αιώνα οι ιστορικοί του βιβλίου τα επαινούσαν, 
όταν τα αντιπαράθεταν με τις σειρές του ρομαντι-
σμού που είχε εγκαινιάσει ο Firmin Didot. O Jean 
Paillard, εμφανώς επηρεασμένος από τον ιστορικι-
σμό που είχαν φέρει δυναμικά στο τυπογραφικό 
προσκήνιο ο William Morris και ο κύκλος του (Arts 
and Crafts), παρατηρούσε (ελεύθερη απόδοση):

Αλλά πριν τερματίσω την ιστορική μου μελέτη, δεν θα 
ήθελα να αφήσω την αναφορά μου στο Εθνικό Τυπο-
γραφείο χωρίς να εξετάσω για λίγα δευτερόλεπτα τη 
σελίδα 118 από την εργασία του [Arthur] Christian για 
αυτό (190[5]). Η σελίδα αυτή διαιρείται σε δύο μέρη: 
το επάνω ήμισυ έχει ένα δείγμα των ελληνικών του 
Garamont και το κάτω μια κοινή ελληνική γραμματο-
σειρά χαραγμένη το 1845 από τον Ramé τον πρεσβύτε-
ρο. Τα ελληνικά του Garamont είναι ευανάγνωστα, η 
άλλη γραμματοσειρά είναι χοντροκομμένη όπως ένας 
χωρικός της Βοιωτίας. Τα ελληνικά του Garamont δια-
θέτουν κομψή μορφολογική φαντασία [που τη διακρί-
νει] ιδιοφυία και ηπιότητα. Κάθε χαρακτήρας διαθέτει 
τη δική του προσωπικότητα και το σύνολο προβάλλει 
την αίσθηση ότι προήλθε από το χέρι ενός λόγιου καλ-
λιτέχνη, ενός ουμανιστή.

Η δεύτερη γραμματοσειρά είναι βαριά και χωρίς 
συναίσθημα· φαίνεται ξιπασμένη, δογματική και αλα-

ζονική για να τη χρησιμοποιούν οι γραφιάδες με τις 
μαύρες μανσέτες σε φτηνό χαρτί ή οι καραβανάδες που 
συντάσσουν διαταγές· είναι [μηχανικά] γεωμετρική 
σαν κι αυτές του Didot.

Συγκρίνετε τις φόρμες του κάθε γράμματος στο 
κάτω μέρος [της σελίδας] και θα δείτε πως έχουν πάντα 
μια όψη καρικατούρας, παρότι οι χαρακτήρες του 
Garamont στο δείγμα που έχω μπροστά μου είναι κα-
κο-χυτευμένοι και κακο-τυπωμένοι, με πολλές κατιού-
σες κοντυλιές ατύπωτες και ορισμένες άλλες υπερβολικά 
μελανωμένες ώστε να σχηματίζουν ένα βαθύ χαντάκι 
στην αράδα. Επέλεξα τη σύγκριση αυτών των δύο γραμ-
ματοσειρών γιατί συμβολίζουν τη σύγχρονη τυπογραφι-
κή μας αντίληψη σε σχέση με αυτήν της Αναγέννησης. Η 
σύγχρονη πρακτική των σχεδιαστών να διαμορφώνουν 
τα πρότυπα των γραμμάτων σε ένα γεωμετρικό κάνναβο 
με όλο και μικρότερα τετράγωνα, τους έχει οδηγήσει 
στην απώλεια κάθε ανθρωπιστικού χαρακτήρα των [τυ-
πογραφικών] στοιχείων και δυστυχώς δεν διαθέτουν 
πλέον την αληθινή γεωμετρία της οποίας η σπουδαιότη-
τα είναι πλέον δευτερεύουσα παρότι αντιπροσωπεύει 
περισσότερο από όλα την [ελληνική] γλώσσα. Το σχέδιο 
ενός γράμματος επιβάλλεται να είναι αυστηρά διαμορ-
φωμένο και με την οργανική δομή του καλά εδραιωμένη 
πριν στη συνέχεια κάποιοι χαρακτήρες να διατηρούν 
μόνο μερικά επίπεδα από το πνεύμα του σχεδίου και άλ-
λοι τις φυσικές διαφοροποιήσεις της γραφής. 

(Paillard 1914:56-59)

Εικ. 81.  Estienne, Henri, Θησαυρός της ελληνικής γλώσσης, 
Παρίσι, Henri Estienne, 1572.

Αθηνών, Αθήνα, 7-10.6.1995, παρουσιάστηκαν στον εκ θε-
σιακό χώρο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης 
(ΜΙΕΤ) δείγματα από τα πατρότυπα, τις μήτρες, τα στοιχεία 
και επιλεγμένες εκδόσεις των ελληνικών βασιλικών στοιχείων 
με επιμέλεια του Christian Paput, αρχιχαράκτη του Τμήματος 
Πατροτύπων του Εθνικού Τυπογραφείου της Γαλλίας (Μητσού, 
1998:359-361).
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Τα επιχειρήματά του είναι εμφανώς υποκειμενι-
κά και η σύγκριση των δύο γραμματοσειρών ατυ-
χής, γιατί αυτή του Ramé ακολουθούσε πιστά την 
πεπατημένη των ελληνικών χαρακτήρων του 18ου 
αιώνα, παρότι χαράχθηκε στα μέσα του 19ου, χωρίς 
τίποτα το μοντερνικό (βλ. Didot) που της χρεώνει.

Ο εκδοτικός οίκος του Sébastien Gryphe
στη Λυών

Η Λυών υπήρξε η δεύτερη πόλη μετά το Παρίσι που 
εμφανίστηκε η νέα τέχνη της τυπογραφίας, όταν το 
1473 ο βιβλιοπώλης Barthélémy Buyer ίδρυσε το 
πρώτο εργαστήριο συνεργαζόμενος με τον τυπο-
γράφο Guillaume Le Roy από τη Λιέγη και μαζί κυ-
κλοφόρησαν ποικίλα νομικά και ιατρικά βιβλία στα 
λατινικά, αλλά και ιπποτικές ιστορίες και θρησκευ-
τικά αναγνώσματα στα γαλλικά. Εως τα τέλη του 
15ου αιώνα η Λυών γνώρισε μια σημαντική άνθηση 
των εκδόσεων και όλων των ειδικοτήτων που τις 
συμπλήρωναν, όπως η παραγωγή χαρτιού και μελά-
νης, η εικονογράφηση, η χάραξη και χύτευση στοι-
χείων, η βιβλιοδεσία κ.ά. που μόνο η Βενετία και το 
Παρίσι την ξεπερνούσαν.

Τον 16ο αιώνα μια πλειάδα εξαιρετικών τυπο-
γράφων έδρασαν εκεί με προεξέχοντες τους Guil-
laume Rouillé, Sébastien Gryphe και Jean de Tournes. 
Σύντομα οι εκδόσεις τους άρχισαν να ακολουθούν 
τις ιταλικές επιλογές τόσο στους τίτλους όσο και 
στη χρήση των τυπογραφικών στοιχείων, της αι-
σθητικής του σχεδιασμού, μεγεθών κ.λπ. και να κυ-
κλοφορούν με μεγάλη εμπορική επιτυχία σε όλη τη 
Γαλλία και την Ισπανία σε βάρος των ιταλικών και 
της Βασιλείας.

Ο Sébastien Gryphe γεννήθηκε στο Ρόιτλινγκεν 
της Σουαβίας (νότια Γερμανία) το 1492 περίπου  
και εκπαιδεύτηκε στην τυπογραφική τέχνη στη πα-
τρίδα του και ύστερα στη Βενετία, πριν εγκαταστα-
θεί στη Λυών το 1515. Εκεί η φήμη του άρχισε να 
εδραιώνεται και από το 1535 συνεταιρίστηκε με τον 
πλούσιο βιβλιοπώλη Hugues de La Porte, αποκτώ-
ντας έτσι εκδοτική αυτονομία και οικονομική ισχύ, 
οι οποιες οδήγησαν στην επιτυχία της επιχείρησης 
με σήμα τον μυθικό Γρύπα (αετολέων), ως αναφο-
ρά στο όνομά του (εικ. 82).

Οι εκδόσεις του βασίστηκαν στη ρωμαϊκή γραμ-
ματεία, αλλά εκτύπωσε και έργα συγχρόνων του 
λογίων (Έρασμος, Mélanchthon, Budé, κ.ά.), αλλά 
και τη Βίβλο, αρχαιο-ελληνικούς τίτλους κ.λπ. Ο 
Gryphe υπήρξε ο πρώτος που υιοθέτησε το βιβλίο 

τσέπης, που είχε εφεύρει ο Άλδος στη Βενετία, και 
το έκανε έκανε εμπορική επιτυχία σε όλη τη βορειο-
δυτική Ευρώπη. 

Το τυπογραφείο του έγινε γρήγορα το κέντρο 

Εικ. 82. Το τυπογραφικό σήμα  
του Sébastien Gryphius, 1525.

Εικ. 83. Αριστοφάνους κωμωδοροιών αξιωτάτου 
κωμωδίαι ένδεκα, Λυών, Sébastien Gryphius, 1548.
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του αναγεννησιακού ενθουσιασμού στην ευρύτερη 
περιοχή και σχετίστηκε με ένα σημαντικό κύκλο 
λογίων, αλλα κατάφερε να αποφύγει τις έντονες 
θρησκευτικές διαμάχες που είχαν αρχίσει να εμφα-
νίζονται. Από το 1524 έως το τέλος της ζωής του το 
1556, ο Gryphe παρήγαγε ασταμάτητα τίτλους και 
για τις ελληνικές εκδόσεις του προμηθευόταν στοι-
χεία από τη Βασιλεία (εικ. 83, 84) στο νέο ύφος των 
αλδινών ελληνικών. 

Όταν πέθανε την επιχείρηση ανέλαβε ο γιος του 
Antoine έως το 1565, όταν πούλησε το τυπογρα-
φείο και ασχολήθηκε μόνο με το βιβλιεμπόριο (Bats 
et all., 2006:47-49). 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κατά τον 15ο και 16ο αιώνα παρατηρήσαμε στη νό-
τια Ευρώπη την πολυάριθμη παρουσία ελλήνων λο-
γίων και τον αναγεννησιακό ενθουσιασμό με την 
αρχαιοελληνική γραμματεία, την εμφάνιση τριών 
γενεών προικισμένων ελληνιστών που παρέλαβαν 
τη σκυτάλη και  συνέχισαν την προσπάθεια (Άλδος, 
Έρασμος, Froben, Giunta, Tory, Budeus, Robert και 
Henri Estienne κ.ά.) καθώς και την εμπορική επιτυ-
χία που έχαιραν πανευρωπαϊκά οι εκδόσεις τους. 
Όλοι αυτοί οι παράγοντες δημιούργησαν ένα ισχυ-

Εικ. 84. Γραμματοσειρά του Sébastien Gryphius, Λυών, 1548.

1548 Greek Gryphe 1548 Greek Gryphe

ρό πλέγμα πρωτοκαθεδρίας και εξειδίκευσης που 
δεν επέτρεψε εύκολα χώρο ανάπτυξης αντίστοιχων 
τυποεκδοτικών οίκων στην κεντρική Ευρώπη. Παρά 
την εντυπωσιακή παραγωγή, σε εύρος θεμάτων και 
αριθμό, των εντύπων βιβλίων σε όλες τις μεγάλες 
πόλεις της Γερμανίας την ίδια περίοδο, οι εκδόσεις 
ελληνικών τίτλων, με εξαίρεση το Στρασβούργο, 
ήταν πολύ λίγες αναλογικά, συγκρινόμενες με αυτές 
της Ιταλίας - Ελβετίας - Γαλλίας - Ολλανδίας. Στον 
γερμανόφωνο εκδοτικό χώρο βρίθουν οι λατινικές 
μεταφράσεις των αρχαιοελληνικών και πατερικών 
έργων, αλλά όχι στην πρωτότυπη γλώσσα. Η ανά-
πτυξη ήταν σταδιακή χωρίς εκρήξεις και δίχως την 
εμφάνιση λαμπρών ελληνιστών ευρωπαϊκής εμβέ-
λειας, που θα έδιναν την αναγκαία ορμή. Οι συχνές 
όμως εκδόσεις ελληνικών γραμματικών εγχειριδίων 
εκεί καταδεικνύουν τη διαρκή επαφή και συνεχή 
μελέτη της αρχαίας γραμματείας μέσω της εκδοτικής 
παραγωγής του νοτιοδυτικού τόξου. Αποτέλεσμα 
αυτών των εξελίξεων ήταν η απουσία γερμανικών 
πειραματισμών στη χάραξη ελληνικών γραμματο-
σειρών. Παρά τις τεχνικές ικανότητες των γερμανών 
στοιχειοχαρακτών, στις ελληνικές εκδόσεις που κυ-
κλοφόρησαν από τα γερμανικά τυπογραφεία παρα-
τηρούμε μόνο μιμήσεις του αλδινού ύφους έως το 
τελευταίο τέταρτο του 16ου αιώνα και των ελληνι-
κών του Garamont (grecs du roi) ύστερα.



Εικ. 85. Ελληνική γραμματοσειρά στο πρώτο τυπογραφικό δειγματολόγιο, Erhard Ratdolt,  Index characterum 
diversarum manerierum impressioni paratarum, Βενετία / Άουγκσμπούργκ, 1 Aπριλίου 1486.
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Οι ελληνικές εκδόσεις στο Άουγκσμπουργκ

Το πρώτο τυπογραφικό δειγματολόγιο, Index chara
 cterum diversarum manerierum impressioni parata
rum, 1 Aπριλίου 1486 (εικ. 85), το οποίο βρέθηκε 
τυ   χαία στη βιβλιοδεσία κάποιου μεταγενέστερου 
βι βλίου, ανήκει σε έναν από τους σημαντικότερους 
τυπογράφους της αρχετυπίας, τον Erhard Ratdolt. Ο 
Ratdolt είχε ήδη εργαστεί στη Βενετία για μια δεκα-
ετία – τυπώνοντας  πολλά επιστημονικά και ιστορι-
κά κείμενα – και φυσικά είχε έρθει σε επαφή με τις 
πρώτες ελληνικές εκδόσεις πριν επιστρέψει στη γε-
νέτειρά του, το Άουκσμπουργκ, προσκεκλημένος 
από τον επίσκοπο Johannes Werdenberg. Εκεί συνέ-
χισε να τυπώνει, αλλά λειτουργικά κυρίως κείμενα. 
Στο δειγματολόγιό του διαφημίζει τις ικανότητές 
του στην τέχνη και επιδεικνύει την πλούσια συλλο-
γή τυπογραφικών σειρών που διέθετε το εργαστήριο. 
Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και μία ελληνική 
σειρά ελληνο-λατινικού σχεδιαστικού ύφους, την 
οποία σίγουρα θα είχε δει και χαράξει την περίοδο 
της παραμονής του στη Βενετία  (Updike 1922:133). 
Στην πόλη δεν πρέπει να εμφανίστηκαν ελληνικές 
εκδόσεις έως το 1523, όταν οι Sigmund Grimm και 
Simprecht Ruff τύπωσαν δύο: Λόγος παραινετικός 
προς Δημόνικον κ.ά. του Ισοκράτη (εικ. 86 και τη 

συλλογή κειμένων Moralia quaedam instituta, με 
τυπογραφικό σήμα τον Ηρακλή να κραδαίνει το ρό-
παλο μπροστά στον τρικέφαλο Κέρβερο (εικ. 87).

Οι ελληνικές εκδόσεις στην Ερφούρτη

Ένα πρώιμο παράδειγμα τοπικής χάραξης και προ-
σπάθειας στοιχειοθεσίας ελληνικού κειμένου μπο-
ρούμε να παρατηρήσουμε σε δύο εκδόσεις για το 
πανεπιστήμιο της Ερφούρτης: Εισαγωγή προς των 
γραμμάτων Ελλήνων, το 1501 και τo 1502. Η πρώ-
τη, ένα 16σέλιδο σε σχήμα 8ου, δεν έχει το όνομα 
του τυπογράφου, αλλά για τη δεύτερη έχει ταυτο-
ποιηθεί  ο Nikolaus Marschalk. Η μεγάλη διαφορά 
στη σχεδιαστική ποιότητα μεταξύ των πεζών και 
των κεφαλαίων ελληνικών χαρακτήρων, ίσως να 
οφείλεται στο ότι τα πεζά ακολουθούν το γνωστό 
greco-latin σχεδιαστικό ύφος που εισήγαγε ο Rat-
dolt ή αγοράστηκαν στην Ιταλία, ενώ τα συμπερι-
λαμβανόμενα άκομψα κεφαλαία, υπό την επιρροή 
της χρήσης τους από τους Λάσκαρη και Άλδο μόλις 
λίγα χρόνια πριν, προστέθηκαν σε μια λατινική κε-

Εικ. 86. Ισοκράτης, Λόγος παραινετικός προς Δημόνικον κ.ά., 
Άουγκσμπουργκ, Sigmund Grimm και Simprecht Ruff, 1523.

Εικ. 87.Το τυπογραφικό σήμα του Sigmund Grimm: 
«Ο εξολοθρευτής του τέρατος Ηρακλής / Monstrorum profligator 

Hercules» και «Της [δ᾽] αρετής ιδρώτα θεοί προπάροιθεν 
έθηκαν [αθάνατοι]» (Ησίοδος) - «Tu ne cæde malis, sed contra 

audentiorito / Μην υποκείπτεις στο κακό, αλλά με τόλμη 
αντιμετώπισέ το» (Βιργίλιος), Άουγκσμπουργκ, 1523.



Εικ. 88. Ελληνική γραμματοσειρά, Ερφούρτη, 1501.

Εικ. 89. Ελληνική γραμματοσειρά, Ερφούρτη, 1502.

1501 Erphrodium 1501 Erphrodium

1502 Erphrodium

1502 Greek Frankfurt 2
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φαλαιογράμματη από κάποιο τοπικό τεχνίτη με άγνοια 
του αλφαβήτου. Το ίδιο είναι εμφανές στα λίγα, 
άσχημα και παράτερα σε κλίμακα συμπλέγματα που 
επίσης θα προστέθηκαν κατά μίμηση των νότιων 
εξελίξεων (εικ. 88, 89).

Στη δεύτερη, μάλλον πρόκειται για τον ίδιο τυ-
πογράφο αφού χρησιμοποιεί την ίδια μικρογράμμα-
τη σειρά, διασώζονται μόνο έξι σελίδες, στις οποίες 
πρώτα παρουσιάζονται τα γράμματα με περισσότε-
ρα συμπλέγματα, ακολουθούμενα από σύντομα κεί-
μενα, όπως το «Πάτερ ημών», τον Πρόλογο του 
Ιωάννη και την αρχή  μόνο της «Ευλογίας τραπέ-
ζης» με εναλλασσόμενους ελληνικούς (σε μαύρο) 
και λατινικούς (σε κόκκινο) στίχους. Παρότι τα νέα 
κεφαλαία δείχνουν σαφή βελτίωση, παραδόξως έχουν 
προστεθεί και κάποια εναλλακτικά (;) πεζά στοιχεία 
κακής ποιότητας και άνισης κλίμακας (εικ. 90, 91). 

Οι ελληνικές εκδόσεις στο Τύμπινγκεν 
και το Χαγκενάου (Αζενό)

Στην πόλη του Τύμπινγκεν είχε ιδρυθεί το πανεπι-
στήμιο Eberhard Karls Universität (1477) από τον 
κόμη Eberhard Ε´, θερμό υποστηρικτή της ιταλικής 
Αναγέννησης και με συνεργάτη του τον λόγιο-
ιστορικό Ιωάννη Ναύ κληρο (Johann Vergenhans). 
Από τις αρχές του 16ου αιώνα τύπωσε εκεί διάφο-
ρους τίτλους ο Thomas Anshelm, από το Μπάντεν, 
συμπεριλαμβανομένων δύο ελληνικών γραμματι-
κών: De literis graecis ac diphthongis ... των Georg 
Simler και Johannes Reuchlin, το 1512 (εικ. 92), και 
Liber primus De Rudimentis Graecarum Literarum 
του Θεόδωρου Γαζή (περ. 1520), αμφότερες με ελ-
ληνικά στοιχεία αλδινής επιρροής. Ο Anshelm  είχε 
σπουδάσει στο πανεπιστήμιο της Βασιλείας και τύ-
πωσε το πρώτο του βιβλίο στο Στρασβούργο, το 
1488. Από το 1495 εργάστηκε στο Μπάντεν και το 
1511 εγκαταστάθηκε στο Τύμπινγκεν, πριν συνεχίσει 
την τυπογραφική του παραγωγή δυτικότερα, στο 
εκδοτικο κέντρο του Χαγκενάου. 

Εικ. 90. Εισαγωγή προς των γραμμάτων Ελλήνων, 
Ερφούρτη, 1501.

Εικ. 91. Εισαγωγή προς των γραμμάτων Ελλήνων, 
Nikolaus Marschalk, Ερφούρτη, 1502.

Εικ. 92 Georg Simler και Johannes Reuchlin, De literis graecis 
ac diphthongis ..., Τύμπινγκεν, Thomas Anshelm, 1512.
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Η γειτονική πόλη Χαγκενάου υπήρξε ιστορικός 
διοικητικός κόμβος της νότιας Αλσατίας και διαχρο-
νικό μήλο της έριδος μεταξύ Γερμανών και Γάλλων. 
Την τυπογραφία εισήγαγε εκεί ο Heinrich Gran από 
το 1501 και έως το 1527 τύπωσε 213 βιβλία, θεολο-
γικά κατά το πλείστον, ενώ συνεργάστηκε και με 
τον Anshelm, όταν αυτός μετεγκαταστάθηκε εκεί.

Ο Anshelm υπήρξε παραγωγικότατος στη νέα 
του έδρα τυπώνοντας οκτώ ελληνικούς τίτλους: 
τρεις εκδόσεις της Ελληνικής Γραμματικής του Philipp 
Melanchthon (1518, 1520, 1522) τρεις της αρχαιο-
ελληνικής γραμματείας (Πλούτος του Αριστοφάνη, 
1517, Θηβαίων Πίναξ του Κέβητος, 1520, και Λό-
γοι αντίπαλοι του Αισχύνη και Δημοσθένη, 1522), 
αλλά και το Λεξικό του Ησύχιου και μία ελληνική 
Καινή Διαθήκη, αμφότερες το 1521. Από το 1505 είχε 
βρεθεί στον θεολογικό κύκλο του Johannes Reuchlin, 
δεινού μελετητή της εβραϊκής Καμπάλα, ο οποίος 
τον βοήθησε στις εκδοτικές του επιλογές και από 
τις μελέτες του οποίου επέλεξε να συμπεριλάβει 
στο σήμα του την εβραϊκή θεία λέξη הןה παρεμβάλ-
λοντας ένα Σ: השןה = ΙΗΣΟΥΣ (εικ. 93). Μετά τον 
θάνατό του την επιχείρηση ανέλαβε ο λόγιος γα
μπρός του Johann Setzer. 

Ο Setzer άφησε και αυτός σημαντική παρακατα-
θήκη ελληνικών τίτλων, από το 1524 έως το 1531, 
υπογράφοντας ως Ioannis Secerius. Συνέχισε τις 
επανεκδόσεις της ελληνικής γραμματικής του Phi 
lipp Melanchthon (15241536) και μια ακόμη του 
Johann Metzler (1532), το έργο Λουκιανού Σαμοσα-
τέως μέρος πρώτον (1526), τις Επιστολές των Βασι-
λείου Καισαρείας και Γρ. Ναζιανζηνού (1528), τα Ει-
δύλλια του Θεόκριτου και τις Ιστορίες του Πολύβιου 
(1530, εικ. 94), τα Περί νόμου πνευματικού του Οσίου 
Μάρκου και το Συμπόσιο του Ξενοφώντος (1531), 
τους Λόγους του Ισοκράτη (1533), Τραγωδίαι επτά 
του Σοφοκλή (1534), και τα Έργα και ημέραι του 
Ησίοδου (1535).

Στο Χαγκενάου άρχισε τη σταδιοδρομία του και 
ο τυπογράφος Peter Brubach, εκδίδοντας ένα βιβλίο 
του Λουκιανού, το 1535 πριν μετεγκατασταθεί στη 
Φραγκ φούρτη. 

Οι ελληνικές εκδόσεις στο Στρασβούργο

Από τον Μεσαίωνα το Στρασβούργο εξελίχθηκε ως 
το σημαντικότερο σημείο επαφής και ανταλλαγής 
του γαλλόφωνου και γερμανόφωνου κόσμου, ένθεν 
κακείθεν του Ρήνου και ήταν η πόλη όπου ο Γουτεμ-
βέργιος είχε αρχίσει τους πρώτους πειραματισμούς 
με την νέα του τέχνη που θα άλλαζε την Ευρώπη. 

Σε αυτό το περιβάλλον η τυπογραφία εδραιώθηκε 
αμέσως μετά την εμφάνισή της στη Μαγεντία και 
γρήγορα οι εκδόσεις των τυπογράφων του Στρασβούρ-
γου διαδόθηκαν προς όλες τις κατευθύνσεις. 

Ο πρώτος που ασχολήθηκε με ελληνικές εκδό-
σεις εκεί ήταν ο Mathias Schürer, ο οποίος προερ-
χόταν από τυπογραφική οικογένεια και είχε θητεύ-
σει στην τέχνη πρώτα στον εξάδελφό του Martin 
Flach, και ύστερα από τον Hans Knobloch, που πα-
ντρεύτηκε τη χήρα του πρώτου και ανέλαβε το ερ-
γαστήριό του από το 1501.

Εικ. 93. Το πρώτο (Τύμπιγκεν, 1512) και μεταγενέστερο
 (Χαγκενάου, 1521) τυπογραφικό σήμα του Thomas Anshelm. 

Εικ. 94. Θεόκριτος, Ειδύλλια και Πολύβιος, Ιστορίες, 
Χαγκενάου (Αζενό), Johann Setzer, 1530. 
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Ο Schürer σπούδασε στο πανεπιστήμιο της Κρα-
κοβίας και συμμετείχε στους λόγιους κύκλους του 
Beatus Rhenanus και του Jacques Wimpfeling. 
Υπήρξε δραστήριος εκδότης και ένθερμος οπαδός 
του ουμανισμού, τυπώνοντας 240 τίτλους έως τον 
θάνατό του, το 1519. Το εργαστήριο συνέχισε ο ανη-
ψιός του Lazar Schürer μετακομίζοντας στο κοντινό 
Σλέσταντ (Σέλεστατ).

Το 1512 ο Mathias κυκλοφόρησε την πρώτη ελ-
ληνική γραμματική της πόλης, Εlementale Intro-
ductoriu[m] In Nominu[m] & Verborum declina-
tiones Graecas του Θεόδωρου Γαζή με απλά στοιχεία 
χωρίς συμπλέγματα, που μάλλον θα είχε προμη-
θευτεί από τη Βασιλεία (εικ. 95). Επανεκδόθηκε τον 
επόμενο χρόνο και άλλη μια φορά το 1519. Το 1514 
τύπωσε μία ακόμα γραμματική, αυτή του Hierony
mus Aleander, όπου πλεόν συμπεριελάμβανε πολλά 
συμπλέγματα (abbreviationes) και μάλιστα τους 
αφιέρωσε και ειδικό δισέλιδο επεξηγηματικό τμήμα 
στο τέλος.

O δεύτερος εκδότης που  ασχολήθηκε με ελληνι-
κά βιβλία ήταν ο προαναφερθείς Johann Knobloch. 
Συνεργαζόμενος με τον Johann Schott τύπωσαν τα: 
Collectanea Sacrosancta graece και Λουκιανού Σα-
μοσάτεος θεών διάλογοι με λατινική μετάφραση του 
Ottmar Luscinius (1515), και την Ιλιάδα (1516) (εικ. 
96, 97). Επιπλέον, υπέγραψε μόνος του άλλες δύο εκ

Εικ. 95. Θεόδωρος Γαζής, Εlementale Introductoriu[m] 
In Nominu[m] & Verborum declinationes Graecas, 

Στρασβούργο, Mathias Schürer, 1512. 

Εικ. 96. Γραμματοσειρά του Johann Schott, Στρασβούργο, 1516.

1516 Schott Strassburg1516 Schott Strassburg
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δόσεις του Luscinius, Γνώμαι μονόστιχοι κατά στοι-
χείον διαφόρων ποιητών (1515) και Progymnasmata 
Graecanicae literaturae (1517, 1521, 1523), καθώς 
και τη Γραμματική του Γαζή (1522, 1523), που πριν 
τύπωνε ο Schürer. Πέθανε το 1528 και τον διαδέχθη-
κε για λίγο ο γιος του Johann ΙΙ, και ύστερα ο Johann 
Albrecht από το 1532 (97α).

Ο τρίτος εκδότης ελληνικών τίτλων στο Στρασβούρ-
γο ήταν ο Volphius Cephalaeus (Wolfgang Köpffel), 
από το Χαγκενάου και εξάδελφος του συνονόματου 
Wolfgang Fabricius Capito, σημαντικού λόγιου και  
ιερωμένου που είχε περάσει στο στρατόπεδο των προ-
τεσταντών. Από το 1524 έως το 1526 ο Cephalaeus 
τύπωσε έξι ελληνικούς τίτλους με επιμέλεια του φι-
λόλογου Johannes Lonicer:  Καινή Διαθήκη - Novum 
Testamentum Graece (1524), Ιλιάς και Οδύσσεια 
(1525, εικ. 98) και το τρίτομο έργο, Της Θείας Γρα-
φής, Παλαιάς δηλαδή και Νέας Διαθήκης Άπαντα 
(1526). Με το διπλό όνομα του Cephalaeus (εκδότης) 
και του Petrus Brubachius (τυπογράφος) επανακυ-
κλοφόρησαν τα Ομηρικά έπη, το 1534, 1542 και 1550 
χωρις αναφορά στον δεύτερο, ο οποίος είχε πλέον 
εγκατασταθεί στη Φραγκφούρτη. Το τυπογραφικό 
σήμα του Cephalaeus ήταν από την πρόταση του από-
στολου Πέτρου (Πράξεις των Αποστόλων): Ο Χριστός 
εστί λίθος εξασθενημένος, απεικονίζοντας ένα πελε-
κημένο γωνιόλιθο. Σε μεταγενέστερες εκδοχές προ-
στέθηκαν δύο περιελισσόμενα ερπετά και η απα-
στράπτουσα περιστερά (εικ. 99). Οι γιοι του (Ce-
phalaeus filii) τύπωσαν τους Διαλόγους του Λουκια-
νού, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, το 1550.

Ο τέταρτος χρονολογικά, αλλά επιφανέστερος 
όλων των τυπογράφων του Στρασβούργου υπήρξε ο 
Wendelin Rihelius (Rihel) και στη συνέχεια οι γιοι 
του Iosias και Theodosius. Τυπογραφικό σήμα του 
είχε την πτερόεσσα Εγκράτεια κρατώντας τα σύμ-
βολά της, το αλφάδι (μέτρον) και τον χαλινό με τα 
ηνία (εικ. 100). Στις εκδόσεις ελληνικών κειμένων 
εμφανίστηκε με την Ομήρου εξηγητής (εικ. 101), 
Lexikon Graeco-latinum του Petrus Dasypodius (Pe-
ter Hasenfratz) και την Poemata Pythagorae et Pho-
cylidis graeca του Veit Amerbach (1539), τα Πολι-

Εικ. 97α. Στη θέση του Σ ένα πλαγιασμένο Μ και ένθετο 
προστέθηκε ένα μικρότερο Τ (!), Στρασβούργο, J. Schott, 1544. 

Εικ. 97. Ιλιάς, Στρασβούργο, J. Knobloch - J. Schott, 1516. 

Εικ. 98. Οδύσσεια, Στρασβούργο, Volphius Cephalaeus, 1525. 

Εικ. 99. Ο Χριστός εστί λίθος εξασθενημένος, το τυπογραφικό 
σήμα του Volphius Cephalaeus, Στρασβούργο, 1534.



Εικ. 101. Petrus Dasypodius, Ομήρου εξηγητής, 
Στρασβούργο, Wendelin Rihelius, 1539. 

Εικ. 100. Η Εγκράτεια, το τυπογραφικό σήμα 
του Wendelin Rihelius, Στρασβούργο, 1539.

Εικ. 102. Έντονα επικλινής ελληνική γραμματοσειρά, Στρασβούργο, Wendelin Rihelius, 1539.

1539 Strassburg 1539 Strassburg
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τικά του Αριστοτέλη (1540, 1549), τον Γοργία του 
Πλάτωνα (1541), τα Λόγοι αντίπαλοι των Αισχίνη 
και Δη μο σθένη και Εθνικών Νικομαχειών βιβλία 
δέκα του Αριστοτέλη (1545, 1563), Educationis pu-
erilis linguae Graecae pars altera του Theophilus 
Golius (1552, 1556, 1564), τα Αριστοτέλους περί φυ-
σικής ακρο άσεως του Girolamo Zanchi και De mor-
ibus ad Nicomachum (1554), το Orationes Olynthi-
acae tres του Δημοσθένη (1557) και το Κύρου 
αναβάσεως βι βλία επτά, του Ξενοφώντα (1561). Σε 
αυτούς εμφανίζεται και μια διαφορετική σχεδίαση 
των ελληνικών στοιχείων σε ομοιόμορφη και έντονα 
επικλινή προς τα δεξιά χάραξη (με εξαίρεση το ε) 
που διαδόθηκε λίγο-πολύ και στην Ελβετία πριν την 
επικράτηση των grecs du roi (εικ. 102).

Ο γιός του Iosias υπέγραψε μόνο δυο επανεκ-
δόσεις της Γραμματικής του Golius (1566, 1567), 
αλλά ο Theodosius υπήρξε παραγωγικότερος, τυ-
πώνοντας τουλάχιστον επτά επιβλητικούς τομους: 
Κύρου αναβάσεως βιβλία πέντε, του Ξενοφώντα (1567), 
Οδύσσεια (1573), Lexicon Trilingue των Robert Es-
tienne - Johannes Frisius - Johannes Sturm (1587), 
Ιλιάδα και Οδύσσεια του Hubert van Giffen (1582, 
1592) και τέλος το Novum Testamentum Graece & 
Latine του Εράσμου (1594). 

Άλλοι αξιοπρόσεκτοι για την πόλη τυπογράφοι 
ελληνικών βιβλίων ήταν ο Cratonem Mylius και ο 
γιος του (;) Christianus. Ο πρώτος τύπωσε τη φιλο-
λογική πραγματεία του ελληνιστή Valentin Ery-
thraeus (Roth), Σχηματισμοί διαλεκτικοί, το 1551 
και στον Christianus χρωστάμε την πρώτη έκδοση 
με το αρχαίο ελληνικό κείμενο Ευκλείδου των πέντε 
και δέκα στοιχείων εκ του Θέωνος συνουσιών το 
πρώτον, του μαθηματικού Konrad Dasypodius (Hasen-
fratz) (1564, εικ. 103). Ο ίδιος τύπωσε και τα: Poe-
mata Pythagorae et Phocylidis graeca του Veit Amer-
 bach (1565, 1570), Ηθικών μεγάλων βιβλία δύο του 
Αριστοτέλη (1567) καθώς και τρία ακόμη του Kon-
rad Dasypodius για τον Ευκλείδη, Στοιχείον πρώτον,  
Προτάσεις στοιχείων δεκαπέντε (1570) και Evclidis 
Elementorvm Liber primus, Item, Heronis Alexan-
drini vocabula quaedam geometrica (1571). Σήμα 
του Christianus ήταν ένας γυμνόστηθος πο λεμιστής 
κρατώντας ένας υπερμεγέθες βέλος (εικ. 104).

Δύο ακόμα ελάσσονες τυπογράφοι ήταν: ο Niclauß 
Wyriot, ο οποίος τύπωσε δύο τραγωδίες του Ευριπί-
δη, τις Φοίνισσες με επιμέλεια του Georg Calami-
nus (Rorich), το 1577, και τις Τρωάδες του Philipp 
Melanchthon, το 1578 και τέλος ο Antonius Bertra-
mus με την έκδοση Xenophontis Cyri Paediae Liber 
primus, το 1590.

Εικ. 103. Ευκλείδου των πέντε και δέκα στοιχείων,
 Στρασβούργο, Christianus Mylius, 1534.

Εικ. 104. Tο τυπογραφικό σήμα 
του Christianus Mylius, Στρασβούργο, 1534.
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Οι ελληνικές εκδόσεις στη Φραγκ φούρτη

Η Φραγκφούρτη γνώρισε την τυπογραφική τέχνη 
από νωρίς, επίσης, αλλά ο πρώτος ουσιαστικά τυ-
πογράφος ελληνικών τίτλων ήταν ο προερχόμενος 
από το Χαγκενάου και το Στρασβούργο Peter Bru-
bach με τα έργα: Elementale graecarum literarum 
(1543), Ευτραπέλωτα, κωμωδίαι ένδεκα του Αρι-
στοφάνη (1544), Έργα και ημέραι του Ησίοδου 
(1549/1559) και Τραγωδίαι επτά του Σοφοκλή (1555) 
με σήμα τη διπρόσωπη κεφαλή (εικ. 87). Μια ακόμα 
έκδοση στην πόλη, όπου εμφανίζονται πολλά 
σύντομα παραθέματα της Οδύσσειας (Johann Har-
tung, Prolegomena in tres priores Odysseae Homeri 
Rapsodias) τυπώθηκε το 1539 από τον Christianus 
Egen. Δεν φαίνεται να απαντούν άλλοι τίτλοι έως το 
1572, όταν ιδρύθηκε το τυπογραφείο του André We-
chel, γιου του γάλλου τυπογράφου Christian. Ο An-
dré εγκαταστάθηκε εκεί το 1572 για να γλιτώσει 

από την εξόντωση των προτεσταντών στη Γαλλία 
και ήταν αυτός που, ως εκτελεστής της διαθήκης του 
Garamont, ουσιαστικά εισήγαγε τη χρήση των Grecs 
du roi στη Γερμανία (εικ. 106) και στη συνέχεια οι 
κληρονόμοι του, Johann Aubry και Claude de Marne, 
συνεργαζόμενοι με τον φιλόλογο Friedrich Sylburg, 
τύπωσαν εξαιρετικές εκδόσεις ελληνικών έργων 
(Lane 1996:110, εικ. 134).

Σημαντικά έργα του τυπογραφείου είναι τα: Plu-
tarchi Chaeronei De Liberorvm Institutione (1574, 
εικ. 89), Ηθικών Νικομαχειών  και Περί φυσικής ακρο-
άσεως του Αριστοτέλη (1577), Παυσανίου Ελλάδος 
περιηγήσεως των Wilhelm Xylander - Friedrich Syl-
burg και Ευαγγέλια και επιστολαί των Κυριακών ... 
(1583), Τα μετά τα φυσικά και Αλεξάνδρου τε και Κα-
σίου προβλήματα του Αριστοτέλη (1585), Διάφορα 
συγγραμμάτια και Περί ζώων ιστορίας του Αριστοτέλη 
(1586), Τέχνης ρητορικής του Αριστοτέλη και Τρυφιο
δώρου Ιλίου άλωσις του Nicodemus Frischlin (1588). 

Εικ. 105. Αριστοφάνης, Ευτραπέλωτα, κωμωδίαι ένδεκα, 
Στρασβούργο, Peter Brubach, 1544. 

Εικ. 106. Πλούταρχος, Περί παίδων αγωγής, 
Φραγκφούρτη, Andreas Wechel, 1574. 
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Οι ελληνικές εκδόσεις στην Κολωνία

Η ρωμαϊκή αυτή πόλη του Ρήνου υπήρξε ανέκαθεν 
μεγάλο εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο της Ρηνα-
νίας-Βεστφαλίας και απέκτησε γρήγορα ισχυρή τυ-
πογραφική παρουσία. Η εγγύτητα με τη Γαλλία 
οδήγησαν κι εκεί στη μάλλον αργή εμφάνιση και 

ανάπτυξη ελληνικών εκδόσεων. Πρώτος φαίνεται 
να ήταν ο τυπογράφος Heinrich Kolenberg von Neuß, 
ο οποίος σπούδασε στο πανεπιστήμιο της πόλης και 
εργάστηκε υπό τον Johann II Koelhoff, πριν κληρο-
νομήσει το εργαστήριό του· τύπωσε μια ελληνική 
γραμματική του Εράσμου (Grammaticae in stitutio[n]
is libri duo), το 1521.

Εικ. 108. Epigrammata Graeca..., Κολωνία, Ioannis Soter, 1528. Εικ. 110. Nicolas Clénard, Institutiones absolutissimae 
in linguam graecam, Κολωνία, Martinus Gymnicus, 1534. 

Εικ. 107. Hieronymus Megiser, Specimen Quinquaginta 
Diversarum ..., Φραγκφούρτη, Joachim Brathering, 1603. 

Εικ. 109. Το τυπογραφικό σήμα του Ioannis Soter, Κολωνία, 1528: 
Το γνωμικό του Μενάνδρου, «Ουκ έσθ᾿υγείας κρείττον 

ουδέν εν βίῳ».

Εικ. 111. Το τυπογραφικό σήμα του Martinus Gymnicus, 
Κολωνία, 1534.
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Από την επόμενη χρονιά άρχισε να τυπώνει ελ-
ληνικούς τίτλους ο Ioannis Soter (Johannes Heil) 
από το Μπενσχάιμ: μια ελληνική Γραμματική του 
Philipp Melanchthon (1522), το Καθ᾽ Ηρώ και Λέαν-
 δρον του Μουσαίου (1526), το Epigrammata Graeca 
veterum elegantissima (1528, εικ. 108), το Περί ύλης 
ιατρικής του Διοσκουρίδη Αναζαρβέως (1529), καθώς 
και τα Θηριακά και Αλεξιφάρμακα του Νικάνδρου 
και τη γραμματική Commentarii Linguae Graecae 
του Guillaume Budé (1530). 

Τη σκυτάλη παρέλαβε ένας ακόμα παραγωγικό-
τερος εκδότης-τυπογράφος, ο Martinus Gymnicus 
(Gymnich), ο οποίος σπούδασε στο πανεπιστήμιο 
του Μύνστερ και ύστερα της Κολωνίας, όπου και 
ίδρυσε βιβλιο πωλείο το 1517. Από το 1520 πρόσθε-
σε στην επιχείρηση και τυπογραφείο με τον τίτλο 
Sub Monocerote (Zum Einhorn = Υπό τον μονόκε-
ρο), που έγινε και το σήμα του (εικ. 111). Ο Gymni-
cus και οι συνεχιστές του τύπωσαν τουλάχιστον 13 
ελληνικές γραμματικές από το 1534 (εικ. 110) έως 
το 1581, καθώς και τα: Νικοκλής και Ευαγόρας του 
Ισοκράτη και το Οικουμένης Περιήγησις του Διονυ-
σίου Περιηγητή (1543), το Ευαγγέλια και επιστολαί 
τε των Κυριακών... (1545), το Αξίοχος του Πλάτωνα 
(1565), το Περί παίδων αγωγής του Πλούταρχου 
(1574) και την Ιλιάδα (1579, 1583, 1584).

Άλλοι τυπογράφοι ελληνικών βιβλίων ήταν ο 
Ioannis Prael με το Lexicon Graecolatinvm του Gil-
bert de Longueil (1533)· ο πολυπράγμων μαθηματι-
κός και εκδότης Theodorus Graminaeus  (Gramin) 
με το Meditationes Graecanicae in artem grammati-
cam του Nicolas Clénard (1534)· ο Eucharius Cer-
vicornus (Hirtzhorn) με το Επιτομή περί των οκτώ  
του λόγου μερών του Georg Rithaymer (επιμ., 
1536)· ο Gualthero Fabritius (Walther Fabritius) με 
δύο γραμματικές: Institutiones Absolutißimae in Grae-
cam linguam των Nicolas Clénard - Pierre Antesi-
gnan (1546) και Nicolas Clénard - René Guillon 
(1554)· o Arnold Birckmann με τα: Compendium 
grammaticae Graecae ... του Jacob Ceporinus (1561), 
Oratio de laudibus linguae Graeciae του Lauren-
tius Sifanus (1564) και Athenagorae Atheniensis 
Philosophi Apologia του Suffridus Petri (1567)· ο 
Maternus Cholinus (Kolinus) με τα: Institutiones 
absolutissimae in linguam graecam του Nicolas 
Clénard (1562) και Μεταβολή του κατά Ιωάννην 
Αγίου Ευαγγελίου του Νόννου (1570)· ο Arnold My-
lius με τα: Ιλιάς (1565 και 1592), Orationes olyn-
thiacae tres του Δημοσθένη και Novum testamentum 
Graeco-Latinum (1592)· ο Theodoricus Baumius με 
το Institutiones Linguae Graecae των Nicolas Clénard - 

Pierre Antesignan (1566 και 1578)· και ο Petrus Horst 
με τα: Epitoma Aristoteliae logicae graecolatina του 
Gerhard Matthisius (1569, εικ. 112), Carmen Graecum... 
των Kaspar Kirchmair - Johann Werres (1573) και 
Institutiones Linguae Graecae  των Nico las Clénard 
- Pierre Antesignan (1588).

Οι ελληνικές εκδόσεις στη Λειψία

Η πόλη της Λειψίας αναπτύχθηκε γοργά κατά τον 
ύστερο Μεσαίωνα ως ένα σημαντικό εμπορικό σταυ-
   ροδρόμι της Σαξονίας και απέκτησε ένα από τα πα-
λαιότερα πανεπιστήμια (1404), όπου αναδείχθηκε η 
σημαντικότερη Σχολή Νομικής στη Γερμανία. Ήταν 
φυσικό, λοιπόν, να ελκύσει γρήγορα τυπογράφους 
που προσέβλεπαν σε ένα συνεχώς μεγεθυνόμενο 
αναγνωστικό κοινό.

Εικ.112. Gerhard Matthisius, Epitoma Aristoteliae logicae, 
Κολωνία, Petrus Horst, 1569. 
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Ο Valentin Schuman ήταν ο πρώτος τυπογράφος 
που τύπωσε ελληνικό βιβλίο στην πόλη το 1516 και 
ένα εβραϊκό το 1520. Η ελληνική έκδοση ήταν το 
έργο του άγγλου ουμανιστή φιλόλογου και καθηγη-
τή των Ελληνικών στο πανεπιστήμιο της Λειψίας 
και του Καίμπριτζ, Richard Croke, Tabulae graecas 
literas compendio discere cupientibus, sane quam 
utiles (εικ. 113). 

Από το 1525 έως το 1550 λειτούργησε το τυπο-
γραφείο του Michael Blum, όταν μετακινήθηκε από 
το Στρασβούργο στη Λειψία και κυκλοφόρησε εκεί 
μία ελληνική γραμματική, Primae grammatices Grae-
cae partis rudimenta του Johann Metzler, το 1542. 
Μετά τον θάνατό του, το 1550, η χήρα του Marga-
rethe παντρεύτηκε τον Georg Hantzsch, ο οποίος 
επανέλαβε την έκδοση τον επόμενο χρόνο.

Εικ. 113. Richard Croke, Tabulae graecas literas compendio, 
πλάγια στοιχειοθεσία, Λειψία, Valentin Schuman, 1516. 

Εικ. 115. Της Καινής Διαθήκης άπαντα, Λειψία, E. Vögelin, 1564. 

Εικ. 114 Το τυπογραφικό σήμα του  V. Schuman, Λειψία, 1516. Εικ. 116. Το τυπογραφικό σήμα του  E. Vögelin, Λειψία, 1564. 



Εικ. 117. Johannes Clajus, Grammaticae Graecae Erotemata, 
Johannes Rhamba, Λειψία, 1580. 

Εικ. 118. Το τυπογραφικό σήμα του Johannes Rhamba, 
Λειψία, 1580: «Fortitudo custus dignitatis / Η Ισχύς προστατεύει 

την αξιοπρέπεια» (Κικέρων, Tusculan Disputations).

Εικ. 119. Ελληνική γραμματοσειρά, Λειψία, Johannes Rhamba, 1580.

1580 Leipzig 1580 Leipzig
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Από το 1541 ο Valentin Bapst ίδρυσε το τυπο-
γραφείο του και δέκα χρόνια αργότερα άρχισε και 
αυτός να τυπώνει ελληνικές γραμματικές (1551 και 
1554), τις οποίες συνέχισαν να εκδίδουν και οι διά-
δοχοί του (1555, 1562 και 1564). Το 1558 κυκλοφό-
ρησε και τα λειτουργικά κείμενα Ευαγγέλια τε και 
επιστολαί των Κυριακών...

Ο παραγωγικότερος όμως όλων στις ελληνικές 
εκδόσεις υπήρξε ο Ernst Vögelin, ο οποίος έδρασε 
από το 1559 έως το 1576. Ξεκίνησε με τη γραμμα-
τική του Lucas Lossius, Graecae Grammatices 
Methodus,  (1561), και συνέχισε με τις: Αρχύτου φε-
ρόμενοι δέκα λόγοι καθολικοί ..., Αριστοτέλους περί 
ψυχής του Wolfgang Meurer και Της Καινής Διαθή-
κης άπαντα (1564), Novum Testamentum Graece Et 
Latine (1565, 1570), Hypomnemata in omnes libros 
Novi Testamenti του Victorinus Strigel (1565, 1566), 
Βατραχομυομαχία (1566) και Θεοδωρίτου επισκό-
που Κύρου διάλογοι τρεις κατά τινών αιρέσεων 
(1568). Από το 1571 τις εκδόσεις του τυπογραφείου 
υπογράφει ο Andreas Schneider - typis Voegelianis: 
Grammatica Graeca των Philipp Melanchthon - 
Joachim Camerarius (1571, 1573), Poemata Pythago-
rae et Phocylidis του Veit Amerbach (1572), Ομιλίαι 
περί των εν ταις χριστιανικαίς εκκλησίαις αναγιγνω-
σκομένων του Joachim Camerarius (1573), και Gym-
nasmata litteratura Graecae: libri tres του Mat-
thaeus Dresser (1574).

Άλλοι τυπογράφοι που κυκλοφόρησαν ελληνικά 
βιβλία στη Λειψία είναι ο Johannes Rhamba (Hans 
Rambau): Έργα και ημέραι του Ησίοδου (1576) και 
Compendiaria Graecae Grammatices Isagoge του 
Albertus Lyttichius (1577), ενώ το 1580 μαζί με τον 
Henning Grosse τύπωσαν την έκδοση Grammaticae 
Graecae Erotemata του Johannes Clajus (εικ. 117, 
119)· ο Georgius Defnerus (Georg Deffner): Com-
mentarius In Hesiodi... των Stephan Reich -  
Johannes Ulpius - Nicolaus de Valle (1580), Σύνοψις 
διδασκαλίας της χριστιανικής του Johann Volland 
(1581), Ευαγγέλια τε και επιστολαί των Κυριακών... 
των Johann Possel - Theophilus Can negießer (1582), 
ενώ μαζί με τον Nicolai Nerlich τύπωσαν την ίδια 
χρονιά το De Re Poetica Graecorum των Michael 
Neander - Johann Volland και το Theognidis Mega-
rensis Sententiae Elegiacae των Elie Vinet - Jacob 
Hertel (1587)· ο Hans Steinmann, ο οποίος συνερ-
γάστηκε με τον Vögelin, επανατύπωσε κάποιους 
τίτλους: Grammatica Graeca του Philipp Melanch-
thon (1580), Novum Testamentum Graece Et Latine 
(1582), Elegantiae Graecae linguae των Michael 
Neander - Johann Volland (1583), Poemata Pytha-

gorae et Phocylidis του Veit Amerbach (1583), και 
Institutiones Absolutissimae In Graecam Linguam του 
Nicolas Clénard (1584)· o Abraham Lamberg κυ-
κλοφόρησε το έργο Tabulae Graecae Etymologiae 
novae του Lorenz Rhodoman (1590) και τέλος, το 
1595, ο Jacob Apel τύπωσε την έκδοση Theologia 
Christiana, s. scripturae, patrum Graecorum et Lati-
norum … του Michael Neander.

ΟΙ ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ

Ο εκδοτικός οίκος του Christophe Plantin 
στην Αμβέρσα

Η παράδοση των μεγάλων εκδοτικών οίκων που δη-
μιούργησαν ο Μανούτιος στη Βενετία, ο Froben 
στη Βασιλεία, και οι Estienne στο Παρίσι και τη Γε-
νεύη βρήκε άξιο συνεχιστή στο πρόσωπο του Chris-
tophe Plantin (εικ. 120) του μεγαλύτερου, αναμφίβολα, 
εκδότη, τυπογράφου και βιβλιοπώλη της Ευρώ  πης 
κατά το β΄ μισό του 16ου αιώνα.

O Plantin γεννήθηκε στην Τουρνέ γύρω στο 1520 
και μαθήτευσε ως βιβλιοδέτης και βιβλιοπώλης δί-
πλα στον Robert Macé στην Καέν. Μυήθηκε στην 
τυπογραφική τέχνη στο Παρίσι από τον Jacques 
Bogard πριν μετακινηθεί στην Αμβέρσα, το 1548, 
για να αποφύγει τη δίωξή του ως αιρετικού, όπως 
έκανε και ο Robert Estienne τρία χρόνια αργότερα.

Η πόλη της Αμβέρσας είχε ήδη αντικαταστήσει 
τη Μπριζ ως το μεγαλύτερο εμπορικό και καλλιτε-
χνικό κέντρο της Φλαμανδίας, ενώ η εγγύτητά της 
με το διάσημο Πανεπιστήμιο της Λουβέν της πρo-
σέδιδε ένα ακόμα πλεονέκτημα για την επιλογή της 
από τον Plantin ως έδρας των μεγαλεπήβολων εκ-
δοτικών σχεδίων του. Σύντομα ο Plantin αποδείχτη-
κε ικανότατος βιβλιοπώλης και το 1555 κατόρθωσε 
να ιδρύσει δικό του τυπογραφείο. Παρότι υπέστη 
οικονομική καταστροφή όταν κατηγορήθηκε και 
πάλι ως αιρετικός – αναγκαζόμενος να πουλήσει 
την επιχείρησή του και να επιστρέψει για δύο χρό-
νια στο Παρίσι – το 1563 κατάφερε να αθωωθεί και 
να επιστρέψει στην Αμβέρσα οριστικά. 

Με την οικονομική συνδρομή τεσσάρων εμπόρων 
ίδρυσε μια compagnie d’imprimerie και μέχρι το 1567 
τύπωσε περισσότερους από 200 τίτλους. Την περίοδο 
αυτή εξέδωσε και τα πρώτα ελληνικά βιβλία του, ένα 
Ανθολόγιο γνωμικών (1564), το Διά την φύσιν του αν-
θρώπου του Νεμέσιου (1565), το Institutiones in grae-
cam linguam, τις Επιστολές του Αρισταίνετου (1566) 
και τους  Ύμνους, του Πινδάρου (1567).
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Το 1567, λόγω της πολιτικής και θρησκευτικής 
πόλωσης στις Κάτω Χώρες, οι αντικαθολικοί συνέ-
ταιροι του Plantin διέφυγαν στη Γερμανία προκα-
λώντας τη διάλυση της επιχείρησης. Ο Plantin, πα-
ραμένοντας στο καθολικό στρατόπεδο και διαθέτοντας 
υψηλά ιστάμενους φίλους στην ισπανική βασιλική 
Αυλή, όπως ο καρδινάλιος Granvelle ή ο Don Gabriel 
de Zayas, αισθανόταν πλέον ασφαλής να ιδρύσει 
και πάλι το τυπογραφείο του και να επιχειρήσει το 
δικό του εκδοτικό πρόγραμμα. Είχε την ικανότητα 
και την τύχη να προσελκύει για συνεργάτες του 
εξαίρετους λόγιους, όπως οι Theodore Poelman, 
François Raphelengien, Jacques Grévin, Benito 
Arias Montano, Guy Lefèvre de la Boderie, An
driaan de Jonge, Cornelis Kiel, Josse Lips, Abraham 
Ortelius κ.ά. Επιμελήθηκε μαζί τους μια πλειάδα 
έργων της κλασικής φιλολογίας – Αίσωπο, Αριστο-
τέλη, Βιργίλιο, Δημοσθένη, Ευριπίδη, Κικέρωνα, 
Σα  λούστιο, Σενέκα, Τάκιτο κ.λπ. – καθώς και πολύ-
γλωσσα λεξικά, όπως τα Dictionarium Tetraglotton, 
Nomenclator, Thesaurus Theutonicae Lin guae, Di
ctio narium teutonicolatinum κ.λπ.

Επιπλέον, με την επιχειρηματική του οξύνοια 
εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να τυπώνει λειτουρ-
γικά βιβλία της καθολικής εκκλησίας και πήρε την 
άδεια του Πάπα για την αποκλειστική έκδοσή τους 
στις Κάτω Χώρες, καθώς και το προνόμιο του ισπα-
νού βασιλέα να τροφοδοτεί με λειτουργικά βιβλία 
την Ιβηρική χερσόνησο. 

Η απαιτητικότερη και πολυπλοκότερη όμως έκ-
δοση με την οποία ασχολήθηκε ο Plantin και αυτή 

που του προσέδωσε τη μεγαλύτερη φήμη ήταν η 
Πολύγλωσσος Βίβλος (Biblia Real), το 15681572 
(εικ. 122). Με επιμελητή τον εκχριστιανισμένο εβραίο 
λόγιο Benito Arias Montano και πολλούς συνεργάτες, 
το τετραετές αυτό εκδοτικό εγχείρημα υπήρξε ένας 
τυπογραφικός άθλος χωρίς προηγούμενο. Η Βίβλος 
εκδόθηκε υπό την αιγίδα του ισπανού μονάρχη Φι-
λίππου Β´, ο οποίος δέχθηκε να υποστηρίξει οικο-
νομικά το εγχείρημα, αν και ποτέ δεν κατέβαλε όσα 
είχε υποσχεθεί, οδηγώντας τον Plantin σε διαρκή και 
δυσβάσταχτα χρέη. Στα ίχνη της ισπανικής Κομπλου
τενσιανής Βίβλου, η έκδοση περιελάμβανε, σε οκτώ 
μεγάλους και πολυσέλιδους τόμους, την Παλαιά και 
την Καινή Διαθήκη σε τέσσερεις γλώσσες – λατινικά, 
ελληνικά, εβραϊκά και χαλδαϊκά. Επιπλέον, περιεί-
χε πλούσιο λεξικογραφικό, γραμματικό και συντα-
κτικό υλικό της ελληνικής, εβραϊκής, συροαραμαϊ-
κής και συριακής γλώσ σας, αλλά και πληροφορίες 
για τους Άγιους Τόπους και την ιστορία των Ισραη-
λιτών με πολυάριθμα χαρακτικά, όλα συγκεντρω-
μένα υπό τον τίτλο Apparatus Sacer.

Εικ. 120. Ο Christophe Plantin, χαρακτικό 
του Hendrick Goltzius, 15811585.

Εικ. 121. Alphabetum Graecum, Αμβέρσα, Chr. Plantin, 1562.



Εικ. 122. Biblia sacra, Αμβέρσα, Christophe Plantin, 1573.

Εικ. 123. Μήτρες της γραμματοσειράς μεγέθους St-Augustine Grecque, Αμβέρσα, Ch. Plantin, 16ος αι.
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Ο Plantin είχε προετοιμαστεί με μεθοδικότητα 
γι’ αυτό το γιγάντιο για την εποχή του εγχείρημα, 
τόσο στην επιλογή των συνεργατών του λογίων, με-
ταφραστών, εικονογράφων, διορθωτών, στοιχειοθε-
τών και τυπογράφων, όσο και σε τεχνολογικό υλικό 
και τις απαιτούμενες ποσότητες σε χαρτί και περγα-
μηνές. Ύστερα από την περίοδο της δεύτερης παρα-
μονής του στο Παρίσι, το 1562-1563, έκανε σοβαρή 
προσπάθεια να αποκτήσει αυτάρκεια σε τυπογραφι-
κά πατρότυπα, μήτρες και χαρακτήρες σε όλες τις 
γλώσσες που ήταν αναγκαίες. Συνεργάστηκε με 
τους καλύτερους στοιχειοχαράκτες της εποχής του, 
όπως ο François Guyot, o Robert Granjon, o Hendrick 
van den Keere, o Pierre Haultin και ο Guillaume Le 
Bé, ενώ αγόρασε και αρκετές λατινικές και ελληνι-
κές μήτρες και χαρακτήρες του Claude Garamont 
μετά τον θάνατό του. Ο Granjon χάραξε για τον 
Plantin την ελληνική γραμματοσειρά που χρησιμο-
ποιήθηκε στη στοιχειοθεσία της Βίβλου με πρότυπο 
την ελληνική του Garamont, καθώς και τους χαλδαϊ-
κούς χαρακτήρες της έκδοσης. Τα εβραϊκά στοιχεία 
χαράχτηκαν από τον Cornelis van Bom berghen στην 
Κολωνία και τον Le Bé στο Παρίσι.

Ο στοιχειοχαράκτης Robert Granjon είχε προη-
γουμένως εργαστεί για τον Jean de Tournes στη 
Λυών και μετά τον Christophe Plantin είχε συνερ-

γαστεί με το τυπογραφείο του Βατικανού (Stamperia 
Orientale) στη Ρώμη, καθώς και για άλλους μεγά-
λους πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Ο Plantin είχε 
προμηθευτεί και μήτρες ελληνικών σειρών του Haul-
tin, επίσης αντίγραφα του Garamont. Και οι δικές 
του γραμματοσειρές χρησιμοποιήθηκαν ευρέως, από 
τη Βενετία (Paulus Manutius) έως την Οξφόρδη. 

Με εξαίρεση μόνο της συλλογής των Grecs du roi 
του Εθνικού Τυπογραφείου της Γαλλίας, το Μου-
σείο Plantin διαθέτει την πλεόν εξαιρετική σε ποιό-
τητα και μοναδική σε εκθέματα συλλογή ελληνικών 
πατροτύπων, μητρών και στοιχείων του 16ου αιώνα 
που ανήκαν στο εργαστήριο του Plantin και σε αυτά 
τα ιστορικά κειμήλια μπορούμε να διακρίνουμε την 
ποιότητα της τέχνης και τις πρακτικές που εφαρμό-
ζονταν από τους καλύτερους χαράκτες της περιό-
δου. Στη μελέτη του για τα ελληνικά τυπογραφικά 
στοιχεία μετά τον Garamont, ο John A. Lane τόνισε 
τη σπουδαιότητα των σειρών που παρήγαγαν οι Pierre 
Haultin και Robert Granjon, οι οποίες, παρότι ουσι-
αστικά αντίγραφα των Grecs du roi, υπήρξαν τελικά 
λόγω της διάχυσής τους σε όλη την Ευρώπη – συ-
μπεριλαμβανομένων της Ιταλίας και Αγγλίας – το 
πραγματικό πρότυπο που λίγο πολύ ακολούθησαν 
οι επόμενες γεννεές χαρακτών έως τα μέσα του 
18ου αιώνα: 

Εικ. 124. Η γραμματοσειρά μεγέθους St. Augustine Grecque του Pierre Haultin, Αμβέρσα, Chr. Plantin (MA 32-34), inv. 1563.

1562 Hautin/Augustiin-Plantin 1562 Hautin/Augustiin-Plantin
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[...] Ο Plantin παρήγγειλε δύο ελληνικές γραμματο-
σειρές του Granjon, τους χαρακτήρες [μεγέθους] Gros 
Parangon, τους οποίους ζήτησε συγκεκριμένα ως αντι-
γραφή του Garamont, και τα Jolie,10 τα οποία φαίνεται 
ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ. Αυτά τα τελευταία εί-
ναι τα μοναδικά ελληνικά του Granjon ή του Haultin, 
των οποίων κράτησε τα πατρότυπα ο Plantin. Συνεπώς 
το τυπογραφείο των Plantin-Moretus μπορούσε να δια-
θέσει μόν χυτά στοιχεία ή να δανείσει μήτρες, πράγμα 
που έκανε σποραδικά, καθώς δεν λειτούργησε ποτέ ως 
εμπορικό στοιχειοχυτήριο. Οι στοιχειοχύτες που χρειά-
ζονταν να αγοράσουν μήτρες, έπρεπε να απευθύνονται 
στα στοιχειοχυτήρια Le Βé και  Berner (Luther), και σε 
άλλους κατόχους πετροτύπων ή αναπληρωματικών μη-
τρών». (Lane, 1998: 125).11 

  
Παράλληλα, ο Plantin τύπωσε πολλά επιστημο-

νικά βιβλία της ύστερης Αναγέννησης, με σπουδαιό-
τερα τα έργα των βοτανολόγων Rembert Dodoens, 
De l’Obel και Charles de l’Ecluse, εμπλουτισμένα 
με εξαίρετες χαλκογραφίες. Η ασταμάτητη παραγω-
γή τίτλων σε κάθε πεδίο της ανθρώπινης γνώσης, η 
πλούσια εικονογράφηση και η καλαίσθητη τυπο-

10. Σε συνεργασία με το Μουσείο Plantin-Moretus, η ανολοκλή-
ρωτη ελληνική σειρά μεγέθους Jollie υπήρξε το σημείο αναφοράς 
μιας πρόσφατης καλλιτεχνικής-ερευνητικής προσπάθειας για την 
οποία σχεδιάστηκαν όσα γράμματα και συμπλέγματα έλειπαν, 
παράχθηκαν οι μήτρες, χυτεύτηκαν τα στοιχεία και τυπώθηκαν 
δοκίμια. Βλ. Papadopoulos, Yannis - Matthiopoulos, Georgios D., 
«“Jolie Grieckx”: from non-printed matter to a printed anecdote», 
6th International Conference on Typography and Visual Com mu
nication, Thessaloniki, 5-9.7.2016.
11. Ο κατάλογος της συλλογής των ελληνικών σειρών που βρί-
σκονται σήμερα στο Μουσείο Plantin-Moretus παρουσιάζεται 
στο Παράρτημα Α.

Εικ. 125. Πατρότυπα της γραμματοσειράς ST 49 μεγέθους Jolie Grecque του Robert Granjon, 
Αμβέρσα, Christophe Plantin, >1575.

126. Συλλογή ελληνικών μητρών του Robert Granjon
 μεγέθους Parangon, Αμβέρσα, Christophe Plantin, 1565.



127. Συλλογή ελληνικών χυτευμένων χαρακτήρων του Robert Granjon μεγέθους Parangon, 1565, Αμβέρσα, Christophe Plantin.
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γραφική επιμέλεια των εκδόσεών του χάρισαν στον 
Plantin τον τίτλο του τυπογράφου του ευρωπαϊκού 
Ανθρωπισμού. Μέχρι το 1576 η ακατάπαυστη ενερ-
γητικότητά του και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο 
τον είχαν κάνει γνωστό σε όλη την Ευρώπη, και το 
τυπογραφείο του είχε πλέον επισκιάσει κάθε άλλο, 
σε ποιότητα, ποσότητα και εξοπλισμό.

Μετά την άλωση και λεηλασία της Αμβέρσας το 
1576, ο Plantin βρέθηκε ξανά σε δεινή οικονομική 
κατάσταση, και μόνο η ασίγαστη εργατικότητά του 
και οι πολιτικοί ελιγμοί τον βοήθησαν να ανασυντά-
ξει σταδια κά την επιχείρησή του.

Απλήρωτος από τον ισπανό βασιλιά, με μεγάλα 
χρέη από τα έξοδα της Βίβλου και με ελάχιστη πα-
ραγωγή λόγω της πολιτικής αστάθειας, αναγκάστη-
κε να συνεργαστεί με τους επαναστάτες. Το 1583 οι 
διαμαρτυρόμενοι του πρόσφεραν και αποδέχθηκε 
τη θέση του τυπογράφου του νεοϊδρυθέντος (1575) 
Πανεπιστημίου του Λέιντεν στη γειτονική Ολλαν-
δία, αλλά τόσο η πίστη του στην καθολική ορθοδο-
ξία όσο και η νοσταλγία του για την Αμβέρσα τον 
έσπρωξαν να επιστρέψει σύντομα (1585). Το τυπο-
γραφείο του στο Λέιντεν ανέλαβε ο συνεργάτης και 
γαμπρός του François Raphelengien, ο οποίος σύ-
ντομα (1586) χρίστηκε Τυπογράφος του Πανεπιστη-
μίου και λίγο αργότερα (1587) κατέλαβε την έδρα 
των εβραϊκών σπουδών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Plantin  προσ-
πάθησε να ξεπεράσει την κρίση, αλλά το γήρας και 
η παρακμή της πόλης δεν του επέτρεψαν να επανα-
φέρει το τυπογραφείο του στη δόξα της προηγούμε-
νης δεκαετίας. Ο άλλος γαμπρός του, ο Jan Moeren-
torf (Moretus), πιστός και ακούραστος συνεργάτης 
του, ανέλαβε το τυπογραφείο και συνέχισε το έργο 
του Plantin μετά τον θάνατό του, το 1589. Ήταν αυ-
τός που συνειδητοποίησε τον τεράστιο πλούτο της 
τυπογραφικής συλλογής που κληρονόμησε, η οποία 
στη συνέχεια πέρασε μαζί με τις εγκαταστάσεις από 
πολλές γενιές της οικογένειας Moretus, πριν το κλη-
ροδότημα αγοραστεί από το βελγικό κράτος και τον 
Δήμο της Αμβέρσας (1876) για να γίνει το μεγαλύ-
τερο τυπογραφικό Μουσείο της Ευρώπης (Ματθιό-
πουλος 2009:444-446). 

Ο εκδοτικός οίκος της οικογένειας Elzevir 
στο Λέιντεν και Άμστερνταμ

Η οικογένεια των Elzevir υπήρξε μια από τις δυναμι-
κότερες τυπογραφικές δυναστείες και άφησε το στίγ-
μα της για έναν αιώνα στις εκδόσεις της Ολλανδίας 

και κατ’ επέκταση σε όλη τη Βόρεια Ευρώπη. Η επι-
τυχία των Elzevir οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στις 
διεθνείς διασυνδέσεις τους με όλα τα πνευματικά κέ-
ντρα της Ευρώπης, από όπου συγκέντρωναν βιβλία 
για πώληση ή δημιουργούσαν σχέσεις με λογίους 
(συγγραφείς, επιμελητές, διορθωτές) και συνέλεγαν 
υλικό για τις δικές τους εκδόσεις. Ταυτόχρονα, η 
επαφή τους με αντιπροσώπους τους στις σημαντικές 
εμπορικές πόλεις όπως το Παρίσι, η Βενετία, η Φρα-
γκφούρτη, η Κοπεγχάγη έδινε την ευκαιρία στην 
επόμενη γενεά Elzevir να εκπαιδεύεται και να αποκτά 
εμπειρία για τη συνέχιση της δυναστείας. Παράλληλα, 
θα πρέπει να τονιστεί η καλλιτεχνική συνεισφορά τού 
στοιχειοχαράκτη Christophe van Dyck στην τυπο-
γραφική ποιότητα των εκδόσεων Elzevir, καθώς και 
η επαναφορά της ξεχασμένης πρακτικής του Άλδου 
Μανούτιου με τις μικρού σχήματος, φτηνές, έγκυρες 
και καλοτυπωμένες εκδόσεις των κλασικών ή νέων 
επιστημονικών συγγραμμάτων, η οποία έκανε τα βι-
βλία των Elzevir περι  ζήτητα στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα για πολλές δεκαετίες. 

Ο ιδρυτής Louis Elzevir (περ. 1540-1617) είχε 
εκπαιδευτεί ως βιβλιοδέτης στη Λουβέν, αλλά ως 
διαμαρτυρόμενος αναγκάστηκε να καταφύγει στο 
Λέιντεν όταν ο ισπανικός στρατός κατέλαβε τη Φλα-
μανδία, το 1580. Εκεί κατάφερε να επανασυστήσει 
την επιχείρησή του και, συνεργαζόμενος με το πα-
νεπιστήμιο της πόλης, κατόρθωσε σταδιακά να εξε-
λιχθεί σε πανεπιστημιακό βιβλιοπώλη και εκδότη, 
κυκλοφορώντας το πρώτο βιβλίο του, μια έκδοση 
του Eutropius, Historiae Romanae, το 1592. 

Ο πρωτότοκος γιός του Μatthias και ο νεώτερος 
Bonaventure ανέλαβαν την επιχείρηση στο Λέιντεν 
μετά τον θάνατο του πατέρα τους και σε αυτούς 
οφείλεται, εν πολλοίς, η φήμη του εκδοτικού οίκου 
Elzevir. 

Το 1625 αγόρασαν και το τυπογραφείο τού Theo-
dore van Erpen (Erpenius), του μόνου τότε στην 
Ολλανδία που διέθετε τυπογραφικές μήτρες διάφο-
ρων ανατολικών γλωσσών, προσφέροντάς τους έτσι 
ένα εκδοτικό πλεονέκτημα που οι Elzevir δεν άφη-
σαν ανεκμετάλλευτο. Στο πνευματικά δραστήριο 
καλβινιστικό περιβάλλον της περιόδου, οι δύο 
αδελφοί κατάφεραν να ισχυροποιήσουν την επιχεί-
ρηση εξοπλίζοντάς την με ιδιόκτητο τυπογραφείο 
και να εξελιχθούν ραγδαία υπό την αιγίδα του Πα-
νεπιστημίου εκδίδοντας μια σειρά θεολογικών 
πραγματειών, αλλά και σταδιακά τις σπουδαίες εκ-
δόσεις των ελλήνων και λατίνων κλασικών για τις 
οποίες το έμβλημα τους, ex officina Elzeviriana, θα 
γινόταν γνωστό σε όλη την Ευρώπη. 
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Εικ. 128. Γραμματοσειρά του Robert Granjon, Λέιντεν, Elzevir, 1619.

1619 Elzevir 1619 Elzevir

Εικ. 129. Μιχαήλ Αποστόλιος, Παροιμίαι, Λέιντεν, 
Ex officina Elzeviriana, 1619.

Στην Ολλανδία υπήρχαν δύο μόνο στοιχειοχυτή-
ρια στα τέλη του 16ου αιώνα, του Gabriel Guyot 
(Μίντελμπουργκ, 1580) και του Thomas de  Vechter 
(Λέιντεν, 1584), αλλά δεν διέθεταν ελληνικές σει-
ρές. Οι ελληνικές γραμματοσειρές που χρησιμοποι-
ούσαν ακολούθησαν την πεπατημένη της γαλλικής 
επιρροής των Grecs du roi μέσω του Granjon (εικ. 
127) και οι Elzevir διέθεταν και χρησιμοποιούσαν 
τέσσερα μεγέθη του.

Ο Louis Elzevir ο νεώτερος, εγγονός του ιδρυτή 
της δυναστείας, είχε ιδρύσει το 1638 βιβλιοπωλείο 
στο Άμστερνταμ και δύο χρόνια αργότερα τυπογρα-
φείο. Από το 1655 συνεταιρίστηκε με τον εξάδελφό 
του Daniel και για τα επόμενα εικοσιπέντε χρόνια 
το τυπογραφείο τους ξεπέρασε σε σπουδαιότητα το 
αντίστοιχο του Λέιντεν κατά την ίδια περίοδο. Δύο 
από τα σημαντικότερα έργα που κυκλοφόρησαν 
από την νέα συνεργασία ήταν το λεύκωμα Corpus 
Juri (1663) και η γαλλική έκδοση της Αγίας Γραφής 
(1669) επιμελημένη από τον Jean Desmarets de 
Saint-Sorlin. Ο Louis αποσύρθηκε το 1665 ενώ ο 
Daniel συνέχισε έως τον θάνατό του το 1680, και 
μαζί του τέλειωσε η εκδοτική πορεία της οικογένειας 
Elzevir στο Άμστερνταμ (Ματθιόπουλος 2009: 
450-451).  



Εικ. 130. Δειγματολόγιο των γραμματοσειρών του Christoffell van Dyck κ.ά., στο τυπογραφείο της χήρας του Daniel Elsevier, 1681.
Η πέμπτη παράγραφος της τρίτης στήλης, είναι στοιχειοθετημένη με μία ελληνική σειρά μεγέθους Garmont.
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ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στην Αγγλία η τυπογραφία έκανε την πρώτη εμφάνι-
σή της το 1477 περίπου με τον William Caxton (εικ. 
131), ο οποίος έμαθε την τέχνη στο εργαστήριο του 
Colard Mansion στη Μπρυζ τα προηγούμενα χρόνια. 
Την πρώιμη αυτή περίοδο, όπως συνηθιζόταν, τον 
ρόλο του τυποχαράκτη, χύτη και τυπογράφου είχε το 
ίδιο άτομο με κάποιους βοηθούς. Δεν υπάρχουν σα-
φείς μαρτυρίες, αλλά οι μελετητές πιστεύουν ότι ο 
Caxton χρησιμοποίησε 6 λατινικές γραμματοσειρές 
που τις πρώτες πρέπει να έφερε μαζί του από τις 
Κάτω χώρες και τις υπόλοιπες να χάραξε και χύτευσε  
στο εργαστήριό του στο Γουεστμίνστερ του Λονδί-
νου έως τον θάνατό του, το 1491.  

Ο Wynkyn de Worde, βοηθός (εκ. 130) του Caxton 
και συνεχιστής του, υπήρξε παραγωγικότατος τυπο-
γράφος με περισσότερους από 400 τίτλους έως τον 
θάνατό του, το 1534, αλλά όπως και με τον Caxton, 
δεν είναι ξεκάθαρο αν οι γραμματοσειρές που χρη-
σιμοποίησε χαράχτηκαν από τον ίδιο. Το 1519, υπήρ-
ξε ο πρώτος που τύπωσε ελληνικές λέξεις από ξύλι-
να στοιχεία στην έκδοση Whitintonus de concinitate 
grammatices, και το 1524 επίσης, με μολυβένια πλέον 
μαζί με αραβικά και εβραϊκά. 

Σύγχρονός του, μαθητής κι αυτός του Caxton, 
ήταν ο Richard Pynson (εικ. 131), ο οποίος συνερ-
γαζόταν με τυπογράφους στη Ρουέν, αλλά και στη 
Βασιλεία (Froben). Θα πρέπει να απέκτησε μια 
απλή ελληνική σειρά στοιχείων χωρίς συμπλέγμα-
τα, γιατί το 1524 τύπωσε την έκδοση Thoma Linacri 
de emendata structura Latini sermoni, όπου ζητά 
την κατανόηση των αναγνωστών γιατί τα ελληνικά 
εδάφια δεν διαθέτουν τόνους και πνεύματα, επειδή 
ο τυπογράφος δεν είχε αρκετά διαθέσιμα:

Χαιρετισμός προς τον αναγνώστη: Με κατανόηση, 
αναγνώστη, συγχωρέστε με που κάποια από τα γράμ-

ματα στα ελληνικά παραθέματα δεν διαθέτουν τόνους, 
πνεύματα ή άλλα διακριτικά. Ο τυπογράφος δεν έχει 
αρκετά, αφού μόνον πρόσφατα έχει αρχίσει να τα χυ-
τεύει, ούτε διέθετε τις αναγκαίες ποσότητες για την 
ολοκλήρωση αυτής της έκδοσης.12 

(Reed, 1887:81-93)

Θα περνούσε άλλη μια εικοσαετία για να εμφα-
νιστεί στην Οξφόρδη, το 1543, η πρώτη εξ ολοκλή-
ρου ελληνο-λατινική έκδοση του Sir John Cheke, 
D. Joannis Chrysostomi homiliae duae, nunc pri-
mum in lucem aditae, τυπωμένη από τον Reynold 
Wolfe (εικ. 131), βασιλικό τυπογράφο για τα λατινι-
κά, ελληνικά και εβραϊκά κείμενα.

Ο John Day (1522-1584, εικ. 132) υπήρξε ο 
πρώτος γνωστός στοιχειοχαράκτης και χύτης του 
βασιλείου και αυτός που με το έργο και την επιτυχία 

12. «S. Pro tuo candor optime lector aequo animo feras, si 
quae literae in exemplis Hellenissimi vel tonis vel spiritibus 
vel affectionibus careant. Iis enim non satis erat instructus 
typographus videlicet recens ab co fusis characteribus graecis, 
nec parata ea copia, quod ad hoc agendum opus est».

Εικ. 132. John Day, ο πρώτος γνωστός στοιχειοχαράκτης 
και χύτης της Αγγλίας.

Εικ. 131. Από αριστερά: Ο πρώτος τυπογράφος της Αγγλίας, William Caxton, ο γερμανός συνεργάτης του 
Wynkyn de Worde και οι συνεχιστές του έργου τους, Richard Pynson και Reynold Wolfe.
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του άνοιξε τον δρόμο του ανεξάρτητου επαγγέλμα-
τος για τους επόμενους. Κατά τη βασιλεία της Ελισ-
σάβετ Α´ αναδείχθηκε σε σημαντικό τυπογράφο και 
με την πατρωνία του επισκόπου Matthew Parker χά-
ραξε εξαιρετικές λατινικές όρθιες, πλάγιες και γοτθι-
κές γραμ ματοσειρές και μια σαξωνική. Το 1578 πρό-
σθεσε και μια ελληνική σειρά με την οποία τύπωσε 
την έκδοση, Christianae Pietatis Prima Institutio. Το 
έργο του Day θεωρείται από τον Thomas Dibdin και 
άλλους βιβλιογράφους ως ισάξιο ποιοτικά του 
Christoph Plantin (Reed, 1887:95-101).

Το τυπογραφείο του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης

Η Οξφόρδη είχε γρήγορα γνωρίσει τη νέα τέχνη, 
λίγο καιρό μετά τον Caxton, όταν ο Theodoric Rood, 
ένας Γερμανός από την Κολωνία, τύπωσε ανώνυμα 

εκεί τρία βιβλία (1478-1479). Στη συνέχεια κυκλο-
φόρησε ακόμη 8 με το όνομά του (1480-1483) και 
άλλα 6 σε συνεργασία με τον Thomas Hunte, έναν 
άγγλο τυπογράφο (1485-1486). Θα περνούσαν 30 
χρόνια για να ξανακουστεί ο θόρυβος τυπογραφι-
κού πιεστηρίου στην Οξφόρδη, όταν πάλι ένας γερ-
μανός τυπογράφος, ο John Scolar, επιχείρησε να 
αναβιώσει την τέχνη τυπώνοντας λίγα βιβλία με τον 
θυρεό του Πανεπιστημίου (1517-1518). Έκτοτε και 
για πενήντα περίπου χρόνια κάθε τυπογραφική πα-
ρουσία εκτός Λονδίνου σίγησε μαζί με τις έριδες 
που έφεραν οι θυελλώδεις πολιτικές και θρησκευτι-
κές αποφάσεις του Ερρίκου Η´ και των διαδόχων 
του. Το μονοπώλιο που είχαν καταφέρει να επιβάλ-
λουν οι τυπογράφοι του Λονδίνου συνεχίστηκε με 
βασιλικό διάταγμα (Star Chamber Decree) από το 
1586 και κράτησε τις εκδόσεις ελεγχόμενες από αυ-
τούς. Δύο μόνο εξαιρέσεις ήταν τα πανεπιστήμια 
της Οξφόρδης και του Καίμπριτζ, στα οποία επιτρά-
πηκε η λειτουργία ενός πιεστηρίου. Ήδη από το 
1584 το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης είχε χρηματο-
δοτήσει τον τυπογράφο Joseph Barnes να εξοπλίσει 
το νέο εργαστήριο. Μία από τις εκδόσεις του Barnes 
ήταν και το πρώτο ελληνικό βιβλίο του πανεπιστη-
μίου, Chrysostomi Homiliae sex, ex manuscriptis 
Codicibus Novi Collegii (1610-1613, εικ. 134) 
(Madan 1908:37 και Barker 1978:1-6).

Την ίδια περίοδο (1596) ένας από τους σημαντι-
κότερους άγγλους λόγιους και ελληνιστές, ο Henry 
Savile (1557-1621, εικ. 133), ανέλαβε τη διεύθυνση 
του Eton College. Το 1604 ο βασιλιάς Ιάκωβος Α´ 
τον έχρισε ιππότη του θρόνου για το ακαδημαϊκό 
του έργο, αλλά την ίδια χρονιά έχασε τον γιο του 
και αφιέρωσε το υπόλοιπο της ζωής του και την πε-

Εικ. 134. Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου ευρισκόμενα, με ελληνικά στοιχεία 
απὀ μήτρες του Pierre Haultin (περί το 1580) αγορασμένες στη Φραγκφούρτη, Οξφόρδη, 1610-1613.

Εικ. 133. Henry Savile, Eton College, Οξφόρδη, περ. 1610.
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ριουσία του στη ανάπτυξη της παιδείας. Για αυτό 
τον σκοπό ίδρυσε τυπογραφείο στο Κολλέγιο, με 
τυπογράφο τον John Norton, και από το 1610 έως 
το 1613 τύπωσε το οκτάτομο έργο, Ιωάννου Αρχιε-
πισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου 
ευρι   σκόμενα, με στοιχεία που εισήγαγε από τη Γερ-
μανία. Ο ίδιος επιθυμούσε να αποκτήσει στοιχεία 
των Ελληνικών του Βασιλέα που χάραξε ο C. 
Garamont, αλλά τελικά βρήκε μια εξαιρετική αντι-
γραφή τους σε μέγεθος Great Primer στη έκθεση 
βιβλίων της Φραγκφούρτης το 1608, έργο του στοι-
χειοχαράκτη Pierre Haultin, περί το 1580. Τα στοι-
χεία αυτά έγιναν γνωστά ως «αργυρά» γιατί είχε 
διαδοθεί η ψευδής φήμη ότι οι μήτρες τους είχαν 
κατασκευαστεί από ασήμι και όχι από χαλκό. Ο 
Savile ανέλαβε προσωπικά το κόστος όλης της έκ-
δοσης που λέγεται ότι έφθασε τις 8.000 λίρες, ποσό 
μεγάλο εκείνη την εποχή. Το 1619, λίγα χρόνια πριν 
τον θάνατό του, δώρισε τα ελληνικά στοιχεία στο 
τυπογραφείο της Οξφόρδης, όπου χρησιμοποιήθη-
καν σε κάποιες επόμενες εκδόσεις (Camdeni insi-
gnia, 1624) με κάποιες προσθήκες ή παραλλαγές. 
(Barker OUP, 1978:10 και Creasy 1876:59-61). Το 
1632, ο λόρδος Pembroke, Πρύτανης του πανεπι-
στημίου του Καίμπριτζ, ζήτησε να χρησιμοποιήσει 
ελληνικά στοιχεία της Οξφόρδης για μια έκ  δοση της 
Καινής Διαθήκης (Novum Testamentum, 1632) που 
τύπωσε ο Thomas Buck και κατά μια μαρτυρία ήταν 
αυτά του Savile, με προσθήκες και χωρίς πολλά συ-
μπλέγματα (Beloe 1807, τόμ. V:103-111).

Το 1629 ο αρχιεπίσκοπος και πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου της Οξφόρδης William Laud, διαβλέ-
ποντας τον σημαντικό ρόλο των πανεπιστημιακών 
εκδόσεων, έθεσε ως κύριο στόχο του τη συστηματι-
κή λειτουργία τού εκδοτικού μηχανισμού και του 
τυπογραφείου με τη δημιουργία οργανωτικής επι-
τροπής από κοσμήτορες και καθηγητές του πανεπι-
στημίου. Από τις χειρόγραφες σημειώσεις του ημε-
ρολογίου του (κατά πάσα πιθανότητα το 1630) 
φαίνεται ότι ένας από τους στόχους του ήταν «[…] 
12. Η οργάνωση ελληνικού τυπογραφείου στο Λον-
δίνο και την Οξφόρδη για την εκτύπωση χειρογρά-
φων της Βιβλιοθήκης και ο εξοπλισμός τους με μή-
τρες και στοιχεία. […]» (Lawson, 1829:546-547).

Το 1631 κυκλοφόρησε η επανέκδοση της μετα-
φρασμένης στα αγγλικά Βίβλου, γνωστής ως Βί-
βλος του βασιλέως Ιακώβου Α´ (1611) από τους τυ-
πογράφους Robert Barker και Martin Lucas, αλλά 
ατυχώς για αυτούς είχε ένα καταστροφικό τυπογρα-
φικό λάθος που έκανε την έκδοση διάσημη μεν, 
οδήγησε όμως τους αμελείς τυπογράφους στο δικα-

στήριο. Στην ιστορία έχει καταγραφεί ως η «σατα-
νική Βίβλος» («wicked Bible»), επειδή σε αυτήν ο 
κατάλογος των 10 εντολών που παρέλαβε ο Μωυ-
σής στο όρος Σινά τυπώθηκε με την 6η εντολή «Ου 
μοιχεύσεις» («Thou shalt not commit adultery») με 
παράλειψη του αρνητικού μορίου «Ου» («Thou 
shalt commit adultery»). Φυσικά, αυτό προκάλεσε 
κατακραυγή, την καταστροφή των αντιτύπων, αλλά 
και την καταδίκη των τυπογράφων από το Ανώτατο 
Δικαστήριο σε πρόστιμο 300 λιρών, ένα σημαντικό 
ποσό τότε. Με απόφαση του Καρόλου Α´ τα χρήμα-
τα θα έπρεπε να διατεθούν για τον εξοπλισμό του 
βασιλικού τυπογραφείου με ελληνικά στοιχεία και 
την έκδοση με αυτά ενός ελληνικού τίτλου κάθε χρό-
νο από τους Barker και Lucas υπό την επίβλεψη του 
Laud, για όσα χρόνια ο τελευταίος θα έκρινε αρκετά 
(σε ελεύθερη απόδοση):

[προς τον επίσκοπο Laud] 13.1.1633
Αξιοσέβαστε πατέρα, έμπιστε και αγαπητέ σύμβουλε 
σας χαιρετούμε. Ο πιστός υπηρέτης μας Patrick Young, 
υπεύθυνος της βιβλιοθήκης μας, έχει πρόσφατα εκδώ-
σει με πολύ κόπο και φροντίδα μία επιστολή του Κλή-
μεντος (Romanus)13 στα ελληνικά και τα λατινικά που 
δεν είχε τυπωθεί ποτέ πριν, και το έχει πράξει για το 
καλό της Εκκλησίας και για τη δόξα μας. Το χειρόγρα-
φο που χρησιμοποίησε βρίσκεται στη βιβλιοθήκη μας 
και γνωρίζουμε ότι ο σεβαστός πατέρας Augustine 
[Linsdel], επίσκοπος του Πήτερμπρο (Peterborough), 

Εικ. 135. William Laud, Οξφόρδη, 1643.

13. Clementis ad Corinthios Epistola prior, Οξφόρδη, 1633. Το 
χειρόγραφο της πρώτης επιστολής του Κλήμεντος προς Κοριν-
θίους βρισκόταν στο τέλος του Αλεξανδρινού κώδικα που είχε 
δωρίσει στον Κάρολο Α´ ο πατριάρχη Κύριλλος Λούκαρης το 
1628. Ο Young το μετέγραψε και έκανε μια λατινική μετάφρα-
ση. Με τη συμβολή του Laud, ο τυπογράφος του πανεπιστημίου 
John Lichfield τύπωσε την επιστολή με τα ελληνικά στοιχεία 
του Savile (Barker 1978:12). Βλ. εικ. 189.
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και ο προαναφερθείς Patrick Young έχουν την πρόθεση 
να επιμεληθούν και άλλα ελληνικά κείμενα κάθε χρόνο 
από χειρόγραφα που βρίσκονται στη βιβλιοθήκη μας ή 
στις βιβλιοθήκες των πανεπιστημίων μας στην Οξφόρ-
δη, το Καίμπριτζ ή αλλού, εφόσον υπάρχουν ελληνικά 
τυπογραφικά στοιχεία και μήτρες και τα οικονομικά 
μέσα για να τυπωθούν με τον κόπο τους για τη δόξα τη 
δική μας, της Εκκλησίας και του έθνους μας. Έχουμε 
αποφασίσει να τους ενθαρρύνουμε και για τον σκοπό 
αυτόν ζητούμε από εσάς το πρόστιμο των 300 λιρών 
που επέβαλε ο Ανώτατος Επιθεωρητής μας στον Robert 
Barker και τον Martin Lucas για την ποταπή και διε-
φθαρμένη έκδοση της Βίβλου να επενδυθεί για την 
αγορά όσων ελληνικών στοιχείων και μητρών θεωρείτε 
απαραίτητα για αυτό το μεγάλο και ένδοξο έργο. Επι-
πλέον, η επιθυμία μας είναι πως οι προαναφερθέντες 
Robert Barker και Martin Lucas, και όποιοι τους διαδε-
χθούν στο μέλλον ως βασιλικοί τυπογράφοι, έχοντες 
ωφεληθεί από το αξίωμα αυτό που τους παρέχουμε, θα 
αναλάβουν με δικά τους έξοδα το κόστος του μελανιού, 
του χαρτιού, των τεχνιτών και της εκτύπωσης μιας έκδο-
σης κάθε χρόνο στα ελληνικά ή στα ελληνικά και τα λα-
τινικά, μεγάλης ή μικρής, που ο προαναφερθείς πατέρας 
ή ο Patrick Young ή κάποιος άλλος λόγιος υπήκοός μας 
θα επιμεληθεί και θα προετοιμάσει για το τυπογραφείο 
ώστε να εκτυπωθεί σε όσα αντίτυπα εσείς ή οι διάδοχοί 
σας θα κρίνουν απαραίτητα. Όλα αυτά θα είναι εκτελε-
στέα ανεξάρτητα αν τυπωθούν στο Λονδίνο, την Οξφόρ-
δη ή το Καίμπριτζ, κατά πως κρίνουν και επιθυμούν 
εκείνοι που θα κοπιάσουν να επιμεληθούν τα επιλεγμένα 
κείμενα. Τέλος, η επιπλέον επιθυμία μας είναι πως οι κα-
τέχοντες το αξίωμα [του βασιλικού τυπογράφου] θα 
αποκτήσουν χωρίς καθυστέρηση τα αναγκαία στοιχεία 
και τις μήτρες ώστε να μην υπάρξει κανένα εμπόδιο για 
την ολοκλήρωση του έργου και πως θα αναλάβουν την 
εκτύπωση προς το παρόν με τα [ελληνικά] στοιχεία που 
ήδη υπάρχουν στο βασίλειο. Για όλα αυτά ή για οποια-
δήποτε άλλη αναγκαία κατάσταση για την ανάπτυξη του 
εγχειρήματος αυτού δεν θα διστάσουμε να προχωρήσου-
με σε αυστηρό έλεγχο των πεπραγμένων σας και, αντί-
στοιχα, να είστε εξίσου αυστηροί με όλους όσους θα 
συνεργαστείτε. Εναπόκειται σε εσάς πάντα να κρίνετε το 
προαναφερθέν χρέος [των Barker και Lucas] εκπληρω-
μένο σύμφωνα με τη συνέπεια και τον ενδιαφέρον που 
θα επιδείξουν για την πρόοδο του έργου.  

Μετά από αυτή την απόφαση οι τυπογράφοι προμη-
θεύτηκαν δύο ελληνικές γραμματοσειρές: μία μεγέ-
θους Double Pica, παρόμοια με αυτή που χρησιμο-
ποίησε ο Robert Estienne για την ελληνική έκδοση 
της Καινής Διαθήκης στο Παρίσι και η δεύτερη σε 

μέγεθος Great Primer, που έμοιαζε τόσο με αυτή του 
Savile στο Ήτον, ώστε πιθανολογείται ότι τα στοι-
χεία της χυτεύτηκαν από τις ίδιες μήτρες στην Ευρώ-
πη. Με αυτές τυπώθηκε το έργο του Patrick Young, 
Catena Graecorum Patrum in Beatum Job (1637). 
Τα στοιχεία της πρώτης πέρασαν αργότερα στην κα-
τοχή του στοιχειοχυτηρίου Grover και μετέπειτα, το 
1782, πωλήθηκαν όταν διαλύθηκε το στοιχειοχυτή-
ριο James που τα είχε αποκτήσει από τον Grover. 

Ο Laud φρόντισε επίσης το τυπογραφείο της Οξ-
φόρδης να ανακτήσει τα ελληνικά στοιχεία του 
Savile, τα οποία είχε καταχραστεί ο τυπογράφος 
του Turner με τη δικαιολογία ότι θα στοιχειοθετού-
σε ένα ελληνικό Χρονολόγιο. Δυστυχώς, η πολιτική 
ανωμαλία του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε 
οδήγησε στη φυλάκιση και τελικά τον αποκεφαλι-
σμό του Laud το 1645, στερώντας έτσι τις ελληνι-
κές σπουδές στην Οξφόρδη από ένα επιφανή λόγιο.

Το 1642, ο αρχιεπίσκοπος της Ιρλανδίας James 
Ussher (1581-1656) και ο ολλανδός λόγιος Isaak 
Vossius (1618-1689) συνεργάστηκαν για τη μετά-
φραση της επιστολής του Βαρνάβα στην Οξφόρδη 
όπου και τυπώθηκε στα ελληνικά και λατινικά για 
πρώτη φορά (impressio princeps), μαζί με τις επιστο-
λές του Ιγνάντιου και του Πολύκαρπου με Πρόλογο 
του Ussher. Όμως, από ένα λάθος του τυπογράφου η 
μία πλευρά ενός φύλλου (4 σελίδες) τυπώθηκε λαν-
θασμένα ανεστραμμένη πίσω από την άλλη. Το λά-
θος εντοπίστηκε και το σκάρτο βιβλίο πετάχτηκε ή 
το πήρε ο τυπογράφος σπίτι του. Τα υπόλοιπα αντί-
τυπα φυλάσσονταν στην αποθήκη, αλλά την Κυρια-
κή 6 Οκτωβρίου 1644 έπιασε φωτιά κοντά στο τυπο-
γραφείο του πανεπιστημίου, η οποία γρήγορα 
εξαπλώθηκε σε αυτό και κατέστρεψε τα πάντα, καθι-
στώντας έτσι το κακέκτυπο αντίτυπο που τυχαία δια-
σώθηκε τη μοναδική μαρτυρία ότι η ελληνική αυτή 
έκδοση είχε πραγματοποιηθεί (Madan, 1908:25-26).

Εικ. 136. Dr John Fell, περ. 1665.
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Το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα, μετά την 
αναστήλωση της βασιλείας στην Αγγλία, ενεργό 
ρόλο στην αναδιοργάνωση των εκδόσεων του Πα-
νεπιστημίου της Οξφόρδης είχε ένας άλλος δραστή-
ριος λόγιος, ο αντιπρύτανης Dr John Fell (εικ. 136), 
μια ισχυρή φυσιογνωμία, ο οποίος, ήδη από το 
1668, προώθησε την έκδοση του William Beveridge, 
Συνοδικόν sive pandectae cannonum, μια φιλόδοξη 
δίτομη συλ  λογή των Συνοδικών Κανόνων της ορθό-
δοξης εκκλησίας, στοιχειοθετημένη στα ελληνικά, 
λατινικά και αραβικά. Το εγχείρημα ξεπερνούσε τις 
δυνατότητες των τοπικών τυπογράφων και χρειά-
στηκε η συνεργασία του Robert Scott, ενός από 
τους εμπειρότερους και μεγαλύτερους βιβλιοπώλες 
της Ευρώπης, για να βρεθούν λατινικά, ελληνικά 
και αραβικά στοιχεία καθώς και ικανοί σε τόσο 
απαιτητική εργασία (1.588 σελίδες) στοιχειοθέτες 
από το Λονδίνο και τη Γαλλία. Παρ’ όλες τις δυσκο-
λίες, η ολοκλήρωση της έκδοσης το 1672 ήταν η 
πρώτη μεγάλη σημαντική επιτυχία. Το εκδοτικό του 
πρόγραμμα, όπως η Βίβλος στα ελληνικά (μεγάλου 
σχήματος), τα ελληνικά και λατινικά πατερικά κεί-
μενα, οι κλασικοί έλληνες και λατίνοι συγγραφείς, 
ιστορικοί, φιλόσοφοι, μαθηματικοί κ.λπ., όλοι σε 
νέες κριτικά συνταγμένες εκδόσεις, καθώς και ένα 
Λεξικό, δείχνει το εύρος των στόχων του, αλλά και 
έλλειψη ρεαλισμού μπροστά στη δύναμη της συντε-

Εικ. 137. Η γραμματοσειρά μεγέθους Double Pica, του R. Granjon που αγόρασε ο Dr Fell στην Ολλανδία, περ. 1574.

1706 Granjon - Fell Greek 1706 Granjon - Fell Greek 

Εικ. 138.  Humphrey Prideaux, Marmora Oxoniensia..., 
Οξφόρδη, 1676.
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χνίας του Λονδίνου. Παράλληλα, οι απαιτήσεις των 
εκδόσεων σε γραμματοσειρές κάθε γλώσσας τον 
ανάγκασαν να προμηθευθεί από την Ολλανδία πα-
τρότυπα και μήτρες για πολλές γραφές, όπως: εβρα-
ϊκή, αρμενική, συριακή, σλαβική (κυριλλική), κοπτι-
κή, αραβική, μουσικά και μαθηματικά σύμβολα κ.ά. 
Χρησιμοποίησε ως μεσάζοντα τον Thomas Mar
shall, εξόριστο φίλο του Laud στην πόλη Ντόρντρε-
χτ, ο οποίος κατάφερε, παρά την απροθυμία των 
ολλανδικών χυτηρίων και τυπογραφείων, να αγορά-
σει ελληνικές μήτρες από έναν έμπορο που τις είχε 
στην κατοχή του ενέχυρες για κάποιο δάνειο. Δεν 
ήταν νέας κοπής και είχαν χαραχτεί από τον Robert 
Granjon και του Pierre Haultin τον 16ο αιώνα ακο-
λουθώντας τον δημοφιλή σχεδιασμό των grecs du 
roi του Claude Garamont. Έχουν διασωθεί τα 3 από 
τα τέσσερα μεγέθη: 7 πατρότυπα και 234 μήτρες κα-
θώς και άλλα τόσα περίπου που πρόσθεσε ο Peter de 
Walpergen, ο ολλανδός στοιχειοχαράκτης που προ-
σκλήθηκε και εγκαταστάθηκε στην Οξφόρδη, όπου 
έμεινε έως τον θάνατό του το 1703, χαράσσοντας 
εκεί συνολικά 16 γραμματοσειρές και μια σειρά με 
μουσικά σύμβολα. Στον κατάλογο που τύπωσε το 
πανεπιστημιακό τυπογραφείο της Οξφόρδης, το 1706, 
για τη δωρεά του Dr. Fell, αναφέρεται ο αριθμός των 
μητρών για τα εξής μεγέθη ελληνικών σειρών:

1699 Granjon - Fell Greek 1699 Granjon - Fell Greek 

Εικ. 140. Θεοκρίτου τα ευρισκόμενα, Οξφόρδη, 1699.

Εικ. 139. Γραμματοσειρά (Great Primer) του Robert Granjon που αγόρασε ο Dr Fell στην Ολλανδία, περ. 1674.
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Εικ. 141. Specimen of the Several Sorts of Letter Given to the University by Dr. John Fell..., Οξφόρδη, 1706.

18. Parangon Greek ……… 445 
19. Great Primer Greek ….. 456
20. Augustin Greek ……… 351
21. Pica Greek …………… 352
22. Long Primer Greek ….. 352

Η Βίβλος που τύπωσε ο Fell το 1675 ήταν η πρώτη 
της Οξφόρδης, και φυσικά αντιμετώπισε τον αμείλι-
κτο οικονομικό πόλεμο των ανταγωνιστών του Λον-
δίνου, αναγκάζοντάς τον τελικά να συμμαχήσει με 
δύο βιβλιοπώλες της πρωτεύουσας για να αντιμετω-
πίσει τους υπόλοιπους. Την ίδια χρονιά τύπωσε και 
την ελληνική Καινή Διαθήκη που έγινε αμέσως απο-

δεκτή από το λόγιο κοινό. Το 1677 η συλλογή πατρο-
τύπων, μητρών και στοιχείων του του πανεπιστημίου 
αυξήθηκε και διευρύνθηκε περισσότερο από τη δω-
ρεά του γερμανού λόγιου και απόφοιτου της Οξφόρ-
δης Francis Junius του νεότερου (1591-1677), ο 
οποίος δώρισε μια μεγάλη ποικιλία τυπογραφικού 
υλικού για περιφεριακές γραφές, όπως οι: αγγλο- σα-
ξονική, δανική, γοτθική, ρουνική, ισλανδική κ.ά. Τα 
ελληνικά στοιχεία που πρόσθεσε ήταν μεγέθους 
Pica. Ο Fell συνέχισε την εκδοτική του δραστηριότη-
τα έως τον θάνατό του, το 1686, αφήνοντας πίσω του 
έναν οργανωμένο εκδοτικό οίκο, από τους γνωστότε-
ρους και καλύτερα εξοπλισμένους στην Ευρώπη.   



180 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Εικ. 142. Του Θείου Πλάτωνος άπαντα τα σωζώμενα, Φραγκφούρτη, Claude de Marne & κληρονόμοι του J.Aubry, 1602.

Παρότι η παρουσία του τυπογραφείου της Οξφόρ-
δης θα έπρεπε χρονικά να συμπεριληφθεί στον 17ο 
αιώνα, η αγορά και χρήση των σειρών του Granjon 
στις πρώτες σημαντικές ελληνικές εκδόσεις του επέ -
βαλαν την παρουσίασή του μαζί με τις σχεδιαστικές 
εξελίξεις της προηγούμενης εκατονταετίας.

Κατά τον 17ο αιώνα καταγράφηκε μια ευρύτερη 
καμπή στην ποιότητα των εκδόσεων πανευρωπαϊ-
κά. Από την αρχή του και σχεδόν καθ᾽ όλη τη διάρ-
κειά του η Ευρώπη γνώ  ρισε συνεχείς και εξαντλητι-
κές θρησκευτικές και γεωπολιτικές συρράξεις που 
κατέληξαν σε ασφυ  κτι κό έλεγ  χο της βιβλιοπαραγω-
γής, ιδιαίτερα στις καθολικές χώρες. Λόγω των τε-
ράστιων πολε  μι κών εξόδων επιβλήθηκε παντού υπερ-
βολική φορολόγηση που συνέ τεινε στην οικο  νομική 
δυσπραγία και επιβράδυνε την εκδοτική δραστηριό-
τητα και την τυπογραφική τέχνη, οδηγώντας τη σταδια-
κά σε χα μηλή ποιότητα και συχνά σε ανούσια δια-
κοσμητική φλυαρία.

Οι ελληνικές εκδόσεις συνέχισαν να παράγω-
νται πρωτίστως στα μεγάλα εκδοτικά κέντρα της 

Βενετίας, του Παρισιού, της Βασιλείας, της Ζυρί-
χης, της Λειψίας, του Λέιντεν και του Άμστερνταμ.
Στη Γερμανία και την Ολλανδία αυξήθηκε η τάση 
να χαράζουν και να χρησιμοποιούν όλο και μικρό-
τερα μεγέθη στοιχείων για την έκδοση βιβλίων μι-
κρού σχήματος που ήταν εύκολα στη μεταφορά από 
τον αναγνώστη και υπαγορευόταν από τη θρησκευ-
τική πεποίθηση των προτεσταντών για αδιαμεσολά-
βητη ανάγνωση των ιερών κειμένων χωρίς την εξή-
γησή τους από κληρικούς. 

 Η καθιέρωση της σχεδιαστικού ύφους των 
Grecs du roi - Granjon - Haultin υπήρξε καθολική 
και στα διάφορα παραδείγματα που θα παρουσια-
στούν, από διαφορετικές πόλεις και δεκαετίες, αυτό 
είναι περισσότερο από εμφανές.

Αυτό που άρχισε να παρατηρείται από τα τέλη του 
17ου αιώνα ήταν οι πρώτες περιπτώσεις  στην Ολλαν-
δία αποφυγής των πολυάριθμων συμπλεγ μάτων και 
ενώσεων γραμμάτων, ιδιαίτερα στα κείμενα με μι-
κρά στοιχεία, όπου η δυσκολία της χάραξης, αλλά 
και της στοιχειοθεσίας ήταν ιδιαί τερα έντονη.

Μέρος B´: 17ος -18ος αιώνας



1612 Coloniae 1612 Coloniae

Εικ. 143. Jacob Gretser, Societatis Iesu Institutionum linguae Graecae, 
Κολωνία, Bernardi Gualtheri, 1612.



1628 Paris 1628 Paris

Εικ. 144. Εκ των του Αισώπου μύθων παρεκβολαί, Παρίσι, Sebastian Cramoisy, 1628.



1628 Vatican 1628 Vatican

Εικ. 145. Ερμηνεία ... της Οικουμενικής Συνόδου της Φλωρεντίας, Ρώμη, Sac. Congr. de Propag. Fide, 1628.



1644 Salicatti

1644 Salicati

1644 Salicatti

Εικ. 146. Αισώπου, Μύθοι, Βενετία, Altobello Salicato, 1644.



1655 Vitre 1655 Vitre

Εικ. 147. Claude Lancelot, Abregé de la Nouvelle methode ... de la langue greque, Παρίσι, Antoine Vitré, 1655.



1657 Lipsiae 1657 Lipsiae

Εικ. 148. Benito Arias Montano, Novum Testamentum Graecum, Λειψία, Christian Kirchner - Johann Wittigaeu, 1657.



1676 Kiel 1676 Kiel

Εικ. 149. Heinrich Opitz, Graecae Linguae, Κίελο,  Joachim Reuman, 1676.



1690 BATAVIA 1690 BATAVIA

Εικ. 150. Justus Vultejus (μτφρ.), Πολυαίνου Στρατηγημάτων βίβλοι οκτώ, Λέιντεν, Jordaan Luchtmans  - Jan Du Vivié, 1691.
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Εικ. 151. Johannes Leusden - Benito Arias Montano, 
Η Καινή Διαθήκη, Άμστερνταμ, Hendrik Wetstein, 1698.

Στην έκδοση της Καινής Διαθήκης του Hendrik 
Wetstein στο Άμστερνταμ, το 1698 (εικ. 151), ο επι-
μελητής Johannes Leusden αρχίζει τον Πρόλογο με 
το εξής σχόλιο (ελεύθερη απόδοση):

Σας παραδίδω αυτή την έκδοση της ελληνικής Καινής 
Διαθήκης, ευανάγνωστη και σωστά τυπωμένη χωρίς να 
περιπλέκονται τα στοιχεία, με τα κοινώς ονομαζόμενα 
συμπλέγματα. Αυτά συχνά μπερδεύουν τους αρχάριους, 
αλλά καμιά φορά ακόμα και τους γνώστες, προκαλώ-
ντας προβλήματα και παρανοήσεις.14

Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση που μια ελληνι-
κή γραμματοσειρά χαράχτηκε χωρίς συμπλέγματα 
μετά την Αναγέννηση, αν και ήδη μία δεκαετία νω-
ρίτερα ο Wetstein είχε τυπώσει δύο εκδόσεις του 
Marcus Meibom χωρίς να χρησιμοποιήσει τα συ-
μπλέγματα από ήδη υπάρχουσες σειρές (Reed / 
Johnson, 1952: 224-225 και Lane, 1996: 119). 

James και Thomas Grover

Το 1675 περίπου ο James και ο Thomas Grover, πα-
τέρας και γιος αντίστοιχα, συνεταιρίστηκαν για να 
συνεχίσουν την επιχείρηση ενός από τους επίση-
μους στοιχειοχύτες του Λονδίνου που πρέπει να 
είχε εργαστεί για την Πολύγλωσση Βίβλο νωρίτερα 
(1654-1657, εικ. 152). Για αυτό τον λόγο μάλλον, 
το χυτήριο διέθετε την πλουσιότερη τότε συλλογή 
μητρών και στοιχείων της λατινικής, της ελληνικής, 
και πολλών άλλων γραφών. Σε αυτές περιλαμβάνο-

14. «Do tibi hic Novum Testamentum Graecum nitidissime 
et correctissime impressum, fine ullis litterarum compediis, 
quae vulgo abbreviaturae dicuntur. Hae saepius Tyronibus et 
quandoque etiam doctioribus, molestias facessere et remoram 
injicere solent».

νταν και οι μήτρες 2 ελληνικών γραμματοσειρών 
που είχαν χρη σιμοποιηθεί και για την έκδοση του 
Young, Catena on Job, το 1637, όπως ήδη έχει προ-
αναφερθεί. Στον κατάλογο μητρών τους, το 1700, 
απογράφηκαν και οι μήτρες μιας «κοπτικής γρα-
φής», οι οποίες τελικά αποδείχτηκε ότι δεν ήταν 
παρά μια παλαιότερη βυζαντινή γραμματοσειρά που 
χρήζει εκτενέστερης αναφοράς. Το 1628 ο πατριάρ-
χης Κύριλλος Λούκαρις δώρισε στον Κάρολο Α´, 
μέσω του πρεσβευτή στην Κωνσταντινούπολη Sir 
Thomas Rowe, έναν σπάνιο τετράτομο χειρόγραφο 
κώδικα (Codex Alexandrinus) με το κείμενο της 
Καινής Διαθήκης γραμμένο με στρογγυλόσχημη κε -
φαλαιογράμματη γραφή, που την απέδιδαν στη Θέ-
κλα, μια αριστοκράτισσα της Αιγύπτου κατά τον 6ο 
αιώνα. Τον κώδικα αυτόν παρέλαβε ο Young και 
ήταν αυτός που μετέγραψε και τύπωσε την Επιστο-
λή του Κλήμεντος, η οποία βρισκόταν στο τέλος 
του. Κατά τον Reed, σκοπός του Young ήταν να 
προχωρήσει και στην έκδοση του κυρίως κειμένου 
και μάλιστα να χαραχτεί μία πανομοιότυπη γραμ-
ματοσειρά της γραφής του προτύπου για να στοιχει-
οθετηθεί. Όπως αναφέρει, ο Young πρέπει να προ-
χώρησε ενεργητικά γιατί το 1643 οι χαρακτήρες 
είχαν ήδη ολοκληρωθεί και ένα δείγμα από το Πρώ-
το κεφάλαιο της Γενέσεως είχε τυπωθεί. Δυστυχώς 
κανένα αντίτυπο δεν έχει διασωθεί, αλλά η ύπαρξή 
του βεβαιώνεται από τον λόγιο Επίσκοπο Brian 
Walton, στα Προλεγόμενα της Πολύγλωσσης Βί-
βλου που είχε επιμεληθεί. Η επιδείνωση της πολιτι-
κής κατάστασης, η απομάκρυνση του Young από τη 
θέση του το 1649 και ο θάνατός του το 1652, ακύ-
ρωσαν τελικά την προοπτική του έργου και οι χαρα-
κτήρες πέρασαν στα χέρια του στοιχειοχυτηρίου 
Grover, όπου αγνοώντας ότι ήταν αντίγραφα του 
Αλεξανδρινού κώδικα αποδόθηκαν λανθασμένα ως 
κοπτική (νέα γραφή) (Reed, 1887:200-205). Η υπό-
θεση αυτή παραμένει η πιθανότερη χωρίς όμως 
απτά στοιχεία, ενώ μια άλλη ακόμα ασαφέστερη 
ερμηνεία, που αναφέρει αλλά απορρίπτει ο Bowman, 
είναι ότι τα στοιχεία προήλθαν από τον χαράκτη γεω-
γραφικών χαρτών Captain John Thornton για μια 
υποθετική έκδοση του κώδικα στο Καίμπριτζ στις 
αρχές του 18ου αιώνα (Bowman 1998:141-144). 
Μετά τον θάνατο του Thomas Grover το στοιχειοχυ-
τήριο κατάληξε στον John James (1758) και οι μή-
τρες ταυτοποιήθηκαν τελικά ως ελληνικές, το 1778, 
στο δειγματολόγιο τυπογραφικών στοιχείων του 
Edward Rowe Mores ως Greek, [μέγεθος] English, 
Alexandrian, και έτσι αναφέρονται συνεχώς στα 
δειγματολόγια του στοιχειοχυτηρίου του Joseph Fry 
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από το 1782 που τις απέκτησε (εικ. 189, 190).15 Δεν 
φαίνεται, παρά τη συνεχή παρουσία τους σε αυτά, 
να χρησιμοποιήθηκαν ποτέ σε κάποια έκδοση. Ο 
αλεξανδρινός κώδικας θα εκδοθεί τελικά με νέα βυ-
ζαντινά στοιχεία χαραγμένα από τον Joseph Jack-
son, το 1786 (σ. 222–224).

Arthur και Nicholas Nicholls

Ο Arthur Nicholls υπήρξε στοιχειοχαράκτης τουλά-
χιστον από το 1632 και διαζώζεται το αίτημά του να 
αδειοδοτηθεί και ως τυπογράφος στο Λονδίνο γιατί 
το έργο του χαράκτη κακοπληρωνόταν. Ειδικά για 
τα ελληνικά αναφέρει: «[...] Για τη χάραξη ελληνι-
κών στοιχείων, επίσης, οι τυπογράφοι [μου] ανάθε-
σαν να κάνω όλη τη δουλειά για 400 πατρότυπα και 
μήτρες πληρώνοντας 80 λίρες, αλλά που άξιζαν 
στην πραγματικότητα 150». Μια ακόμη παρουσία 
ελληνικών στοιχείων μπορεί κανείς να βρει σε ένα 
μικρό δείγμα που έστειλε μετά την παλινόρθωση του 
στέμματος, το 1665, ο στοιχειοχαράκτης Nicholas 
Nicholls, ο γιος του Arthur, στον βασιλιά Κάρολο 

Β´ αιτούμενος την πρόσληψή του ως βασιλικού 
στοιχειοχαράκτη και χύτη. Σε αυτό επιδεικνύει τις 
ικανότητές του να χαράζει στοιχεία του μικρότερου 
τότε μεγέθους Pearl (= 5 στιγμών) σε διάφορες γρα-
φές, μεταξύ των οποίων και η ελληνική: «Βασιλεῦ 
εἰς τοὺς αἰώνας ζῆσε» (Reed 1887: 177-179, State 
papers. Domestic [affairs]. Vol. 142. No. 174). Το αί-
τημα έγινε αποδεκτό το 1677, αλλά δεν διασώζο-
νται άλλες πληροφορίες για το μετέπειτα  έργο του.

153. Επάνω: Δείγμα ελληνικών στοιχείων του  Arthur Nicholls, 
Λονδίνο, 1636. Κάτω: Δείγμα του Nicholas Nicholls. 

Εικ. 152.  Brian Walton (επιμ.), Biblia Sacra Polyglotta, Λονδίνο, Thomas Roycroft, 1657.

15. Από το δειγματολόγιο του 1816 το όνομα αλλάζει σε Codex 
Alexandrinus και στο τέλος του εδαφίου από το «Πάτερ ημών» 
προστίθεται μια σύντομη παράγραφος στην οποία τα στοι-
χεία αποδίδονται στον διάσημο στοιχειοχαράκτη Wynkyn de 
Worde (που πέθανε σχεδόν 100 χρόνια πριν την άφιξη του κώ-
δικα στην Αγγλία): «Αυτοί οι χαρακτήρες χαράχτηκαν από τον 
Wynkyn de Worde που μιμήθηκε επακριβώς εκείνο το αρχαίο 
και πολύτιμο χειρόγραφο της Καινής Διαθήκης του Βρετανικού 
Μουσείου, το οποίο (όπως μετέφερε ο αείμνηστος Dr. Woide 
στον Dr. Fry) δωρήθηκε το 1628 στον βασιλέα Κάρολο Α´ από 
τον Κύριλλο Λούκαρι, πατριάρχη της Αλεξάνδρειας και ύστε-
ρα της Κωνσταντινούπολης, και το οποίο θεωρείται ότι γρά-
φτηκε πριν 1.400 χρόνια τουλάχιστον. Βλ. τον Κατάλογο του 
Paterson και τα δειγματολόγια του [στοιχειοχυτηρίου] James, 
που πουλήθηκε το 1782, σελ. 10». Ο Reed μας πληροφορεί πως 
το λάθος προέκυψε κατά την καταγραφή για την πώληση του 
στοιχειοχυτηρίου του James· οι χαρακτήρες βρίσκονταν σε ένα 
συρτάρι με το όνομα «De Worde» (Reed, 1887:311, υποσημ. 1, 
Bowman, 1998:141-144 και εικ. 162).



154. Το τυπογραφικό δειγματολόγιο (επάνω) 
και μεγέθυνση των ελληνικών στοιχείων του (κάτω),

που χάραξε ο Nicholas Kis, Άμστερνταμ, 1686.
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Η ελληνική γραμματοσειρά του Nicholas Kis

Ο Ούγγρος Miklós (Nicholas) Tótfalusi Kis (1650-
1702) υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα λογίου, 
καλλιτέχνη και τεχνουργού που μόνο με τον Άλδο 
Μανούτιο, τους Estienne ή τον Plantin μπορεί να 
συγκριθεί. Γεννημένος στην ορεινή Τρανσυλβανία, 
μια περιοχή υπό συνεχή απειλή από την Τουρκική 
και την Αυστριακή αυτοκρατορία, ανέδειξε τα πολ-
λά του ταλέντα από μικρός. Σπούδασε Θεολογία 
στο κολλέγιο της πόλης Ένιεντ (Enyed Collegium 
Acade micum), όπου μια ομάδα δραστήριων ούγ-
γρων μελετητών είχαν αρχίσει να μεταλαμπαδεύ-
ουν τις νέες καρτεσιανές αντιλήψεις στα πεδία της 
επιστημονικης γνώσης. Μετά την ολοκλήρωση των 
σπουδών του το 1677, ανέλαβε διευθυντής ενός 
σχολείου στην πόλη Φογκάρας, αλλά προετοιμαζὀταν 
για να συνεχίσει τις μελέτες του στην Ολλανδία.

Εκείνη την περίοδο στην Ουγγαρία μία από τις 
πιεστικότερες θεολογικές και ακαδημαϊκές ανάγκες 
ήταν μια νέα έκδοση της Βίβλου στα ουγγρικά και 
σε μικρό σχήμα που θα μπορούσαν όλοι να μελε-
τούν και να μεταφέρουν με ευκολία. Το 1680, η ηγε-
σία της ουγγρικής μεταρρυθμιστικής εκκλησίας 
(καλ  βινιστές) αποφάσισε να τυπωθεί στην Ολλαν-
δία και, αναγνωρίζοντας τις ικανότητες του Kis, τον 
επέλεξε να αναλάβει την επιμέλεια του εγχειρήμα-
τος. Με σκοπό να συνεχίσει ως υπεύθυνος ενός ευ-
ρύτερου εκδοτικού προγράμματος τον ενθάρρυναν 
να διευρύνει τις γνώσεις του στην τυπογραφική τέ-
χνη κατά την παραμονή του στο Άμστερνταμ. 

Τα επόμενα επτά χρόνια ο Kis, όχι μόνο επιμε-
λήθηκε την έκδοση της Βίβλου Biblia Hungara, 
1685), δύο Ψαλτηρίων (1686) και της Καινής Διαθή-
κης (1687) στα ουγγρικά, αλλά παράλληλα μυήθη-
κε στα μυστικά της τυπογραφίας και, το σημαντικό-
τερο, αναδείχθηκε σε προικισμένο στοιχειοχαράκτη. 
Όλες οι εκδόσεις που επιμελήθηκε στην Ολλανδία 
και αργότερα πίσω στην Ουγγαρία τυπώθηκαν με 
γραμματοσειρές που ο ίδιος χάραξε τα πατρότυπα, 
χτύπησε τις μήτρες και χύτευσε τις ποσότητες των 
στοιχείων που χρειαζόταν. Το 1686 τύπωσε ένα μο-
νόφυλλο που περιείχε δείγματα από 37 σειρές που 
είχε δημιουργήσει, και πράγματι εντυπωσιάζει η 
ποιότητα και η ποικιλία τους σε σχέση με το χρονι-
κό διάστημα που τις δημιούργησε: 17 όρθιες λατινι-
κές, 15 πλάγιες (ιταλικές), 3 εβραϊκές, 1 ελληνική 
και μία με τις μουσικές νότες (εικ. 154). Ολοκλήρω-
σε τη χάραξη της πρώτης γραμματοσειράς της γε-
ωργιανής αλφαβήτου κατά παραγγελία του βασιλέα 
της Αρχίλ και συνέχισε με τη χάραξη αρμενικής, 

συριακής, σαμαριτικής και κοπτικής. Το κατόρθωμά 
του εντυπωσίασε τους σύγχρονούς του και πράγματι 
φαντάζει ασύλληπτη η ικανότητά του να συνδυάζει 
διανοητική δεινότητα και απαράμιλλη τε   χνουργία.

Παρότι είχε προσκληθεί να εργαστεί στη Φλω-
ρεντία από τον Μέγα δούκα Κόζιμο Γ´τον Μέδικο, 
που προδίκαζε μια σταδιοδρομία με πλούτη και φήμη, 
ο Kis επέλεξε να επιστρέψει στην πατρίδα του το 
1689, για να συνεχίσει την εκτύπωση Βίβλων και 
άλλων θεολογικών κειμένων. Δυστυχώς, παρά την 
παραγωγικότητα και τον ενθουσιασμό του αναγκά-
στηκε να πουλήσει ένα μεγάλο μέρος των σειρών 
στο στοιχειοχυτήριο Ehrhardt της Λειψίας και πα-
ράλληλα ενεπλάκη σε δογματικές διαφωνίες με την 
ηγεσία της ουγγρικής εκκλησίας. Πέθανε πρόωρα 
και απογοητευμένος, χωρίς να καταφέρει να πραγμα-
τώσει τους στόχους του. Η κακοδαιμονία του συνε-
χίστηκε και μετά τον θάνατό του γιατί η ωραιότατη 
λατινική σειρά που είχε χαράξει αποδόθηκε λανθα-
σμένα στον γερμανό τυπογράφο Anton Janson, στη 
Λειψία και έτσι συνέχισαν να ονομάζονται όλες οι 
επανασχεδιάσεις της κατά τον 20ό αιώνα, αν και οι 
έρευνες των ιστορικών Stanley Morison, Harry Carter 
και George Bu day απέδειξαν τον πραγ ματικό δημι-
ουργό τους (Haiman 1985).

Στην ελληνική σειρά που χάραξε ακολούθησε 
την κοινή σχεδίαση της εποχής του, αλλά δεν είναι 
εύκολο να υποθέσουμε πόσα συμπλέγματα είχε συ-
μπεριλάβει· μόνο το στι χρησιμοποιείται στο σύντο-
μο παράθεμα του δειγματολόγιου.

Το πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ

Η παρουσία της τυπογραφίας στην περιοχή του 
Καίμπριτζ καταγράφεται από το 1521 με τον γερμα-
νό τυπογράφο Johann Lair από το Σίγκμπουργκ, ο 
οποίος, την ίδια χρονιά, ήταν ο πρώτος που τύπωσε 
ελληνικό κείμενο στην Αγγλία, για την έκδοση του 
Λουκιανού, Dipsodes («Περί των διψάδων») με λα-
τινική μετάφραση του Henry Bullock. Τα στοιχεία 
προέρχονται εμφανώς από την Ευρώπη (Παρίσι ή 
Βασιλεία) και περιέχουν λίγα μόνο συμπλέγματα 
(εικ. 155). Από το 1522 και για εξήντα χρόνια, υπό 
την πίεση του ανταγωνισμού από το Λονδίνο και 
της γενικότερης πολιτικο-θρησκευτικής αστάθειας, 
δεν υπήρξε εκδοτική δραστηριότητα στην πόλη, 
ούτε το Πανεπιστήμιο ασχολήθηκε ενεργά, παρότι 
το 1534 το βασιλικό διάταγμα του Ερρίκου Η ´ του 
επέτρεπε να απασχολεί τρεις τυπογράφους για κάθε 
είδους εκτυπωτικές εργασίες. Ο Thomas Thomas 



193ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

155. Ludolf Kuster, Σουίδα, Λεξικόν, Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ, 1705.

ήταν ο πρώτος που κατάφερε να τυπώσει ξανά βι-
βλία το 1584, παρά την ανοιχτή εχθρότητα του λον-
δρέζικου μονοπωλίου, και ο διάδοχός του John Legate 
κυκλοφόρησε την πρώτη Βίβλο στο Καίμπριτζ 
(1591) και ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε το τυ-
πογραφικό έμβλημα του Πανεπιστημίου. Έως τα τέλη 
του 17ου αιώνα όσοι τυπογράφοι εργάστηκαν εκεί 
λειτουργούσαν μεν με την άδεια του Πανεπιστημί-
ου, τυπώνοντας κυρίως εκδόσεις της Βίβλου, αλλά 
δεν είχαν οργανική ή εξαρτώμενη σχέση μαζί του. 
Όπως και στην Οξφόρδη, η παρουσία μιας ισχυρής 
προσωπικότητας, του μεγαλύτερου κλασικού φιλο-
λόγου της περιόδου Richard Bentley, υπήρξε η κινη-
τήρια δύναμη για την ουσιαστική ίδρυση του περί-
φημου έκτοτε εκδοτικού οίκου Cam  bridge University 
Press, το 1696.

Δύο χρόνια αργότερα, το πανεπιστημιακό τυπο-
γραφείο είχε αναγερθεί και μια μεγάλη παραγγελία 
από στοιχεία και άλλο τυπογραφικό υλικό της Ολ-
λανδίας είχε παραδοθεί για χρήση. Ο John Hayes 
είχε τον τίτλο του πανεπιστημιακού τυπογράφου, 
αλλά η πρόσληψη ενός ικανότατου ολλανδού τυπο-
γράφου, του Cornelius Crownfield, ήταν αυτή που 
εγγυόταν την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Τα 
πρώτα βιβλία που βγήκαν από τα πιεστήρια, πά-

ντως, ήταν απλές παραγγελίες διαφόρων εκδοτών 
του Λονδίνου ή άλλων πόλεων.

Το πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ επιχείρησε το 
1700 την αγορά των ελληνικών στοιχείων του Βα-
σιλέως από τη Γαλλία, αλλά η Γαλλική Βασιλική 
Ακαδημία επέμενε σε κάθε έκδοση που θα τα χρη-
σιμοποιούσαν να υπάρχει η αναφορά «caracteribus 
Graecis e Typographeo regio Parisiensi», όρος που 
δεν αποδέχθηκαν οι πρυτανικές αρχές και έτσι το 
εγχείρημα δεν υλοποιήθηκε (De Guignes, 1787:85).

Το 1701 σηματοδοτεί την πρώτη σημαντική εκ-
δοτική απόπειρα του Πανεπιστημίου, το ελληνικό 
Λεξικόν του Σουίδα σε τρεις τόμους, με λατινική 
μετάφραση, επιμελημένο από τον γερμανό φιλόλο-
γο Ludolf Kuster, καθηγητή του πανεπιστημίου του 
Βερολίνου. Ο Bentley και η ακαδημαϊκή επιτροπή 
του τυπογραφείου ανέθεσαν στον John Owen, έναν 
μάλλον αφερέγγυο εκδότη, να αναλάβει την έκδο-
ση. Ο πρώτος τόμος και κάποια τυπογραφικά του 
δεύτερου ακολούθησαν το συμφωνημένο πρόγραμ-
μα, αλλά το 1703 ο Owen χρεοκόπησε και αδυνα-
τούσε να συνεχίσει τις πληρωμές. Η νέα αυτή κατά-
σταση ανάγκασε τον Bentley και την επιτροπή να 
συνάψει συμφωνία με τον έμπορο Sir Theodore 
Janssen (1658-1758) από το Λονδίνο για να συνεχι-
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στεί η παραγωγή της έκδοσης. Ο ίδιος θα συνέβαλε 
με το κόστος του χαρτιού και το Πανεπιστήμιο θα 
αναλάμβανε το κόστος της εκτύπωσης. Οι τρεις τό-
μοι κυκλοφόρησαν τελικά το 1705, αλλά οι χαμη-
λές πωλήσεις οδήγησαν σε πολλά προβλήματα που 
συνεχίστηκαν έως τα μέσα του 18ου αιώνα. Παρά 
την οικονομική αποτυχία του εγχειρήματος, η έκδο-
ση του Σουΐδα αποτέλεσε εξαίρετο δείγμα επιστη-
μονικής εργασίας, αλλά και τυπογραφικής τέχνης 
(εικ. 155). Η ελληνική γραμματοσειρά της έκδοσης, 
αγορασμένη από την Ευρώπη, ακολουθεί το πρότυ-
πο Grecs du roi και είναι διανθισμένη με ένας πλή-
ρες ρεπερτόριο συμπλεγμάτων.

Κατά το μεγαλύτερο μέρος του 18ου αιώνα το 
Πανεπιστήμιο συνέχισε κυρίως με εκδόσεις της Βί-
βλου, με σημαντικότερες, από τυπογραφική άποψη, 
την αναπαραγωγή του βυζαντινού κώδικα του 5ου 
αιώνα με ελληνικούς χαρακτήρες που χάραξε ο 
Joseph Jackson (σ. 222-224) και τη λατινική γραμ-
ματοσειρά που σχεδίασε ο John Baskerville το 1763 
(σ. 219-221). Στα τέλη του αιώνα, το Πανεπιστήμιο 
παρήγγειλε τη χάραξη και χύτευση μιας νέας ελλη-
νικής γραμματοσειράς βασισμένης στον γραφικό 
χαρακτήρα του κλασικού φιλολόγου Richard Porson 
(Κεφ. 3ο, σ. 277-282). 

Το στοιχειοχυτήριο του William Caslon 

O στοιχειοχαράκτης William Caslon (1692-1766) 
υπήρξε από τους πιο προικισμένους τεχνίτες που 
επηρέασαν με το έργο τους την Αγγλία και τις αμε-
ρικανικές αποικίες τους. Εκπαιδεύτηκε ως χαρά-
κτης διακοσμητικών σχεδίων για τους οπλουργούς 
(κάνες, σκανδάλες κ.ά.), αλλά γρήγορα ασχολήθη-
κε και με διακοσμητικά και γράμματα για τους χρυ-
σοτύπες-βιβλιοδέτες. Η ποιότητα των έργων  του 
τράβηξε την προσοχή τριών σημαντικών τυπογρά-
φων του Λονδίνου, του John Watts, του William Bow-
er και του James Bettenham, οι οποίοι χρηματοδό-
τησαν την ενασχόλησή του με τη στοιχειοχαρακτική 
και τη χύτευση γραμματοσειρών. Έτσι, το 1720 ίδρυ-
σε το εργαστήριό του και η πρώτη παραγγελία που 
έλαβε ήταν από μια αγγλικανική, ιεραποστολική εται-
ρεία (Society for Promoting Christian Knowledge) για 
τη χάραξη του αραβικού αλφαβήτου, με σκοπό την 
έκδοση και αποστολή θρησκευτικών κειμένων στους 
αραβόφωνες χριστιανούς της Μέσης Ανατολής. 
Κατά την επόμενη δεκαετία, η δημιουργία εξαιρετι-
κών λατινικών γραμματοσειρών τον οδήγησε στην 
κορυφή της τέχνης  του, ενώ δεν σταμάτησε να χα-

156. Ο William Caslon, Λονδίνο, 1692-1766. 

ράζει, εβραϊκούς, συριακούς, αρμενικούς και άλ-
λους χαρακτήρες των ανατολικών γραφών (Reed, 
1887:232-248). Η ελληνική του παραγωγή ήταν 
εξίσου εξαιρετική. Ήδη από το πρώτο δειγματολό-
γιο που κυκλοφόρησε το 1734 παρουσιάζει τέσσερα 
μεγέθη (English, Pica, Long Primer, Brevier) και έως 
το 1766, όταν εκδόθηκε το τελευταίο πριν τον θά-
νατό του, είχε διευρύνει τη συλλογή του, μαζί με 
αυτές που είχε χαράξει ο γιος του William II (1720-
1778), σε οκτώ:

OCCIDENTALS (Greek)
 Double Pica  Caslon II
 Great Primer  Caslon II
 English     Caslon I
 Pica   Mitchell*
 Long Primer  Caslon I
 Brevier   Caslon I
 Small Pica  Caslon II
 Nonpareil  Caslon II
* Ο Caslon I απέσυρε τα ελληνικά στοιχεία σε μέγεθος 
Pica, που είχε χαράξει ο ίδιος, όταν αγόρασε τις μήτρες 
του στοιχειοχυτηρίου του Robert Mitchell, το 1739 
(Reed 1887:247, Bowman 1998:86-87).

Το στοιχειοχυτήριο πέρασε στον William II και 
στη  συνέχεια το μοιράστηκαν οι  κληρονόμοι του, 
William III (;-1833) και Henry (1723-1787) ενώ στον 
νέο κατάλογο που τυπώθηκε το 1785 τα ελληνικά με-
γέθη παραμένουν τα ίδια. Ο William III πούλησε το 
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Εικ. 159. John Hill, Θεοφράστου περί των λίθων, Λονδίνο, 1774.

Εικ. 157. Γραμματοσειρά (Double Pica) του William Caslon, Λονδίνο, 1774.

158. Δείγμα ελληνικών κεφαλαίων στοιχείων 
του William Caslon, Λονδίνο, 1771. 
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μερίδιό του για να αγοράσει το στοιχειοχυτήριο του 
J. Jackson το 1792, αλλά κράτησε αντίγραφα από τις 
ελληνικές μήτρες που εμφανίζονται στα δειγματολό-
γιά του (1796 και 1798). Τα ελληνικά σχέδια των 
Caslon ακολούθησαν το «πρότυπο» των grecs du roi 
και περιλάμβαναν πολλά συμπλέγματα και βραχυ-
γραφίες, αν και το β´μισό του 18ου αιώνα άρχισε η 
μειωμένη χρήση τους και τελικά η κατάργησή τους 
σε όλη την Ευρώπη.

Ο Henry Caslon και η οικογένειά του συνέχισαν 
λειτουργία του στοιχειοχυτηρίου με διάφορες επι-
χειρηματικές συμπράξεις κατά τον 19ο αιώνα έως 
τον θάνατο του τελευταίου της δυναστείας Henry 
ΙΙI (1873), αλλά το όνομα Caslon παρέμεινε σε χρή-
ση έως τις αρχές του 20ού (Bowman 1998:86-87).

Martin-Dominique Fertel, 
La Science pratique de l’imprimerie, 1723

Ο Martin-Dominique Fertel (1648-1752) υπήρξε 
τυπογράφος και βιβλιοπώλης στην πόλη Saint-Omer  
Άρχισε αργά την ενασχόλησή του με την τυπογρα-
φία, το 1704, και ήταν ο πρώτος που συνέγραψε και 
εξέδοσε ένα εγχειρίδιο για την τυπογραφία.  Όπως 
αναφέρει στον Πρόλογο του, ταξίδεψε σε πολλά εκ-
δοτικά κέντρα της Γαλλίας, της Ιταλίας και της 
Φλάνδρας για να βελτιώσει τις γνώσεις του και σε 
αναζήτηση βιβλίων ή άλλων πληροφοριών για την 
τέχνη του, αλλά δεν βρήκε παρά το ιστορικό έργο 
του Jean de Caille, Histoire de l’imprimerie et de la 
librairie, où l’on voit son origine & son progrès, 
jusqu’en 1689. Η έλλειψη αυτή σε όλη την Ευρώπη 
τον ώθησε να αναλάβει το εγχείρημα. Στις 300 σε-
λίδες του τόμου πάρχει εκτενής ανάλυση κάθε το-
μέα του κλάδου: Στοιχειοθεσία κάθε είδους με πολ-
λά παραδείγματα και πίνακες αναφοράς, σύνθεση 
των σελίδων όλων των διαφορετικών περιπτώσεων 
με εικόνες και οι τεχνικές της εκτύπωσης μαζί με 
εικονογράφηση του πιεστηρίου.

Σε αυτή την πραγματεία συμπεριλαμβάνεται και 
αναλυτική περιγραφή της διαχείρισης και χρήσης 
των ελληνικών κειμένων και περιέχει την πρώτη ει-
κονογράφηση της ελληνικής κάσας, όπου ο συγ-
γραφέας πληροφορεί τους αναγνώστες του για τη 
διάταξη των ελληνικών στοιχείων: Περί των θέσε-
ων της στοιχειοθετικής κάσας για τους μεγάλους έλ-
ληνες συγγραφείς (De la situation de la Casse Grecque 
pour les grands Auters grecs, εικ. 161-162) μαζί με 
το σχεδιάγραμμά της και στη συνέχεια προτείνει 
μία εναλλακτική οργάνωση με λιγότερες θέσεις για 

απλούστερα κείμενα (De la situation de la Casse 
Grecque à l’usage des Livres de Classe, εικ. 162). 
Δεν είναι γνωστό αν αυτή η πρόταση καθιερώθηκε 
στην πράξη, ούτε έχουμε σχεδιάγραμμα από άλλη 
χώρα ή προηγούμενη περίοδο της σύνταξης των συ-
μπλεγμάτων στις κάσες. Αξίζει, πιστεύω, να κατα-
γραφεί η παρουσίαση και τα σχόλια του Fertel (ελεύ-
θερη απόδοση):

Περί των θέσεων της ελληνικής κάσας 
για τους μεγάλους έλληνες συγγραφείς

Πιστεύουμε ότι το σχέδιο της κάσας για τα έργα των 
μεγάλων ελλήνων συγγραφέων, που έχουμε σχεδιάσει 
για το Βασιλικό Τυπογραφείο, το οποίο  δικαίως χρησί-
μευσε ως πρότυπο για την πλειονότητα των τυπογρα-
φείων, είναι πιο εύκολο να γίνει αντιληπτό από όλες τις 
άλλες παραλλαγές που μπορούμε να φανταστούμε· ως 
εκτούτου λοιπόν σε αυτό πρέπει να στηριχθούμε.

Θεωρούμε πολύ σημαντικό να πληροφορήσουμε 
τους συναδέλφους να μην φοβηθούν διόλου από τον με-
γάλο αριθμό των διαχωριστικών, που είναι περισσότερα 
από 750, αφού από τις έξι στοιχειοθήκες, από τις οποίες 
αποτελείται η κάσα ολόκληρη [τρία ζεύγη], δεν είναι 
παρά μόνο το κάτω μέρος της μεσαίας προορισμένο για 
τα κοινά γράμματα και το περισσότερο χρήσιμο κατά τη 
στοιχειοθεσία. Μπορούμε να βεβαιώσουμε ευθαρσώς, 
ότι αμέσως μόλις διαβάσουμε τα ελληνικά και αναγνω-
ρίζουμε τα συμπλέγματα και τις ενώσεις, οι περισσότε-
ρες δυσκολίες έχουν λυθεί· πράγματι οι θέσεις των χαρα-
κτήρων είναι έτσι οργανωμένες, ώστε γνωρίζουμε εκ 
πείρας ότι μετά από μια ή δυο δοκιμές (από τις οποίες 
μπορεί να μας απαλλάξει η εξέταση αυτού του σχεδια-
γράμματος) θα έχουμε επιτύχει το εγχείρημα.  

Πρέπει λοιπόν να επισημάνουμε σε αυτούς που δι-
δάσκουμε τη στοιχειοθεσία· 1ον: Ότι το κάθε άτονο σύ-
μπλεγμα επαναλαμβάνεται γεισωμένο [crénée] από 

Εικ. 160. Το τυπογραφικό σήμα του Martin-Dominique Fertel, 
La Science pratique de l’imprimerie, Σεν Ομέρ, 1723.
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κάτω. 2ον: Ότι οι στοιχειοθήκες κάθε ζεύγους, τόσο η 
άνω, όσο και η κάτω του πρώτου, είναι σε ανάποδη σει-
ρά [το άτονο σύμπλεγμα κάτω και το γεισωμένο επάνω], 
και τον ίδιο κανόνα ακολουθούν η επάνω στοιχειοθήκη 
του δεύτερου ζεύγους και αμφότερες, τόσο η άνω, όσο 
και η κάτω, του τρίτου. 3ον: Έχοντας τυποποιήσει, για 
παράδειγμα, ότι μετά τα συμπλέγματα γα και μα, εκ των 
οποίων το ένα είναι στην κάτω στοιχειοθήκη και το άλλο 
στην άνω του πρώτου ζεύγους, πάντα ακολουθούν ανά-
στροφα αυτά του γαι ή μαι, με, μη, μι, μο, μυ, μω, μαν κ.ε. 
Ότι το πα, σα κ.ε., που είναι στην άνω στοιχειοθήκη του 
μεσαίου ζεύγους, δηλαδή το δεύτερο άνω τμήμα· το χα, 
ψα κ.ε. που είναι στην άνω στοιχειοθήκη του τρίτου ζεύ-
γους· και το τα, σα που είναι στην κάτω του τρίτου ζεύ-
γους, έχουν στη σειρά τους συνδυασμούς [με τα φωνήε-
ντα και τους διφθόγγους] προς τα δεξιά και στην ίδια 
γραμμή, κατά τον κανόνα που αναφέρεται στη συνέχεια: 
Ότι μετά το α ακολουθούν τα: αι, ε, η, ι, ο, υ, ω, αν, κ.ε. 
και ότι τα γεισωμένα αντίστοιχά τους από κάτω.  

Τέλος, για να κάνουμε τη διαμόρφωση αυτών των 
στοιχειοθηκών περισσότερο κατανοητή, κάτω από κάθε 
ελληνικό στοιχείο σημειώνουμε το αντίστοιχό του με 
λατινικά γράμματα· για παράδειγμα κάτω από το κεφα-
λαίο Άλφα (Α), που βρίσκεται στην πρώτη στοιχειο θήκη 
του πρώτου άνω μέρους, βρίσκουμε ένα Α· στη δεύτε-
ρη θέση της ίδιας σειράς, που είναι το γράμμα Βήτα (Β) 
βρίσκουμε ένα Β, στο τρίτο διαχωριστικό που ακολου-
θεί, όπου είναι το Γάμμα (Γ), βρίσκουμε το G, κ.ο.κ. 
Για τα πεζά γράμματα, στην κάτω στοιχειοθήκη, βρί-
σκουμε από κάτω από το α, ένα a, κάτω από το β, ένα 
b, κάτω από το γ, ένα g, κ.ο.κ. Στις ενώσεις, όπως από 
κάτω από το ος, σημειώνεται os, κάτω από το γα, το ga, 
από το σο, το so, από το μῶν, το môn, από το τῶν, το 
tôn κ.ο.κ. Κάτω από βραχυγραφίες, όπως το μετά, βρί-
σκουμε το meta, κάτω από το Έστι, βρίσκουμε το esti. 
Κατά τον ίδιο τρόπο για όλα τα άλλα ελληνικά συ-
μπλέγματα που βρίσκονται και στα δυο δια φορετικά 
σχεδιαγράμματα [που παρουσιάζουμε], με εξαίρεση τα 
συμπλέγματα και τα άλλα γεισωμένα στοιχεία, κάτω από 
τα οποία βρίσκουμε τα δυο γράμματα cr.   

Αυτό το σύμβολο, η διπλή κάθετος (||), που συνδέει τα 
διαχωριστικά των γεισωμένων χαρακτήρων και αυτών 
όπου δηλώνουμε τα γράμματα με λατινικά στοιχεία, γνω-
στοποιεί ότι οι χαρακτήρες είναι ίδιοι, οι μεν με τους δε, με 
εξαίρεση ότι οι πρώτοι είναι γεισωμένοι, ενώ οι άλλοι όχι. 

Δεν χρησιμοποιούμε το σύμβολο της διπλής καθέ-
του στο σχεδιάγραμμα των στοιχειοθηκών για τα ελλη-
νικά στοιχεία των σχολικών εγχειριδίων (εικ. 136), αλλά 
αρκεστήκαμε να βάλουμε τα δύο γράμματα cr σε όλα 
τα διαχωριστικά όπου τα πεζά γράμματα ή τα ελληνικά 
συμπλέγματα είναι γεισωμένα.

Δεδομένου ότι η λέξη γεισωμένος [χαρακτήρας] θα 
μπορούσε να δυσκολέψει ορισμένους, επισημαίνω εδώ 
ότι πρόκειται για όσα στοιχεία χυτεύονται με λιγότερο 
πλάτος του κορμού τους από τα άλλα, ώστε να είναι δυνα-
τό να προσαρμοστούν οι τόνοι – οξείες, βαρείες, περισπω-
μένες ή άλλα παρόμοια [διακριτικά]. Ιδού λοιπόν ο λόγος 
που αποκαλούμε τους χαρακτήρες αυτούς γεισωμένους. 

Ο συστηματικός καθορισμός των θέσεων που 
προτείνει, πρέπει να δημιουργήθηκε από τον Fertel, 
αν υποθέσουμε ότι γνώριζε ελληνικά, ή από κάποιον 
ειδικευμένο ελληνιστή / στοιχειοθέτη που έκανε ένα 
σκαρίφημα και το μετέτρεψε σε εικόνα ένας χαλκο-
γράφος. Τα ελληνικά γράμματα είναι ξεκάθαρα προϊ-
όν χάραξης με πούντα κι όχι μολυβένια στοιχεία της 
κάσας, αλλά παρουσιάζονται και συνδυασμοί που 
δεν απαντούν στις γνωστότερες σειρές από τα Grecs 
du roi και μετέπειτα. Φυσικά δεν πρέπει να αποκλει-
στεί πως πιθανόν λανθάνουν σε κάποιες εκδόσεις, 
αλλά μοιάζει περισσότερο με μια άσκηση εξορθο-
λογισμού και ταξινόμησης ενός πλήρους/ιδεατού 
συνόλου συνδυασμών του εμπνευστή τους παρά η 
καταγραφή της τότε λίγο-πολύ άναρχης πραγμα-
τικότητας. Σε κάποια από τα συμπλέγματα δε, τα 
οποία σημειώνονται με άσπρα πλαίσια, είναι εμφα-
νείς οι αβλεψίες του χαράκτη: 

Ι. Αριστερά από το σύμπλεγμα σου υπάρχει το 
ίδιο με μία αινιγματική διαγώνιο γραμμή και στο 
σύμπλεγμα σχο αναλογούν τρεις θέσεις, αντί για 
δύο (άτονου και γεισωμένου) και μάλιστα η τρίτη 
βρίσκεται μακρυά.
ΙΙ. Το σύμπλεγμα πευ παρουσιάζεται δύο φορές 
αλλά στην πρώτη έχει σχεδιαστεί λανθασμένα αντί 
του πει, ενώ και η λατινική αντιστοίχιση peyi δεν 
είναι ακριβής (pei).
ΙΙΙ. Οι βραχυγραφίες ση και οἱση έχουν αντιστοι-
χηθεί λανθασμένα ως on και oion, εμφανώς από 
άγνοια του χαράκτη (ο / σ και η / n).
IV. Το εναλλακτικό στοιχείο ῦ έχει αντιστοιχηθεί 
λανθασμένα ως oy (=ου) αντί ŷ.
V. Το συμπλέγματα τῇ και τῷ έχουν και γεισωμέ-
νο χαρακτήρα, ενώ δεν χρειάζεται αφού είναι ήδη 
σχεδια σμένα ως περισπώμενα.
VI. Τα δύο συμπλέγματα στο τέλος είναι παραλ-
λαγές του τῳ και τῷ, αλλά υποδεικνύονται λά-
θος στα λατινικά μόνο ως ô. 
Η παρουσίαση της δεύτερης κάσας και της εικο-

νογράφησής της δεν προξενούν απορίες. Προφανώς 
ο Fertel διέθετε ή μπορούσε να δανειστεί εύ κολα τα 
λιγότερα και περισσότερο τυποποιημένα συμπλέγ-
ματα που επιδεικνύονται, έτσι ώστε πραγματικοί 



τῳ tô τῷ tô
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τρεις φορές αυτό το σχεδιάγραμμα θα είναι αρκετές να 
προσφέρουν πλήρη κατανόηση ακόμη και σε λιγότερα 
διεισ δυτικά πνεύματα. Για τον λόγο αυτό διατηρήσαμε 
τέτοια δομή ώστε η διάταξη της κάτω στοιχειοθήκης του 
πρώτου ζεύγους να είναι σχεδόν ίδια με την κάτω στοι-
χειοθήκη των δικών μας λατινικών στοιχείων. 

Στην επάνω στοιχειοθήκη του πρώτου ζεύγους 
απαντούν τα κεφαλαία γράμματα, τα οποία ακολου-
θούν τη σειρά του ελληνικού αλφάβητου· στη συνέχεια 
τα τονισμένα φωνήεντα και τα [αντίστοιχα] γεισωμένα· 
αμέσως μετά από αυτά τα φωνήεντα τοποθετήσαμε τους 
τόνους, που είναι 14 και διαφορετικοί όλοι μεταξύ τους. 

Τέλος, προσπαθήσαμε κατά το δυνατόν να τακτοποι-
ήσουμε στις δύο άλλες στοιχειοθήκες τα συμπλέγματα 
του ίδιου είδους μαζί, στην πλειονότητά τους σε ευθείες 
σειρές και με τα αντίστοιχα γράμματα σημειωμένα από 
κάτω με λατινικά γράμματα και τα γεισωμένα από πάνω.

Μετά από τις διευκρινίσεις αυτές δεν χρειάζεται 
παρά λίγη προσοχή και προσπάθεια για να αποστηθίσει 
κανείς τη θέση και την αντιστοιχία όλων αυτών των ελ-
ληνικών γραμμάτων.

μολυβένιοι χαρακτήρες χρησιμοποιήθηκαν για τη 
στοιχειοθεσία της πρότυπης ελληνικής κάσας του 
και το κατά λάθος ανεστραμμένο στοιχείο Ω επιβε-
βαιώνει το γεγονός:

Περί των θέσεων της ελληνικής κάσας 
για τη χρήση τους σε σχολικά εγχειρίδια 

Με θλίψη διαπιστώσαμε ότι σε πολλές πόλεις της Γαλλί-
ας οι τυπογράφοι φυλλάνε τα ελληνικά στοιχεία σε χάρ-
τινα χωνιά όπως τα παρέλαβαν από το χυτήριο και τούτο 
γιατί δεν ξέρουν να φτιάχνουν ειδικές κάσες για τους 
συγκεκριμένους χαρακτήρες. Γι’ αυτόν τον λόγο κρίναμε 
σκόπιμο να σχεδιάσουμε εδώ ένα διάγραμμα, ώστε να 
μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν ως πρότυπο για να 
διδάξουν στους συνεργάτες τους τις θέσεις όλων των 
στοιχείων σε κάθε διαφορετικό χώρισμα της κάσας, ο 
αριθμός των οποίων δεν είναι σε καμία περίπτωση τόσο 
μεγάλος όσο εκείνος της [προηγούμενης]στοιχειοθήκης 
για τους μεγάλους έλληνες συγγραφείς, εφόσον αυτή 
που χρησιμοποιείται για τα σχολικά εγχειρίδια περιέχει 
μόνο 358 διαχωριστικά, ενώ η άλλη περίπου 750.

Η θέση όλων αυτών των στοιχείων φαίνεται τόσο 
εύκολα αντιληπτή που ελπίζουμε ότι εξετάζοντας δυο- 

Εικ. 161. (Αριστερά): Martin-Dominique Fertel, οι ελληνικές στοιχειοθήκες για τους αρχαίους έλληνες συγγραφείς.
Εικ. 162. Martin-Dominique Fertel, οι ελληνικές στοιχειοθήκες  για σχολικά εγχειρἰδια, Σεν Ομέρ, 1723.



Εικ. 163. Σχεδιάγραμμα ελληνικής στοιχειοθήκης στη Γερμανία από την έκδοση 
των Johann Ernest - Andreas Endter, Die wol-eingerichtete Buchdruckereÿ, Νυρεμβέργη, 1721 και 1733.

Εικ. 164. Η ελληνική γραμματοσειρά μεγέθους Text από τη πραγματεία των Ernest – Endter, Νυρεμβέργη, 1733.

1733 Ernes - Endter1733 Ernes - Endter
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Το στοιχειοχυτήριο Izaak Enschedé 

Ο γερμανός τυποχαράκτης Joan Michaël Fleisch-
man (1707-1768) μαθήτευσε στο Άμστερνταμ δί-
πλα στους Izaak van der Putte και Hermanus Uyt-
werff και το 1735 ίδρυσε δικό του εργαστήριο, αλλά 
τη διαχείριση ανέλαβε ο Rudolf Wetstein, γιος του 
προαναφερθέντος εκδότη Hendrik Wetstein (σ. 189). 
Το 1743, ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Rudolf, αγό-
ρασε το χυτήριο ο Izaak Enschedé και ο Fleischman 
παρέμεινε ως χαράκτης. Η ποιότητα των γραμματο-
σειρών του αναγνωρίστηκε γρήγορα, ιδιαίτερα αυ-
τών σε μικρά μεγέθη που σχεδίασε για τις πρώτες 
τότε ολλανδικές εφημερίδες, όπως η Haer lemse Cou-
rant. Στο τυπογραφικό δειγματολόγιο του στοιχειο-
χυτηρίου Enschedé (Epreuve de caracteres... de Isaac 
et Jean Enschede à Haar lem, το 1748) παρουσιάζο-
νται 11 ελληνικές γραμματοσειρές διαφόρων μεγε-
θών (εικ. 165, 166), και κάποιες από τις μικρότερες 
ήταν του Fleisch man, οι μεγαλύτερες μάλλον του 
François Rosart (σ. 204):

Κεφαλαιογράμματες / Τίτλων
Dubbelde Text Griekse
Dubbelde Mediaan Griekse
Dubbelde Descendiaan Griekse
Dubbelde Brevier Griekse

Πεζοκεφαλαίες
Text Griex
Augustyn Griex
Mediaan Griex
Descendiaan Griex
Garmond Griex
Brevier Griex
Collonel Griex

Η επιτυχία του στοιχειοχυτηρίου Enschedé ήταν 
μεγάλη και πέραν των συνόρων της Ολλανδίας. Τα 
αγγλικά τυπογραφεία και εκδότες υπήρξαν για αυτά 
μια μεγάλη και επικερδής αγορά έως τα τέλη του 
αιώνα. Τη χρονιά του θανάτου του Fleischman εκ-
δό θηκε ένα νέο δειγματολόγιο και σε αυτό παρου-
σιάζονται περισσότερες ελληνικές σειρές (10 κε-
φαλαίες για τίτλους και 10 πεζοκεφαλαίες κειμένου). 
Από αυτές καταγράφονται ειδικά όσες είχε χα ράξει ο 
ίδιος, ενώ σε δύο μεγέθη, Augustyn Grieksch (1740) 
και Descendiaan Grieksch (1742), συμπεριλαμβά-
νονται και τα συμπλέγματα (Stukletteren) που τους 
είχε προσθέσει το 1764 και 1765, αντιστοίχως:

Johann Ernes - Andreas Endter, 
Die wol-eingerichtete Buchdruckereÿ..., 1721/1733

Η επόμενη φορά που βρίσκουμε αναφορά στη δια-
μόρφωση της ελληνικής στοιχειοθήκης είναι μια 
δεκαετία αργότερα, όταν κυκλοφόρησε η γερμανι-
κή πραγματεία για την τέχνη της τυπογραφίας των 
Johann Ernes και Andreas Endter, Die wol-ein ge-
richtete Buchdruckereÿ..., 1721 και το 1733. Δεν γίνε-
ται όμως εκτενής περιγραφή, ούτε λόγος για τα συ-
μπλέγματα και τις βραχυγραφίες (εικ. 163, 164). 

 Παρατηρώντας το σχεδιάγραμμα πρέπει να ση-
μειώσουμε ότι σε αυτὀ δεν είναι διαθέσιμα παρά τα 
απολύτως αναγκαία στοιχεία σε μία μόνο τυπογρα-
φική κάσα, δηλαδή: τα κεφαλαία και πεζά φωνήε-
ντα (μαζί με τα υπογεγραμμένα ᾳ, ῃ, ῳ) υπάρχουν 
άτονα καθώς και γεισωμένα – τα τελευταία συμβο-
λίζονται με τα κατωφερή εισαγωγικά ˶ – εκτός του 
ιώτα (στην επάνω δεξιά σειρά), στο οποίο λόγω του 
στενού σχεδιασμού δεν μπορούσαν να μειώσουν το 
σώμα και αναγκαστικά όλες οι τονούμενες περιπτώ-
σεις έπρεπε να χυτεύονται χωριστά η καθεμία: ῒ  ΐ  ϊ  
ἷ  ἶ  ἵ  ἳ  ἴ  ἲ  ἰ  ἱ  ί  ὶ  ῖ. Το ψιλούμενο και δασυνόμε-
νο ρ (ῤ - ῥ) επίσης χυτεύονταν ως ανεξάρτητα στοι-
χεία, ενώ συμπεριλαμβάνονταν και εναλλακτικοί 
χαρακτήρες για τα β, γ, θ, π, ς, στ και τ. Και σε αυτό 
το σχεδιάγραμμα τα στοιχεία, οι γραμμές των διαχω-
ριστικών και τα διακοσμητικά επάνω και στα πλάγια 
είναι μολυβένια επίσης· το κατά λάθος μικρότερο 
εναλλακτικό π επιβεβαιώνει το γεγονός.

Από τα μέσα του 18ου αιώνα παρατηρούμε μία 
αύξηση της παρουσίας των στοιχειοχυτηρίων με 
έντυπα δειγματολόγια των γραμματοσειρών που διέ-
θεταν στους τυπογράφους και όσα από αυτά ειδι-
κεύονταν και στη χάραξη ελληνικών σειρών δεν 
παρέλειπαν να τις παρουσιάζουν. Λόγω του περιο-
ρισμένου αριθμού σελίδων, συνήθως περιείχαν ένα 
μικρό παράθεμα κειμένου στα διάφορα μεγέθη που 
είχαν και στα μικρότερα από αυτά παρέθεταν όλα 
τα κεφαλαία γράμματα, επίσης. 

Η τάση απλούστευσης που ανιχνεύσαμε στην 
Ολλανδία στο τέλος του 17ου αιώνα είχε πλέον αρ-
χίσει να γίνεται όλο και πιο δημοφιλής στη Γερμα-
νία και την Αγγλία και μόνο στη Γαλλία η αναφορά 
στα συμπλέγματα διατηρήθηκε έως τις αρχές του 
19ου αιώνα.



Εικ. 166. Η ελληνική γραμματοσειρά Augustyn Grieksch του Joan Fleischman, Χάρλεμ, 1740.

Εικ. 165. Ελληνικές γραμματοσερές από το δειγματολόγιο  Proef van letteren, ... J. Enschedé, Χάρλεμ, 1768.

1774 Caslon Greek1774 Caslon Greek



Εικ. 167. Οι ελληνικές γραμματοσειρές του δειγματολογίου του François Rosart, Βρυξέλλες, 1768.

Εικ. 168. Η μικρότερη και η μεγαλύτερη ελληνική γραμματοσειρά από το δειγματολόγιο του Jean Louis de Boubers, Βρυξέλλες, 1777.

1768 Greek Rosart
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Εικ. 169. Pierre-Simon Fournier, le Jeune (1712-1768).
Χαρακτικό του Charles-Étienne Gaucher.

Κεφαλαιογράμματες / Τίτλων
Dubbelde Paragon Grieksche Kapitalen 
Dubbelde Text Grieksche Kapitalen
Parysse Geschaduwde Grieksche Kapitalen
Dubbelde Paragon Geschaduwde Grieksche Kapitalen
Dubbelde Text Geschaduwde Grieksche  Kapitalen 
Dubbelde Augustyn Geschaduwde Grieksche  Kapitalen
Dubbelde Mediaan Grieksche Kapitalen
Dubbelde Descendiaan Grieksche Kapitalen
 (J.M. Fleischmann, 1744)
Dubbelde Garmond Grieksche Kapitalen
Dubbelde Brevier Grieksche Kapitalen
 (J.M. Fleischmann, 1744)

Πεζοκεφαλαίες
Text Grieksche / Great Primer
Augustyn Grieksch No. 1 / English
 (J.M. Fleischmann, 1740)
Augustyn Grieksch Stukletteren
 συμπλέγματα (J.M. Fleischmann, 1764)
Augustyn Grieksch No. 2
Mediaan Grieksch / Pica
Descendiaan Grieksch / Small Pica
 (J.M. Fleischmann, 1742)
Descendiaan Grieksche Stukletteren 
 συμπλέγματα (J.M. Fleischmann, 1765)
Garmond Grieksch No. 1
Garmond Grieksch No. 2
Brevier Grieksch No. 1
Brevier Grieksch No. 2
Collonel Grieksch

O άλλος στοιχειοχαράκτης, ο Βαλόνος François 
Rosart (1714-1777) προ ερχόταν από οικογένεια 
χρυσοχόων και είχε δικό του εργαστήριο στο Χάρ-
λεμ, αλλά συνεργαζόταν και με τον ισχυρό ανταγωνι-
στή του, τον οίκο των Enschedé. Το 1759 μετεγκα-
ταστάθηκε στις Βρυξέλες, όπου υποστηρίχτηκε από 
τον Karel van Lorreinen, ηγεμόνα της περιοχής, και 
συνέχισε εκεί με επιτυχία το χυτήριο έως τον θάνα-
τό του. Τύπωσε κι αυτός δύο δειγματολόγια, το 1761 
και το 1768 (εικ. 167), αλλά μόνο στο τελευταίο συ-
μπεριέλαβε και ελληνικές γραμματοσειρές: Δύο κεφα-
λαιογράμματες (Double Philosophie Grec και Double 
Petit Romain Grec) και δύο πεζοκεφαλαίες (Cicero /
Mediaen grec και  Dessndiaen / Philosophie grec).

Στις Βρυξέλες δραστηριοποίηθηκε επίσης ο Jean 
Louis de Boubers, στου οποίου το δειγματολόγιο βρί-
σκουμε 7 ελληνικἐς γραμματοσειρές στα μεγέθη: Petit 
Texte, Gaillarde, Petit Romain, Philosophie, Cicero, 
Saint Augustin, Gros Romain (εικ. 168). 

Ο στοιχειοχαράκτης Pierre-Simon Fournier

Ο επόμενος διάσημος και πληθωρικός σε ταλέντο 
και παραγωγικότητα τεχνουργός και λόγιος που 
εξύψωσε την τυπογραφική τέχνη στα μάτια του ευ-
ρύτερου κοινού ήταν ο Γάλλος Pierre Simon Fournier, 
ο νεώτερος (1712-1768, εικ. 169). Αντίθετα από τον 
Kis όμως, o Fournier γεννήθηκε σε οικογένεια με μα-
κρά στοιχειοχυτική παράδοση που διέθετε τις καλύ-
τερες γαλλικές γραμματοσειρές δύο αιώνων στη 
συλλογή της. Η οικογένεια των Fournier ήταν τυπο-
γράφοι στην Οζέρ, πριν ο πατέρας του Pierre Simon, ο 
Jean Claude μεταφέρει την επιχείρηση στο Παρίσι 
και εξειδικευτεί στη στοιχειοχάραξη στο εργαστή-
ριο του Jean Cot, το έργο του οποίου δημοσιεύτηκε 
αργότερα στο δειγματολόγιο του Claude Lamesle, 
το 1742, όπου είχε καταλήξει μετά τον θάνατό του. 
Σε αυτό παρουσιάζεται και μία ελληνική σειρά με-
γέθους Petite texte (εικ. 170).
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Από το 1698 ο Jean Claude ανέλαβε τη διεύθυν-
ση του παλαιότερου και μεγαλύτερου γαλλικού 
στοιχειοχυτηρίου της οικογένειας Le Bé έως τον 
θάνατό του, το1729. Ο μεγαλύτερος γιός του Jean 
Pierre, ο πρεσβύτερος (1706-1783) ακολούθησε τα 
βήματα του πατέρα του αγοράζοντας το στοιχειοχυ-
τήριο των Le Bé το 1730, το οποίο συνέχισαν οι 
κόρες του έως τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο δευτε-
ρότοκος γιος Michel François επέστρεψε στην Οζέρ 
και επανίδρυσε το παλαιό τυπογραφείο της οικογέ-
νειας. Ο τελευταίος γιος ο Pierre Simon, ο νεώτε-
ρος, αναδείχθηκε στον σημαντικότερο χαράκτη και 
εκλαϊκευτή της τυπογραφικής τέχνης στη χώρα του.
Λίγο πριν τον θάνατο του πατέρα του ο 17χρονος 
Pierre Simon άρχισε την εκπαίδευσή του στο εργα-
στήριο του αδελφού του και ταυτόχρονα σπούδασε 
σχέδιο στην Academy de St Luc υπό τον μινιατου-
ρίστα Jean-Baptiste Gille Colson, ο οποίος σίγουρα 
του δίδαξε τη τέχνη και την ακρίβεια των έργων μι-
κρής κλίμακας. 

Η εμφάνιση της πρώτης γαλλικής πραγματείας 
για την τυπογραφία του Fertel (σ. 196-199) είχε ήδη 
βοηθήσει στην εισαγωγή της τέχνης στους κύκλους 
των λογίων και της αριστοκρατίας του Λουδοβίκου 
ΙΔ´. Αρκετοί, μάλιστα, διατηρούσαν δικά τους μικρά 
τυπογραφεία με γνωστότερο αυτό της Ma dame de 
Pompadour στα διαμερίσματά της στις Βερσαλλίες 
γύρω στο 1760, που ο Fournier την είχε βοηθήσει να 
οργανώσει. Σε αυτό το ανερχόμενο κύμα δημοφιλίας 
της τέχνης ανδρώθηκε ο Pierre Simon και έως το 
1736 χάραξε διάφορες γραμματοσειρές μεγάλου 
μεγέθους σε ξύλο και μέταλλο για το εργαστήριο 
του αδελφού του, ενώ μελετούσε το πλούσιο ιστο-
ρικό αρχείο σε στοιχεία των Le Bé. 

Σε ηλικία 24 ετών αποφάσισε να ιδρύσει το δικό 
του εργαστήριο και παράλληλα άρχισε τη συστημα-
τική ενασχόλησή του με την ιστορία και την επιστη-
μονική μεταρρύθμιση της τυπογραφίας μέσα στο 
ευρύτερο πνεύμα του Διαφωτισμού και της εποχής 
του Ορθού Λόγου που διέτρεχε τη Γαλλία και όλη 
την Ευρώπη. Το 1737 δημοσίευσε την πρώτη πραγ-
ματεία για τη μεταρρύθμιση του τυπογραφικού με-
τρικού συστήματος, Table de proportions des differens 
caracters de l’impri merie, προ σπα θώντας να εξορ-
θολογίσει ένα χαοτικό συντεχνιακό συνοθύλευμα 
πρακτικών δύο αιώνων. 

Έως το 1742, έξι μόλις χρόνια μετά την αρχή του 
στοιχειοχυτηρίου του, είχε χαράξει και χυτεύσει μό-
νος του έναν εντυπωσιακό αριθμό γραμματοσειρών 
και κοσμημάτων όλων των μεγεθών και τις παρου-
σίασε στο πρώτο δειγματολόγιό του Modeles des 

caracteres de l’imprimerie, το οποίο περιέιχε 4.600 
διαφορετικά στοιχεία. Ιδιαίτερα οι πλάγιες σειρές του 
υπήρξαν τα καλύτερα παραδείγματα του 18ου αιώνα, 
όπως γρήγορα αναγνώρισαν ήδη οι σύγχρονοί του 
(Momoro 1793:103). Στο δειγματολόγιο συμπεριλαμ-
βάνεται μια εβραϊκή σειρά, αλλά ακόμα δεν είχε 
ασχοληθεί με την ελληνική αλφάβητο. 

Την επόμενη εικοσαετία ο Fournier αναδείχθηκε 
ως η σημαντικότερη προσωπικότητα της γαλλικής 

Εικ. 170. Η ελληνική γραμματοσειρά στο δειγματολόγιο 
του Claude Lamesle, 1742.
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τυπογραφίας και κέρδισε τον σεβασμό των λογίων, 
των επιστημόνων, των καλλιτεχνών και φυσικά των 
ομοτέχνων του παρά το νεαρό της ηλικίας του. Σε 
αυτούς τους κύκλους, όπως ήταν φυσικό, ήρθε σε 
επαφή με τον Denis Diderot και τον Jean D’Alembert, 
τους συντάκτες του μεγαλύτερου εκδοτικού έργου 
του Δια φωτισμού, της Encyclopédie, και ανάμεσά 
τους ο νεαρός Fournier ανέλαβε να συντάξει το λήμ-
μα για την Τυπογραφία (σ. 210-213).

Τόση ήταν η φήμη του ώστε του ζητήθηκε η συμ-
βολή του για την ίδρυση και οργάνωση του βασιλι-
κού τυπογραφείου της Σουηδίας και της Σαρδηνίας· 
παράλληλα διεύρυνε τις μελέτες του για την ιστορία 
της τυπογραφίας εκδίδοντας μια σειρά 5 άρθρων από 
το 1758 έως το 1763 για τα χαρακτικά σε ξύλο, τα 
πρώι  μα βιβλία από ολοσέλιδες ξύλινες μήτρες, δύο 
πο  λεμικές κατά της θεωρίας του Johann Daniel Schöp-
flin ότι το Στρασβούργο υπήρξε η γενέτειρα της τυπο-
γραφίας (και του σουηδού υποστηρικτή του Charles 
Baer), και μια βιβλιογραφική πραγματεία κατά μιας 
υποτιθέμενης πρώτης έντυπης Βίβλου.

Άλλη σημαντική παρουσία του ήταν στην αναδια-
μόρφωση του χώρου της έντυπης μουσικής σημειο-
λογίας, επινοώντας τη χάραξη και χύτευση των χα-
ρακτήρων ώστε να τυπώνονται με ένα πέρασμα και 
όχι σε δύο, όπως έκαναν έως τότε (ένα για το πεντά-
γραμμο και ένα για τις νότες). Κυκλοφόρησε και μία 
μικρή πραγματεία-δειγματολόγιο, Essai d’un nouveau 
caractère de fonte pour l’impression de la musique 
το 1754 με τις καινοτομίες του. Αυτό τον έφερε σε 
σύγκρουση με το εκδοτικό μονοπώλιο μουσικής της 
οικογένειας Christophe Ballard, αλλά και τους αντα-
γωνιστές του, το στοιχειοχυτήριο της οικογένειας 
Nicolas Gando.  Στο τέλος κατάφερε να καταργηθεί 
η μονοπωλιακή θέση που κατείχαν στη μουσική.

Το σημαντικότερο έργο που ο Fournier άφησε 
στη σύντομη, αλλά εντυπωσιακά παραγωγική ζωή 
του ήταν η περίφημη έκδοση, Manuel typographique 
utile aux gens de lettres (1764). Η πείρα που είχε 
αποκομίσει από την ασταμάτητη στοιχειοχαρακτική 
παραγωγή του, η πνευματική επαφή και τριβή του με 
τον κύκλο των Διαφωτιστών και η ακόρεστη ενέρ-
γειά του να βελτιώνει την τέχνη του υπήρξε το δυνα-
μικό υπόβαθρο για την πληρέστερη έως τότε εργασία 
περί της τυπογραφίας. Εκεί μας προσφέρει μια διεισ-
δυτική ματιά σε όλα τα στάδια της παραγωγής και 
μόνο ο πρόωρος θάνατός του εμπόδισε την ολοκλή-
ρωση των 4 τόμων που είχε σχεδιάσει. Πρόλαβε να 
εκδόσει τον Α´ και τον Δ´(κυκλοφόρησε ως Β´), αλλά 
ακόμα και αυτή η περιορισμένη παρουσία δεν μπορεί 
παρά να προκαλέσει τον θαυμασμό: οι τυπογραφικοί 

Εικ. 171. Δύο από τους πίνακες της Μεγάλης γραμματοσειράς 
(με όλα τα συμπλέγματα) του P.-S. Fournier, 1764.



Εικ. 172. Τα επτά μεγέθη των ελληνικών γραμματοσειρών (με όλα τα συμπλέγματα) του P.-S. Fournier, 1764.
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χαρακτήρες, οι τεχνικές χάραξης, η κατασκευή των 
μητρών και η χύτευση, τα εργαλεία, η εκτύπωση και 
η μελάνη, πολυάριθμα δείγματα γραμματοσειρών σε 
όλα τα μεγέθη και είδη (όρθια, πλάγια, γοτθικά, καλ-
λιγραφικά κ.ά.), αλλά και άλλες γραφές. Εκεί αφιε-
ρώνει μία εκτενή αναφορά στις ελληνικές γραμματο-
σειρές. Ξεφυλίζοντας τον Τόμο Α´ θα βρούμε 18 
ολοσέλιδους πίνακες που περιέχουν όλα τα συ
μπλέγματα της Μεγάλης γραμμα τοσειράς (Grande 
police και άλλους 6 για τη Μικρή γραμματοσειρά 
(Petite police). Ενδιά μεσα παρεμβάλλεται ένα σύ-
ντομο επεξηγηματικό κείμενο για την ιστορία της 
χρήσης τους (ελεύθερη μετάφραση):

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Μπορεί κανείς να παρατηρήσει σε αυτό το πολυάριθμο 
σύνολο στοιχείων [διαφορετικών γραφών] πως τα ελλη-
νικά είναι τα πλέον εκτενή και περίπλοκα από όλους 
τους χαρακτήρες. Οι στοιχειοχύτες δεν πρόκειται πάντο-
τε να φτιάχνουν ελληνικές γραμματοσειρές όπου θα 
απεικονίζονται όλα τα στοιχεία, διότι, όπως μόλις ανέφε-
ρα, οι χαράκτες που δουλεύουν για αυτά ακολουθούν 
[μόνο] τα συμπλέγματα που βρίσκουν στα χειρόγραφα 
που μιμούνται. Δεν υπήρξαν ποτέ όλα τα συμπλέγματα 
χαραγμένα μαζί, παρά μόνο στα ελληνικά στοιχεία του Εικ. 172α. 
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Garamond για τον Φραγκίσκο Α´. Αυτό είναι που με 
ώθησε να ασχοληθώ με όλα τα διαφορετικά σχέδια που 
συνθέτουν αυτή τη γραμματοσειρά, από την οποία λεί-
πουν βέβαια ορισμένα που πιστεύω πως πρέπει να αφαι-
ρεθούν και δεν χρειάζεται να επαναληφθούν δίχως να 
υπάρχει ανάγκη.

Για τα κλασικά ελληνικά κείμενα, έχω μειώσει ση-
μαντικά τα συμπλέγματα και τις ενώσεις στοιχείων: ακο-
λουθώ αυτή την πρακτική στη Μικρή γραμματοσειρά 
που έκανα, η οποία δεν περιέχει παρά τα πιο χρήσιμα 
σχήματα.

Στον τελευταίο πίνακα συμπληρώνει;

Όταν κάποιος επιθυμεί τα ελληνικά στοιχεία χωρίς κανέ-
να σύμπλεγμα, όπως κάνουν εδώ και αρκετό καιρό στην 
Ολλανδία, θα μπορεί να επιλέγει [μόνο] τα απλά στοι-
χεία που παρουσιάζονται στις προηγούμενες γραμματο-
σειρές.

Στον Τόμο ΙΙ (1768) περιλαμβάνει επίσης άλλους 
9 πίνακες με τα αντίστοιχα μεγέθη ελληνικών γραμ-
ματοσειρών που είχε χαράξει και διέθετε στο εργα-
στήριό του (εικ. 172): Petit-texte, Petit-romain, Philo-
sophie, Cicero, Saint-Augustin, Gros-texte, Gros-Romain. 
Επιπλέον, οι πίνακες των μεγεθών Philosophie και 

Cicero παρουσιάζονται και σε κείμενο χωρίς τη χρή-
ση συμπλεγμάτων.

Ήδη, το 1764 είχε κυκλοφορήσει το ανανεωμένο 
δειγματολόγιο του εργαστηρίου του, Les caracteres 
de l’imprimerie par Fournier, όπου περιείχε τους 
ίδιους ελληνικούς πίνακες. 

Μια γενεά αργότερα ο Antoine-François Momoro 
θα καταγράψει στη δική του πραγματεία για την τυ-
πογραφία τον θαυμασμό του για την ελληνική παρα-
γωγή του Fournier (ελεύθερη μετάφραση): 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Χαρακτήρες που έχουν λίγη χρήση σήμερα. Διακρίνου-
με δύο είδη ελληνικών [γραμματοσειρών]· δηλαδή, αυ-
τές με τα απλά ελληνικά [στοιχεία] και αυτές με ελληνι-
κά συμπλέγματα.
Τα απλά ελληνικά είναι αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε 
περισσότερο σήμερα. Όσον αφορά τα ελληνικά συ-
μπλέγματα, το τυπογραφείο του Λούβρου διαθέτει τα 
περισσότερα που έχουμε [στη χώρα].

Μπορεί κανείς να δει στο Manuel Typographique 
του κ. Fournier την απεικόνιση των ελληνικών με συ-
μπλέγματα· συνολικά έχει συγκεντρώσει 776 διαφορετι-
κά στοιχεία· το οποίο μας κάνει 776 πατρότυπα, [δηλαδή 
ένα] για κάθε χαρακτήρα, αλλά αυτό δεν είναι όλο.

Το να χρησιμοποιεί κάποιος ελληνικά, σημαίνει, με 

Εικ. 173. Η γραμματοσειρά μεγέθους Saint Augustin, του Pierre Simon Fournier,  1764.

1764 Fournier 1764 Fournier
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όρους τυπογραφίας, να ξεδιαλέγει και να διαμοιράζει 
πολύπλοκους χαρακτήρες..

(Momoro 1793:186-187)

Ο Fournier πέθανε νέος, μόνο 56 χρονών, κυριο-
λεκτικά από υπερκόπωση. Στη σύντομη ζωή του 
επέδειξε ασίγαστη επιμονή και μία χωρίς προηγού-
μενο εργασιομανία σε κάθε πεδίο της τέχνης του 
και το ευρύτερο έργο του έχει αναγνωριστεί από 
όλες τις επερχόμενες γενεές (Hutt 1972).

Η έκδοση Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, 1751-1772
 
Η Εγκυκλοπαίδεια, το μεγαλειώδες αυτό Λεξικό των 
Επιστημών, των Τεχνών και των Τεχνουργών υπήρξε 
ένα πολυεπίπεδο συνθετικό έργο όλης της τότε αν-
θρώπινης  γνώσης στην Ευρώπη και αμέσως απετέ-
λεσε τη λόγια αιχμή της κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής ανατροπής που πολύ γρήγορα δρομολογή-
θηκε με την αμερικανική και τη γαλλική επανάσταση. 
Σε 17 τόμους μεγάλου σχήματος και με 11 τόμους 
σχε διαγραμμάτων και εικονογραφήσεων (χαλκογρα-
φίες) οι σημαντικότεροι και προοδευτικότεροι συγ-
γραφείς της εποχής κατέγραψαν και ανέλυσαν κάθε 
πτυχή της ανθρώπινης γνώσης, Οι πρώτοι τόμοι κυ-
κλοφόρησαν το 1751 και σταδιακά το έργο ολοκλη-
ρώθηκε το 1772. Στο λήμμα Imprimerie en cara-
cteres (εικ. 175, 176) υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά 
στην ελληνική τυπογραφική στοιχειοθήκη και δύο 
από τις 19 ολοσέλιδες εικονογραφήσεις αφιερώνονται 
στην τυποποίηση της διάταξης των απλών στοιχείων, 
των συμπλεγμάτων κ.λπ. (ελεύθερη μετάφραση):

ΠΙΝΑΚΕΣ Δ´και Ε´
Η μεγάλη ελληνική στοιχειοθήκη αποτελείτε από έξι 
συρτάρια που διαιρούνται σε τρία μέρη, [σε αναλογίες] 
ύψους δύο επί μήκους τρία, όπως και οι τέσσερεις κάσες 
της προηγούμενης εικόνας, που αποτελούνται από δύο 
μέρη, αυτό για τα όρθια και αυτό για τα πλάγια στοιχεία.

Εικ. 1. Πιν. Δ´. Το πρώτο τμήμα της ελληνικής κά-
σας διαιρείται σε δύο μέρη. Το επάνω περιέχει τα κεφα-
λαία στοιχεία και τα συμπλέγματα των πεζών γραμμά-
των μ, κ και θ. Το κάτω μέρος έχει τα συμπλέγματα και 
τις ενώσεις των γραμμάτων ε, δ, γ και α.

2. Το επάνω μέρος του δεύτερου τμήματος· σε αυτό 
περιέχονται οι ενώσεις και τα συμπλέγματα των γραμμά-
των σσ, σθ και σπ.

Πιν. Ε´. Σε συνέχεια της εικ. 2 είναι το κάτω μέρος 
του δεύτερου τμήματος· αυτό περιέχει τα απλά στοιχεία 

Εικ. 174. Παράδειγμα με γεισωμένους ή ανεξάρτητους τόνους.

και κάποιες βραχυγραφίες, τα διαστήματα, τους τόνους, 
τα πνεύματα κ.λπ. που απαντούν στα ελληνικά βιβλία· 
αυτό είναι ουσιαστικά το κάτω μέρος μπροστά στο οποίο 
θα στέκεται κανονικά ο στοιχειοθέτης.

Πιν. Ε´. Το τρίτο τμήμα της ελληνικής κάσας που 
τοποθετείται δίπλα στα δύο προηγούμενα περιέχει στο 
επάνω μέρος τα συμπλέγματα και τις ενώσεις των γραμ-
μάτων χθ, σχ, φ, και χ. Στο κάτω μέρος βρίσκονται αυτά 
του τ, στ, σπ και πολλά άλλα, όπως τα τετράγωνα και τα 
άλλα αναγκαία για τη στοίχιση των αράδων. Σχεδόν όλα 
τα γράμματα της ελληνικής κάσας καταλαμβάνουν το 
καθένα από δύο διαμερίσματα, ένα πάνω και ένα κάτω, 
τα οποία στο σχεδιάγραμμα δεν χωρίζονται παρά μόνο 
με μία διακεκομμένη γραμμή που σηματοδοτεί τα γεισω-
μένα στοιχεία (θα εξηγήσουμε σύντομα τι σημαίνει γει-
σωμένα γράμματα). Εικονογραφoούμε [χαλκογραφικά] 
το σχήμα των ελληνικών γραμμάτων ή των συμπλεγμά-
των των χαρακτήρων του Robert Etienne, και στο κάτω 
μέρος που περιέχει το ίδιο γράμμα χωρίς γείσο [αναφέ-
ρεται] η αντιστοιχία τους με κοινά [λατινικά] γράμματα. 
Όσα γεισωμένα γράμματα δεν είναι με τα αντίστοιχά 
τους χωρίς γείσωμα, βρίσκονται σε οριζόντια γραμμή 
και ο ελληνικός χαρακτήρας προηγείται πάντοτε στο 
δια μέρισμα όπου καταγράφεται η αντιστοιχία του. Δεν 
υπάρχει παρά μόνο ένα στο κάτω μέρος του δεύτερου 
τμήματος, στο οποίο δεν έχει καταγραφεί η αντιστοιχία 
γιατί αυτό το διαμέρισμα έχει καλυφθεί από δύο συ-
μπλέγματα που είναι τα ουκα και ουκ, κάτω από το είναι 
στο 14ο διαμέρισμα της δεύτερης σειράς.

Δείγμα εφαρμογής των ελληνικών γεισωμένων γραμ-
μάτων και και των ίδιων χωρίς γείσωμα.

Αυτή η επιγραφή, η οποία βρισκόταν στην είσοδο 
της Ακαδημίας των Αθηνών, όπου παράδιδε μαθήματα ο 
Πλάτων, σημαίνει: Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους μη 
γνωρίζοντες Γεωμετρία. Στο πρώτο παράδειγμα βλέπου-
με τα γράμματα και οι τόνοι σε κάθε λέξη να συναρμό-
ζουν μεταξύ τους και στο δεύτερο η κάθε λέξη δείχνει ως 
επί το πλείστον διαχωρισμένη (εικ. 174).

Συγκρίνοντας την ελληνική στοιχειοθήκη της 
Εγκυ   κλοπαίδειας με αυτή του Fertel παρατηρούμε 
ουσια στικά αντιγραφή της θέσης των διαμερισμά-
των των στοιχείων. Κάποιες από τις αστοχίες του 
1723, όμως έχουν διορθωθεί, μερικές παραμένουν 
και κάποιες νέες έχουν εμφανιστεί:



Εικ. 175. Ο πρώτος πίνακας (Planche IV) της ελληνικής στοιχειοθήκης (με όλα τα συμπλέγματα) από την έκδοση, 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, Παρίσι, 1751.



Εικ. 176, Ο δεύτερος πίνακας (Planche V) της ελληνικής στοιχειοθήκης (με όλα τα συμπλέγματα) από την έκδοση, 
Encyclopédie..., Παρίσι, 1751. Σε κύκλο δύο συμπλέγματα που επαναλαμβάνονται από λάθος του χαράκτη. 

τω ή τῶ
tô
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Ι. Αντί για το σύμπλεγμα θαι υπάρχει το ίδιο με το 
διπλανό θα και το θα έχει μία αχρείαστη οξεία.
ΙΙ. Σε κενό διαμέρισμα έχει προστεθεί το σύ-
μπλεγμα σθρ που δεν υπήρχε στον Fertel.
ΙΙΙ. Σε κενό διαμέρισμα έχει προστεθεί το σύ-
μπλεγμα ος που δεν υπήρχε στον Fertel.
ΙV. Το εναλλακτικό στοιχείο ῦ έχει αντιστοιχηθεί 
λανθασμένα ως oy (=ου) αντί ŷ, όπως και στον 
Fertel
V. Στο σύμπλεγμα σχο αναλογούν πάλι τρεις θέ-
σεις, αντί για δύο (άτονου και γεισωμένου), όπως 
ακριβώς και στο σχεδιάγραμμα του Fertel. 
VΙ. Το σύμπλεγμα χυν έχει σχεδιαστεί λάθος ως 
σχυν, το οποίο υπάρχει ήδη.
VΙΙ. Το σύμπλεγμα ταυ έχει σχεδιαστεί λάθος ως 
θαυ, αλλά έχει αντιστοιχηθεί σωστά ως tay.
VIΙΙ. Επαναλαμβάνοντας το λάθος του σχεδια-
γράμματος του Fertel, το σύμπλεγμα τῷ ή τῷ έχει 
σχεδιαστεί λάθος ως το εναλλακτικό στοιχείο ῶ 
(που υπάρχει αλλού) και υποδεικνύεται λάθος 
στα λατινικά ως ô, ενώ θα έπρεπε να σχεδιαστεί 
σωστά και να έχει αντιστοιχηθεί ως tô.
ΙΧ. Το σύμπλεγμα τῇ έχει και γεισωμένο χαρα-

κτήρα, ενώ δεν χρειάζεται αφού είναι ήδη σχεδια
σμένο ως περισπώμενο, όπως και στον Fertel.
Χ. Στα συμπλέγματα στῃ και στῳ δεν έχει προ-
στεθεί η υπογεγραμμένη, όπως σωστά υπάρχει 
στον Fertel.

Μία πιστή αντιγραφή, μαζί με τα λάθη, των δύο 
Πινάκων της ελληνικής στοιχειοθήκης της Εγκυκλο-
παίδειας θα βρούμε στην έκδοση του Bertrand Quin
 quet, Traité de l’imprimerie (1798, εικ. 177), γεγο-
νός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε 
ουσιαστική επαλήθευση των πληροφοριών, τουλά-
χιστον στα εν πολλοίς άγνωστα πεδία των «εξωτι-
κών» γραφών, και φυσικά λόγω του αδιαμφισβήτη-
του κύρους που έχαιρε η Εγκυκλοπαίδεια.

John Smith, The Printer’s Grammar, 1755

Το 1755 εμφανίστηκε στο Λονδίνο η δεύτερη αγγλι-
κή πραγματεία περί τυπογραφίας μετά από αυτή 
του Moxon (1683). Η έκδοση του John Smith, The 
Printer’s Grammar, περιέχει ένα εκτενές τμήμα ανα-

Εικ. 177. Οι δύο πίνακες της ελληνικής στοιχειοθήκης (με όλα τα συμπλέγματα) 
από την έκδοση του Bertrand Quinquet, Traité de l’imprimerie, Παρίσι, 1798.
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Εικ. 178. Πρόταση απλοποίησης της ελληνικής στοιχειοθήκης 
John Smith, The Printer’s Grammar, Λονδίνο, 1787.

φερόμενο στα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία και 
εκεί ο συγγραφέας επιχειρηματολογεί υπέρ της δια-
δεδομένης πλέον πρακτικής των τυπογράφων να 
μην χρησιμοποιούν τα πολυάριθμα συμπλέγ ματα 
και προτείνει μια απλοποιημένη ελληνική στοιχειο-
θήκη που θα βοηθούσε τους στοιχειοθέτες (εικ. 
178), ενώ κατηγορεί ευθέως τα στοιχειοχυτήρια ως 
υπεύθυνα για τη διατήρηση της αχρείαστης αυτής 
πρακτικής με σκοπό μόνο το κέρδος τους από τις 
παραγγελίες στοιχείων. Η απλοποίηση και η διάτα-
ξη της στοιχειοθήκης του στηριζόταν στα γεισωμέ-
να στοιχεία, τα οποία τονίζονται κατά περίπτωση, 
όπως και στη γερμανική πρόταση του Endter που 
προαναφέρθηκε. Βέβαια, η απλοποίηση είχε το κό-
στος της υπέρμετρης δυσκολίας του στοιχειοθέτη 
να προσαρμόζει στα φωνήεντα τους μικροσκοπι-
κούς τόνους και πνεύματα κάθε λέξης του κειμένου, 
ιδιαίτερα στα μικρά μεγέθη (ελεύθερη μετάφραση):

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
Η ελληνική είναι μια από τις ιερές γλώσσες και χρησιμο-
ποιείται στις εκδόσεις συχνότερα από ότι οι υπόλοιπες. 
Το γεγονός αυτό κάνει αναγκαίο να διαθέτει σχεδόν κάθε 
τυπογραφείο ελληνικούς χαρακτήρες, αν και όχι με το 
ίδιο μεγάλο βάρος: εφόσον μια ποσότητα ελληνικών 
στοιχείων που θα χωρά λίγο-πολύ σε μια τυπογραφική 
κάσα, αποτελούμενη από τα αναγκαία γράμματα μόνον, 
αρκεί για σημειώσεις, αποφθέγματα, λέξεις κ.λπ. και 
μαζί με μια ακόμη με άλλους χρήσιμους χαρακτήρες θα 
αποτελούν ένα ζεύγος, έτσι ώστε αρκετά από τα μεγάλα 
διαμερίσματα να διαιρεθούν σε μικρότερα. Αυτό όμως 
δεν είναι πρακτικό όταν υπάρχουν πολυάριθμα συμπλέγ-
ματα και βραχυγραφίες που απαιτούν 750 θέσεις για όλα 
τα διαφορετικά είδη ενός μεγέθους ελληνικών στοιχείων. 
Τι οδήγησε τους πρώτους στοιχειοχαράκτες της τέχνης 
να εμπλακούν στη χάραξη και τη χύτευση τόσο πολλών 
συμπλεγμάτων και  βραχυγραφιών μπορούμε ως ένα ση-
μείο να το υποθέσουμε, ότι δηλαδή ήθελαν να μιμηθούν 
την ελληνική γραφή και να την εμπλουτίσουν με τα ίδια 
καλλιγραφικά σχέδια της πένας. Αλλά τί τους ώθησε να 
αναλάβουν το άγος της χάραξης άπειρων συμπλεγμάτων 
αδυνατούμε να εξηγήσουμε. Μπορούμε ίσως να υποθέ-
σουμε ότι ήταν μια τακτική των στοιχειοχαρακτών για 
να έχουν περισσσότερη εργασία. Τώρα πλέον αυτή η 
ασύμφορη πρακτική έχει περιπέσει σε αχρηστία και οι 
ελληνικοί χαρακτήρες παράγονται χωρίς συμπλέγματα 
και βραχυγραφίες, εκτός κι αν τα στοιχειο χυτήρια διατη-
ρούν την τακτική αυτή ή υπάρχει ειδική παραγγελία να 
τα χυτεύσουν για κλασικές ή άλλες σημαντικές εκδό-
σεις. Σε τέτοια περίπτωση κάποια συμπλέγματα όχι μόνο 
προσδίδουν χάρη στα ελληνικά γράμματα, αλλά είναι 

επικερδή για τον στοιχειοθέτη που γνωρίζει να τα χρησι-
μοποιεί ορθώς. Επειδή ήδη αναφέραμε ότι οι χρήσιμοι 
ελληνικοί χαρακτήρες θα χωρούσαν σε ένα ζεύγος από 
κοινές τυπογραφικές κάσες που δεν διαθέτουν περισσό-
τερα από 154 διαχωριστικά, υποδεικνύουμε ένα τέτοιο 
σχεδιασμό· που ταυτόχρονα αποδεικνύει αναμφισβήτη-
τα ότι πάρα πολλοί χαρακτήρες είναι άχρηστοι όταν 
χρειάζονται 750 θέσεις. Θα πρέπει πάντως να παρατηρη-
θεί πως σχεδόν 300 από αυτούς είναι οι ίδιοι και διαφέ-
ρουν μόνο στο ότι το γράμμα προεξέχει από τη δεξιά 
πλευρά [για να συνταιριάζει με τους τόνους]. Αν και θυ-
μόμαστε να έχουμε δει ελληνικά στοιχεία με τα κεφα-
λαία να είναι γεισωμένα και από τις δύο πλευρές. Αλλά 
πριν συζητήσουμε περισσότερο για τα συμπλέγματα, θα 
αναφέρουμε και θα παραθέσουμε τα ανεξάρτητα γράμ-
ματα […] 
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[…] Για κάθε ελληνικό γράμμα υπάρχουν, λίγο-πολύ, 
διαφορετικά συμπλέγματα, βραχυγραφίες και συντμή-
σεις και θεωρούμε αχρείαστη την παρουσίασή τους, 
διότι απλά χρησιμεύουν μόνο για την αύξηση των χρεώ-
σεων, για να βαραίνουν τις κάσες και να πανικοβάλ-
λουν το νέο στοιχειοθέτη που αντιμετωπίζει όλα αυτά 
τα αμέτρητα διαμερίσματα που απαιτούνται χωρίς 
λόγο. Τι τον οφελεί δηλαδή να φύγει από τη θέση του 
για να βρει το σύμπλεγμα του αι, αν, γα, δε, θι, λε, λυ, 
μω και εκατοντάδες άλλα, όταν μπορεί να επιλέξει δύο 
στοιχεία γρηγορότερα, από δύο μόνο τυπογραφικές κά-
σες κοινών διαστάσεων; Στο μεταξύ παραθέτουμε μια 
σελίδα με τέτοιες βραχυγραφίες καθώς οι περισσότερες 
διαφέρουν από το σχήμα των γραμμάτων που τις απο-
τελούν και παράλληλα τις διακρίνουμε σε αυτές που 
κρίνουμε ότι είναι άχρηστες, ασήμαντες, διακοσμητι-
κές, πρακτικές ή χρήσιμες, αφήνοντας έτσι τον τυπο-
γράφο να διαλέξει αυτές που επιθυμεί. Πιστεύουμε ότι 
τα στοιχειοχυτήρια θα πρέπει να παροπλίσουν ή να κα-
ταστρέψουν τα πατρότυπα και τις μήτρες αυτών των 
ξεπερασμένων και άχρηστων χαρακτήρων, αντί να τους 
φορτώνουν όλους στον τυπογράφο, χωρίς να του δί-
νουν καμία οδηγία ποιους να χρησιμοποιεί και ποιους 
να αγνοεί. Βρίσκουμε λιγότερο επικερδές να χυτεύουν 
500 λίβρες 700 στοιχείων, αντί 200. Μια πρακτική 
όμως που δεν εφάρμοσαν στο παρελθόν, αλλά φρόντι-
σαν γενικότερα το δικό τους συμφέρον μόνον παρά των 
τυπογράφων».16

(Smith 1787: 241-248). 

Οι εκδότες Robert και Andrew Foulis και 
ο χαράκτης Alexander Wilson στη Γλασκώβη

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου της Γλασκώβης 
από τα μέσα του 15ου αιώνα είχε ήδη θέσει τις βά-
σεις για την πνευματική ανάπτυξη της Σκωτίας 
κατά την περίοδο του ευρωπαϊκού Διαφωτισμού.

Σε αυτό το κλίμα ανδρώθηκαν και τίμησαν τη 
γενέτειρά τους με το έργο τους ο Robert (1707-1776) 
και ο Andrew (1712-1775) Foulis. Στο πανεπιστήμιο 
της Γλασκώβης οι δύο αδελφοί ασχολήθηκαν με τις 
ανθρωπιστικές σπουδές και παρακολούθησαν φιλο-
σοφικές διαλέξεις του Francis Hutcheson, ο οποίος 
και τους προέτρεψε να ασχοληθούν με την τυπο-
γραφία και την έκδοση βιβλίων στη Σκωτία.

Ο Robert και ο Andrew συνέχισαν την εγκυκλο-
παιδική μόρφωσή τους περιοδεύοντας την Αγγλία 
και τη Γαλλία, απ’ όπου αποκόμισαν σπουδαίες 
εμπειρίες. Η επαφή τους με τους λόγιους κύκλους 
του Παρισιού μέσω του Andrew Ramsay, παιδαγω-
γού του Charles Edward Stuart – του μετέπειτα ανε-
πιτυχούς διεκδικητή του θρόνου της Αγγλίας – τους 
έδωσε την ευκαιρία να αρχίσουν το εμπόριο βιβλίων. 
Το 1741 ο Robert ίδρυσε το πρώτο βιβλιοπωλείο 
στο πανεπιστήμιο της Γλασκώβης και σύντομα άρ-
χισε να εκδίδει βιβλία. Ένα χρόνο αργότερα εξόπλι-
σε το δικό του τυπογραφείο και το 1743 απέκτησε 
τον τίτλο του Τυπογράφου του πανεπιστημίου. Με 
τη συμμετοχή του αδελφού του Andrew, ο οποίος 
ήταν γνώστης και καθηγητής των αρχαίων Ελληνι-
κών, η ακαδημαϊκή βιβλιοπαραγωγή τους έγινε γρή-

16. Το 1770, ο Luckombe αντιγράφει λέξη προς λέξη πολλές 
ενότητες του βιβλίου του Smith, αλλά επιπροσθέτως παραθέτει 
το δειγματολόγιο του στοιχειοχυτηρίου του W. Caslon (σ. 133-
172), όπου περιέχονται και δείγματα από τις ελληνικές γραμ-
ματοσειρές που διέθετε. Στο κεφάλαιο για τους ελληνικούς 
χαρακτήρες επίσης αναπαράγει την κριτική του Smith για τα 
συμπλέγματα, ακόμα και τις 2 ελληνικές τυπογραφικές κάσες, 
χωρίς όμως να περιλαμβάνει τη σελίδα με τις βραχυγραφίες αν 
και την αναφέρει, ούτε τις 2 σελίδες με τους ορισμούς των τό-
νων, πνευμάτων, διακριτικών κ.ά. (Luckombe, 1770:459-464). 
Και το βιβλίο του Smith, όταν επανεκδόθηκε το 1787, δεν είχε 
την προαναφερθείσα πρόταση για τη σελίδα με τις βραχυγρα-
φίες ούτε τον πίνακα, αλλά ακολούθησε την πρακτική του 
Luckombe και συμπεριέλαβε το δειγματολόγιο του J. Fry, αντί 
του Caslon (Smith 1787:241-248).

Εικ. 179. Johann Fabricius, Sexti Empirici Opera 
Graece et Latine, Λειψία, Frederik Gleditsch, 1718.
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γορα γνωστή και έξω από τον στενό κύκλο της Γλα-
σκώβης, κυρίως οι έγκυρες φιλολογικές εκδόσεις 
των αρχαίων κλασικών με υψηλή τυπογραφική αι-
σθητική. Η πλειονότητα των εκδόσεών τους προο-
ριζόταν για το λόγιο αναγνωστικό κοινό και η ποιό-
τητα του χαρτιού και των στοιχείων ήταν πάντοτε 
υψηλή. Πολλές και σημαντικές ήταν οι ελληνικές 
και λατινικές εκδόσεις των δύο αδελφών: Η πρώτη 
ήταν το Περί ερμηνείας του Δημητρίου Φαληρέα 
(1743) και ακολούθησαν τα Έργα του Ορατίου (1744), 
τα Έργα του Πινδάρου (1754-1758), οι Ύμνοι και 
επιγράμματα του Καλλιμάχου του Κυρηναίου (1755), 
η Ιλιάδα (1756, εικ. 180, 181) και η Οδύσσεια (1758) 
του Ομήρου, το οκτάτομο έργο Πόλεμος Πελοπον-
νησιακός του Θουκυδίδη (1759) κ.ά. Ο Robert Foulis, 
παράλληλα, διακρίθηκε όχι μόνον ως εκδότης, αλλά 
ίδρυσε και μια σχολή Καλών Τεχνών, γνωστή ως 
Foulis Academy, στο Πανεπιστήμιο της Γλασκώ-
βης, όπου εκπαιδεύτηκαν εκατοντάδες νέοι στη ζω-
γραφική, τη γλυπτική και τη χαρακτική. Μετά τον 
θάνατο των δύο αδελφών, ο Andrew, γιος του Robert, 
συνέχισε τον εκδοτικό οίκο και το τυπογραφείο, τα 
οποία παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες διατηρή-
θηκαν ενεργά έως το 1800 έχοντας κυκλοφορήσει 
συνολικά 700 περίπου τίτλους. 

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των εκδόσεών 
τους είχε ο στοιχειοχαράκτης και στοιχειοχύτης Alex -

Εικ. 181. Της του Ομήρου Ιλιάδος ο τόμος πρότερος, 
Robert και Andreas Foulis, Γλασκώβη, 1756.

Εικ. 180. Η περίφημη γραμματοσειρά Glascow Homer Greek του Alexander Wilson, 1755 (ψηφιακή σχεδίαση: Matthew Carter).

1755 Wilson 1755 Wilson



Εικ. 182. Οι ελληνικές γραμματοσειρές του στοιχειοχυτηρίου Alex  ander Wilson & Sons,  Γλασκώβη, 1786.
Η Brevier Greek No. 2 είναι η ίδια με τη Νο. 1, αλλά στοιχειοθετημένη χωρίς συμπλέγματα.



Εικ. 183. Οι ελληνικές γραμματοσειρές του στοιχειοχυτηρίου Alex  ander Wilson & Sons, Γλασκώβη, 1833.
Δεν προσφέρονταν πλέον τα μεγέθη Great Primer, Pica, Small Pica, Minion και Nonpareil Greek, 

ούτε περιλάμβανα συμπλέγματα, αλλά είχαν προστεθεί τα μεγέθη Long Primer και Bourgeois Greek.
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ander Wilson (1714-1786), ο οποίος υπήρξε και ο 
ίδιος μια πολυσχιδής προσωπικότητα. Το 1742 ίδρυ -
σε στοιχειοχυτήριο στην πόλη Σαιντ Άντριους με 
συνεργάτη τον John Baine και σύντομα (1744) 
εγκαταστάθηκαν κοντά στη Γλασκώβη, όπου λει-
τούργησαν έως το 1747. Η εταιρεία διαλύθηκε και ο 
Wilson έγινε στοιχειοχύτης του πανεπιστημίου. Η 
συνεργασία του με τους αδελφούς Foulis τον ώθησε 
να ασχοληθεί και με τη χάραξη ελληνικών στοιχεί-
ων για τις ανάγκες του εκδοτικού τους προγράμμα-
τος, με σημαντικότερο αποτέλεσμα την περίφημη 
γραμματοσειρά Glascow Homer Greek / Double Pica 
που χρησιμοποιήθηκε στην Ιλιάδα, το 1756 (εικ. 
153-157). Η σειρά αυτή ήταν η πρώτη στη Μεγάλη 
Βρετανία που εξοβέλισε τα πολυάριθμα συμπλέγ-
ματα της βυζαντινής παράδοσης και άνοιξε τον 
δρόμο για την απλοποίηση της ελληνικής τυπογρα-
φικής κάσας. Η επιλογή τους μάλλον επηρεάστηκε 
από τις αντίστοιχες προσπάθειες στην Ολλανδία και 
τη Γερμανία, όπως στις εκδόσεις του Frederik Gle-
ditsch στη Λειψία (εικ. 154). Ο Andrew, ως καθηγη-
τής των αρχαίων ελληνικών, πιθανότατα να είχε 
στην κατοχή του τη γερμανική έκδοση που εγκαινία-
σε τη νέα αντίληψη. Τα ελληνικά αυτά στοιχεία του 
Wilson όμως, παρά την απέριττη ομορφιά τους δεν 
χρησιμοποιήθηκαν εκτενώς, λόγω κυρίως του με-
γάλου μεγέθους τους (περ. 22 στιγμές) που τα καθι-
στούσε ασύμφορα σε μικρές εκδόσεις (εικ. 155, 
156). Ο Wilson συνέχισε τη συνεργασία του με τους 
αδελφούς Foulis έως τουλάχιστον το 1760, όταν 
έγινε καθηγητής της Αστρονομίας στο Πανεπιστή-
μιο. Το στοιχειοχυτήριό του εγκαταστάθηκε μέσα 
στο πανεπιστήμιο και συνέχισε να λειτουργεί από 
τους γιους του, Andrew και Patrick, έως το 1834 
(εικ. 182, 183). 

Η ελληνική γραμματοσειρά του John Baskerville

Ο John Baskerville (1706-1775) υπήρξε αυτοδίδα-
κτος στην τυπογραφική τέχνη και ασχολήθηκε με 
αυτή σχετικά αργά στη σταδιοδρομία του. Ξεκίνησε 
ως δάσκαλος καλλιγραφίας και χαράκτης επιγρα-
φών για κτήρια, μνημεία κ.ά., αλλά σύντομα άλλα-
ξε πορεία και έγινε παραγωγός κεραμικών σκευών 
με επίχριση πορσελάνης (japanning) εκμεταλλευό-
μενος τη μεγάλη ζήτηση στην εποχή του. Το 1750, 
επιτυχημένος πλέον επιχειρηματίας, ενδιαφέρθηκε 
έντονα για την τυπογραφία και εξόπλισε δικό του 
εργαστήριο ασχολούμενος με ποικιλία προβλημά-
των της. Σχεδίασε μια εξαίρετη λατινική γραμματο-

σειρά, την οποία χάραξε ο John Handy, βελτίωσε 
την ποιότητα της τυπογραφικής μελάνης, καινοτό-
μησε με ένα νέο είδος χαρτιού χωρίς υδατογραμμές, 
εφηύρε μια μέθοδο με θερμαινόμενες χάλκινες πλά-
κες που πίεζαν το χαρτί ύστερα από την εκτύπωση 
ώστε να δημιουργούν στιλπνή επιφάνεια και, μετά 
από πειραματισμούς επτά χρόνων, τύπωσε μια έκ-
δοση του Βιργιλίου το 1757 η οποία εντυπωσίασε 
όλη την Ευρώπη για την ποιότητά της.17 

Παρ’ όλη τη φήμη που απέκτησε με τις εκδόσεις 
των κλασικών, όπως το Aesop’s Fables (1761), και 
το Horace (1770) κ.ά., η εκκεντρικότητά του αλλά 
και η ραγδαία ανέλιξή του προκάλεσαν τη ζηλοφθο-
νία πολλών λογίων και δεν έγινε ποτέ αποδεκτός 
στον συντηρητικό τυπο-εκδοτικό κύκλο της χώρας 
του, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Στους θαυμαστές 
της τέχνης του συγκαταλεγόταν ο Βενιαμίν Φραγκλί-
νος στις αμερικανικές αποικίες και ο Giam battista 
Bodoni στην Ιταλία. Κατάφερε να αποκτήσει τον τίτ-
λο του Πανεπιστημιακού Τυπογράφου του Καίμπριτζ 
και να εκδώσει για λογαριασμό του μια τυπογραφικά 
εξαίρετη Βίβλο (1763) σε μεγάλο σχήμα. 

Το 1758 ο Baskerville αποφάσισε να επεκτείνει 
τις δραστηριότητές του και πρότεινε στο τυπογρα-

17. Publii Virgilii Maronis, Bucolica, Georgica, et Aenis. Bir-
minghamiae Typis Iohannis Baskerville, 1757.

Εικ. 184. Πορτραίτο του John Baskerville 
από τον James Millar, 1774.
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φείο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης να χαράξει 
μια νέα ελληνική γραμματοσειρά (εικ. 185) για την 
έκδοση της Καινής Διαθήκης (εικ. 186). Η πρότασή 
του έγινε αποδεκτή, όπως διαβάζουμε στα Πρακτικά 
(ελεύθερη μετάφραση):

Ιούνιος 6, 1758 – Παρών (μεταξύ άλλων) ο Dr (Sir W.) 
Blackstone. Εντολή να συζητήσει η Επιτροπή στην 
επόμενη συνεδρίαση την πρόταση του κ. Baskerville να 
χυτεύσει μια νέα ελληνική γραμματοσειρά.
Ιούλιος 5, 1758 – Εξουσιοδότηση στον Dr Blackstone 
για συμφωνία με τον κ. Baskerville από το Μπέρμιγχαμ 
να κατασκευάσει νέα ελληνικά πατρότυπα, μήτρες και 
καλούπια στοιχείων, σε μέγεθος Great Primer, που θα 
χρησιμοποιηθούν από το πανεπιστήμιο, καθώς επίσης 
για τη χύτευση 300 λιβρών στοιχείων στην τιμή των 200 
γκίνεων για το σύνολο. Επίσης, ο κ. Prince (αποθηκάριος) 
να δώσει τις κατάλληλες οδηγίες για τον σκοπό αυτό.
Μάρτιος 11, 1761 – Εντολή να τυπωθεί η Καινή Διαθή-
κη σε σχήμα 4ο και 8ο με τα στοιχεία του Baskerville 
και [να ορισθούν] τρεις ή τέσσερεις πεπαιδευμένοι άν-
δρες να αναλάβουν  ο καθένας χωριστά την προσεκτική 
διόρθωση των δοκιμίων.
Ιούνιος 23, 1761 – Εντολή να εκτυπωθούν 500 αντίτυ-
πα σε σχήμα 4ο και 2.000 σε 8ο.

(Reed, 1787:273)

Εικ. 185. Η ελληνική γραμματοσειρά  του John Baskerville, Οξφόρδη, 1763

1764 Fournier 1764 Fournier

Εικ. 186. Η έκδοση της Καινής Διαθήκης του John Baskerville, 
Οξφόρδη, 1763.
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Η ελληνική γραμματοσειρά του ακολούθησε 
μεν την απλοποίηση της ελληνικής τυπογραφικής 
κάσας και τον εξοβελισμό των πολυπληθών συ-
μπλεγμάτων βυζαντινότροπου ύφους που είχε ήδη 
εγκαινιάσει ο Alexander Wilson στη Γλασκώβη, 
αλλά ο στενόμακρος σχεδιασμός της δεν έγινε απο-
δεκτός στη Μεγάλη Βρετανία.18 Οι περισσότεροι 
λόγιοι υπήρξαν δεικτικοί στα σχόλιά τους. Ο Bowyer 
έγραφε πριν την εμφάνιση της έκδοσης: «[Ετοιμά-
ζονται] Δύο ή τρεις εκδόσεις, μια στην Οξφόρδη 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο με τα νέα στοιχεία του 
Baskerville – παρεμπιπτόντως δεν είναι ωραία». Αντί-
στοιχα, ο Dibdin παρατηρούσε ότι «δεν μοιάζουν με 
καμία από τις ελληνικές γραμματοσειρές που έχω 
δει» και ο Rowe Mores την καταβαράθρωσε: 

Ο κ. Baskerville … έχει κάνει κάποιες προσπάθειες να 
χαράξει τυπογραφικά στοιχεία, αλλά σταμάτησε πλέον 
και ορθά έπραξε. Τα ελληνικά που χάραξε για το πανε-
πιστήμιο της Οξφόρδης είναι αποτρόπαια. Δύσκολα θα 
διεκδικούσε μια θέση μεταξύ των στοιχειοχαρακτών. Η 
τυπογραφική του αριστεία βρίσκεται περισσότερο στο 
λεπτό και γυαλιστερό χαρτί [που χρησιμοποιεί] για να 
αμβλύνει την όραση [του αναγνώστη]. 

((Reed, 1787:274, 280)

Μέσα σε αυτό το κλίμα φυσικά ο Baskerville 
δεν βρήκε συνεχιστές, απόηχοι όμως μπορούν να 
αναγνωριστούν στα ελληνικά στοιχεία του Giam-
battista Bodoni που τον θαύμαζε και εμμέσως σε 
αυτά του Firmin Didot. 

Τη δεκαετία του 1760 ο Baskerville, απογοητευ-
μένος από τη συνεχή κριτική των λογίων κύκλων 
και τη χαμηλή ζήτηση των εκδόσεών του, προσπά-
θησε να πουλήσει το εργαστήριό του και τελικά, το 
παρεχώρησε στον βοηθό του Robert Martin, με τον 
οποίον συνεργαζόταν ήδη για μια δεκαετία. Όμως, 
τρία χρόνια αργότερα, το 1769, επανήλθε και συνέ-
χισε τις περίφημες πλέον εκδόσεις των κλασικών, 
λατίνων συγγραφέων έως το τέλος της ζωής του, το 
1775. Ο Baskerville τύπωσε μόνο 67 περίπου τίτ-
λους κατά την όψιμη εκδοτική πορεία του, αλλά η 
τυπογραφική του ιδιοφυία αναγνωρίστηκε ουσια-
στικά έναν αιώνα αργότερα και το έργο του παρέ-
μεινε δημοφιλές και τον 20ό αιώνα.. 

Μετά τον θάνατό του, πάντως, δεν σημειώθηκε 
ενδιαφέρον για τα πατρότυπα και τις μήτρες των χα-

ρακτήρων του στην Αγγλία και έτσι το μεγαλύτερο 
μέρος τους πουλήθηκε από τη χήρα του στον Pierre 
Augustin Caron de Beaumarchais στη Γαλλία για να 
χρησιμοποιηθούν σε μια έκδοση των έργων του Βολ-
ταίρου.19 Έκτοτε αγνοήθηκαν και περιέπεσαν σε 
αχρηστία. Τελικά, επεστράφησαν στο Πανεπιστήμιο 
του Καίμπριτζ, ως δωρεά από το γαλλικό στοιχειοχυ-
τήριο Deberny & Peignot, στα μέσα του 20ού αιώνα.

Ο στοιχειοχαράκτης William Martin 

Ο William Martin μαθήτευσε για λίγο δίπλα στον 
αδελφό του Robert, στο εργαστήριο του Baskerville, 
πριν μετακινηθεί στο Λονδίνο, το 1786, και εργα-
στεί ως χαράκτης στο στοιχειοχυτήριο του George 
Nicol. O Nicol συνεργαζόταν στενά με το τυπογρα-

18. Η Καινή Διαθήκη. Novum Testamentum justa exemplar Mil-
lianum. Typis Joannis Baskerville. Oxonii e Typographeo Clar-
endoniano. 1763. Sumptibus Academiae.

19. Oeuvres complètes de Voltaire. De l’imprimerie de la So-
ciété literaire et typographique (Kehl) 1784-1789. 70 τόμοι 
(σχήμα 8ο) - 92 τόμοι (σχήμα 12ο).

Εικ. 187. Ανακρέων, Odaria, typis Gulielmi Martin, 
Λονδίνο, W. Bulmer and Co., 1802.
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φείο Shakespeare Press του εκδότη William Bulmer, 
ο οποίος υπήρξε από τις σημαντικότερες προσωπι-
κότητες της περιόδου. Τα λατινικά στοιχεία του 
Martin ήταν επηρεασμένα από την αισθητική του 
Baskerville. Tο ίδιο συνέβη, εν πολλοίς, και με τις δύο  
ελληνικές γραμματοσειρές (μέγεθος Double Pica και 
Great Primer) που χάραξε (εικ. 187, 188). Διατήρη-
σε την πλάγια φορά στα κεφαλαία και πρόσθεσε 
ένα περισσότερο καλλιγραφικό ύφος ακολουθώντας 
τις νέες ιδέες του G. Bodoni (Κεφ. 3ο, σ. 258-270). 
Τα πεζά φαίνονται άνισα με τις έντονες αυξομοιώ-
σεις στην αντίθεση των κοντυλιών. Τα στοιχεία του 
δεν χρησιμοποιήθηκαν πάντως εκτενώς και οι εξε-
λίξεις των αρχών του 19ου αιώνα θα υπερκεράσουν 
την παρουσία τους (Bowman, 1998: 99-100). 

Ο στοιχειοχαράκτης Joseph Jackson 

Ο Joseph Jackson (1733-1792) μαθήτευσε στο ερ-
γαστήριο του W. Caslon, αν και δεν έμαθε παρά 
λίγα εκεί γιατί ο εργοδότης του κρατούσε μυστική 
την τέχνη του. Έφυγε, αλλά κατάφερε τελικά να 
αναγνωριστούν οι ικανότητές του ως στοιχειοχαρά-
κτης (Nichols 1812-1815: vol. ii, 358-361). Στις αρ-
χές της δεκαετίας του 1770 ανέλαβε τη χάραξη των 

στοιχείων που προσομοίωναν τη γραφή του διάσημου 
αγγλο-σαξονικού κώδικα, Doomsday Book (1086), 
για τη μεγαλεπήβολη δίτομη έκδοσή του Βρετανι-
κού Κοινοβουλίου που ολοκληρώθηκε το 1783.20 Η 
επιτυχία της οδήγησε στην ανάθεση χάραξης των 
κεφαλαίων βυζαντινών της νέας προσπά θειας να 
εκδοθεί ο αλεξανδρινός κώδικας, σε τρία μεγέθη 
αυτή τη φορά. Ο νέος επίκουρος Βιβλιοθηκονόμος 
του Βρετανικού Μουσείου (1782) Dr. Charles Woid, 
κρίνοντας ακατάλληλα τα υπάρχοντα κεφαλαία 
στοιχεία της συλλογής Fry (εικ. 189, 190) τα επανα-
σχεδίασε, επιλέγοντας ως δείγ  ματα των γραμ μάτων 
από το μέσον περίπου του κώδικα. Τα νέα στοιχεία 
είχαν λεπτότερους κορμούς και ήταν πλατύτερα σε 
αναλογίες από αυτά του Fry (εικ. 191, 193). Ο τόμος 
της Καινής Διαθήκης θα εκδο θεί τελικά το 1786 από 
τη Βιβλιοθήκη του Βρετανικού Μουσείου,21 και θα 
φέρει για πρώτη φορά εκτός του τυπογράφου και το 

Εικ. 188. Η ελληνική γραμματοσειρά του William Martin,  Λονδίνο, 1797.

1797 Martin Great Primer
1797 Martin Great Primer

20. Doomesday Book seu Liber Censualis Willielmi primi Re-
gis Angliae inter Archivos Regni in Domo capitulari Westmon-
asteri asservattus. Jubente Rege Augustissimo Georgio Tertio 
prelo mandatus. Londini. Typis J. Nichols. 2 vols. Folio. 1783.
21. Novum Testamentum Graecum e Codice MS. Alexandrino, 
qui και Londini in Bibliotheca Musei Britannici assertur, de-
scriptum a Carolo Godofredo Woide…Londini: Ex prelo Joan-
nis Nichols, typis Jacksonianis, 1786.



1782 Codex Alexandrinus

1786 Codice Alexandrin Jackson 1788 Codex Bezae

Εικ. 189. Η πρώτη γραμματοσειρά του Codex Alexandrinus 
από  άγνωστο χαράκτη,  Λονδίνο, 1643.

Εικ. 190. Η πρώτη γραμματοσειρά του Codex Alexandrinus 
στο δειγματολόγιο του Joseph Fry,  Λονδίνο, 1782.

Εικ. 191. Η γραμματοσειρά του Codex Alexandrinus 
από  τον Joseph Jackson,  Λονδίνο, 1786.

Εικ. 192. Η γραμματοσειρά του Codex Theodori Bezae 
Cantabrigiensis από  τον Joseph Jackson,  Καίμπριτζ, 1788.
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όνομα ενός στοιχειοχαράκτη στο εξώφυλλό του: 
«typis Jacksonianis». To 1861, η γραμ  ματοσειρά 
αυτή θα χρησιμοποιηθεί ξανά στη μελέτη του Samuel 
Prideaux Tregelles, Greek palim psest fragments of 
the gospel of Saint Luke: obtained in the island of 
Zante..., Λονδίνο, Samuel Bagster, 1861. 

Λίγα χρόνια αργότερα, μία ακόμα ανάλογη παραγ-
γελία ήλθε από το Καίμπριτζ. Το 1581 ο μεγάλος γάλ-
λος λόγιος Théodore de Bèze είχε δωρίσει στο πανεπι-
στήμιο έναν βυζαντινό κώδικα του 5ου ή 6ου αιώνα με 
τα τέσσερα Ευαγγέλια και τις Πράξεις των Αποστό-
λων γραμμένα στα ελληνικά και αντικρυστά στα λατι-
νικά. Aκολουθώντας τα παραδείγματα της Βιβλιοθή-
κης της Βουλής και του Βρετανικού Μου  σείου, η 
Σύγκλητος του πανεπιστημίου αποφάσισε να προχω-
ρήσει στην πανομοιότυπη έκδοσή του, με φιλολογική 
επιμέλεια και επιστασία του Dr. Thomas Kipling. Η 
εντολή για τη χάραξη των βυζαντινών και των αντί-
στοιχων λατινικών κεφαλαιο γράμ ματων χαρακτήρων 
δόθηκε στον Jackson. Τα στοιχεία χαράχτηκαν με 
εντονότερους κορμούς και δεν έχουν την ομοιομορφία 
του αλεξανδρινού κώδικα, αλλά προσομοιάζουν με 
ακρίβεια το χειρόγραφο, σύμφωνα με τις κριτικές της 
εποχής (εικ. 192). Το δίτομο έργο22 παρουσιάστηκε 
τελικά το 1793 (Bowman, 1998:137-147).

Αν και οι κεφαλαιογράμματες αυτές βυζαντινές 
γραμματοσειρές δεν επηρέασαν τη σχεδιαστική 
εξέλιξη των ελληνικών γραμματοσειρών την εποχή 
που εμφανίστηκαν, επανήλθαν ως σημεία αναφο-
ράς έναν αιώνα αργότερα, όταν αυξήθηκε κατακό-
ρυφα η ζήτηση για στοιχεία που θα ικανοποιούσαν 
τη συνεχή και αδηφάγο χρήση διακοσμητικῶν 
γραμματοσειρών παντός τύπου με τις νέες μηχανι-
κές μεθόδους αναπαραγωγής των στοιχείων και θα 
τις απαντήσουμε παρακάτω (Κεφ. 3ο, σ. 357-368).

Joseph και Edmund Fry

Ο Joseph Fry (1728-18787) γεννήθηκε στο Μπρί-
στολ και σπούδασε γιατρός. Το 1764, ύστερα από 
μια σεβαστή σταδιοδρομία αποφάσισε, εμπνεόμε-
νος από το δημιουργικό παράδειγμα του Baskerville 
στο Μπέρμιγχαμ, να ασχοληθεί και αυτός με την 
τυπογραφία και να ιδρύσει στο Μπρίστολ ένα στοι-
χειοχυτήριο. Συνεργάστηκε με τον William Pine, 
τον σημαντικότερο τοπικό τυπογράφο, και τον Isaac 
Moore ως υπεύθυνο αρχιεργάτη για την οργάνωση 
της επιχείρησης. Σύντομα όμως, το 1766, μετακινή-
θηκαν στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν με καλύ-
τερες προοπτικές τον ανταγωνισμό. Ο Moore βοή-
θησε στην εδραίωση της επιχείρησης επιβλέποντας 
την παραγωγή και προσφέροντας κυρίως αντίγρα-
φα των γραμματοσειρών του Baskerville. Άφησε 
την επιχείρηση το 1776, ενώ λίγο αργότερα, το 
1782, έφυγε και ο Pine. Την ίδια χρονιά έγιναν συ-
νεταίροι οι δύο γιοι του Fry, Edmund (1754-1835) 
και Henry (;).

Ο Edmund ακολούθησε τα βήματα του πατέρα 
του και σπούδασε ιατρική, αλλά η κώφωση από την 
οποία έπασχε τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το 
επάγγελμα και να αφοσιωθεί με επιτυχία στην οικο-
γενειακή επιχείρηση. Υπήρξε ο λογιότερος στοιχειο-
χύτης της Αγγλίας και μπορεί να συγκριθεί μόνον 
με τον Firmin Didot στο Παρίσι, αν και δεν διέθετε 
την ανάλογη νεωτερική δημιουργικότητα του τε-
λευταίου στη χάραξη γραμματοσειρών.

Το 1782 πραγματοποιήθηκε, όπως έχει αναφερ-
θεί, η πώληση του στοιχειοχυτηρίου James, από το 
οποίο οι Fry αγόρασαν ένα μεγάλο μέρος και ιδιαί-
τερα τις μήτρες των «λογίων» γραφών: αιθιοπικά, 
αραβικά, εβραϊκά, ελληνικά, σαμαριτικά κ.ά. Στις 
ελληνικές μήτρες υπήρχε και η παλαιότερη του Co-
dex Alexandrinus (σ. 189). Όπως έχουμε ήδη σημει-
ωθεί, το δειγματολόγιο του στοιχειοχυτηρίου συ-
μπεριλήφθηκε στη επαυξημένη β´ έκδοση του John 
Smith, Printer’s Grammar (1787), όπου περιείχε 

22. Codex Theodori Bezae Cantabrigiensis, evangelia et aposto-
lorum acta complectens, quadratis literis graeco-latinus … editit, 
codicis historiam praefixit notasque adjecit Thomas Kipling … 
Cantabrigiae: E prelo academic impensis Academiae. MDCCXIII.

Εικ. 193. Οι γραμματοσειρά του Codex Alexandrinus από τον Joseph Jackson (1786),  Λονδίνο, 1812.
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την παλαιά κοπή της ελληνικής σειράς του Codex 
Alexandrinus και δύο σύγχρονες, μεγέθους Great 
Primer και Pica.

Το 1788 η εταιρεία έκτισε νέο μεγαλύτερο εργο-
στάσιο και πλέον κατείχε τα πρωτεία σε ξενόγλωσσες 
σειρές υπό τη διεύθυνση του Dr. E. Fry. Όσον αφορά 
τις ελληνικές όμως ελάχιστες ήταν οι εκδόσεις βιβλί-
ων όπου τελικά αυτές χρησιμοποιήθηκαν (Bow man, 
1998:90-92). Η πλέον αναγνωρισμένη είναι το βιβλίο 
του ίδιου του Fry, Panto  graphia (1799),23 όπου γίνεται 
αναφορά σε μια πληθώρα γραφών που διέθετε ή χάρα-
ξε ειδικά για αυτό με την καθοδήγηση σημαντικών 
ειδικών λογίων για κάθε μια. Στις ελληνικές, που 
έχουν εξέχουσα θέση στη συλλογή, παρουσιάζονται 
37 ιστορικές αλφάβητοι-δείγματα (σύμφωνα με τις 
περιορισμένες γλωσσολογικές γνώσεις της περιόδου), 
εκ των οποίων οι 21 πρώτες είναι αρχαίες ελληνικές 
και ελληνιστικές, οι επόμενες 10 βυζαντινές και οι τε-
λευταίες 5 είναι οι διαθέσιμες σύγχρονες γραμματο-
σειρές (αντίγραφα του Caslon).

Η τυπογραφική οικογένεια των Γλυκήδων
στη Βενετία

Η ηπειρώτικη οικογένεια των Γλυκήδων είχε μία 
μακρά παρουσία στη Βενετία ιδρύοντας και διατη-
ρώντας τον μεγαλύτερο ελληνικό εκδοτικό οίκο και 
τυπογραφείο για περισσότερο από δύο αιώνες. Η 
σημασία αυτής της εκδοτικής παρουσίας για τον 
υπόδουλο τότε ελληνισμό ήταν ανυπόλογιστη και η 
ζωή και το έργο τους έχει αναλυθεί ενδελεχώς από 
τον Γ. Βελουδή (1987). Ο Νικό  λαος Γλυ  κύς (1616 
-1693) γεν νή θη κε στα Ιωάννινα, αλλά από το 1644 
τον βρίσκουμε στη Βε  νετία ως έμπορο μαζί με τους 
αδελφούς του. Στα 1670-1671 ο Νικόλαος δρα  στη-
ριοποιήθηκε δυναμικά στον εκ  δ  οτικό χώρο εξα γο-
ρά ζο ντας δύο τυ   πο γραφεία, του Orsi no Albrizzi και 
του Va  len ti no Mortali, και προσπάθησε να μονοπω-
λήσει την παραγωγή των ελληνικών, ιδιαίτερα των 
λειτουργικών, βιβλίων ζητώντας από τη Σύγκλητο 
της πόλης να του παραχωρηθεί 25ετές αποκλειστι-
κό εκδοτικό προνόμιο. Ο αντα  γω   νιστής του, όμως, 
Andrea Giu  liani κατάφερε να εμποδίσει την εφαρ-
μογή του. Άλλος διεκδικητής της πρωτοκαθεδρίας 

23. Edmund Fry, Pantographia; Containing Accurate Copies 
of All the Known Alphabets in the World; Together with an En-
glish Explanation of the Peculiar Force or Power of Each Let-
ter: to Which Are Added, Specimens of All Well-Authenticated 
Oral Languages ..., Cooper and Wilson, Λονδίνο, 1799 (για τα 
ελληνικά αλφάβητα βλ. σελ. 110-137).

των Γλυκήδων ήταν ο Νικόλαος Σάρος από το 1686 
έως τον πρόωρο θάνατό του 1697. Ο Γλυκύς κυ  κλο-
φό ρησε 106 εκδόσεις – Μηνολόγια, Ωρολόγια, Θείες
Λειτουργίες κ.ά., αλλά και κάποιους τίτλους γραμ-
ματι κής, γεω  πονίας, ιστορίας ή λογοτεχνίας. Το δια -
χρονικό τυ  πο  γρα  φι κό σήμα του τυπογραφείου ήταν 
μια μέλισ σα, ανα   φορά στο επίθετο της οικογένειας, 
και η σχεδίασή της άλλαξε πολλές μορφές κατά τη 
διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης.  

Μετά τον θάνατο του ιδρυτή το 1693 και έως το 
1742 η επιχείρηση των Γλυκήδων βρέθηκε σε μεγά-
λη κρίση λόγω κακοδιαχείρισης και υπολειτουρ-
γούσε· μέσα σε μισό αιώνα δεν εκδόθηκαν παρά 74 
τίτλοι και μόνο οι άοκνες προσπάθειες του Νικόλαου 
του νεώτερου (1688/1690-1788) ανασύνταξαν την 
επιχείρηση και την οδήγησαν στην κυριαρχία της 
ελληνικής βιβλιοπαραγωγής έως τα τέλη του 18ου 
αιώνα. Την πε   ρίοδο αυτή της ακμής  του από το τυ-
πογραφείο των Γλυκήδων κυ  κλοφόρησαν 400 τί -
τλοι παρά τον ανταγωνισμό, στην αρχή του Girolamo 
Bortoli και ύστερα του Δημητρίου Θεοδοσίου και 
του ανηψιού του Πάνου (Κεφ. 3ο, σ. 270-275). 

Από τους πίνακες των επιθεωρήσεων των Βενε-
τικών αρχών προκύπτει ότι ο αριθμός των πιεστηρί-
ων της επιχείρησης αυξήθηκε από 1/2 (συνιδιοκτη-
σία με άλλον τυπογράφο) το 1765 στα 5 από το 
1780 έως το 1820, το οποίο αντιστοιχεί φυσικά και 
με την καταγραφείσα αύξηση των τίτλων. 

Ο επόμενος κληρονόμος Μιχαήλ ο νεώτερος 
(1730 -1831), γιος του Νικολάου, τύ  πωσε 664 τίτ-
λους σε μια περίοδο, όπου το ελλη νικό βι  βλίο είχε 
καταστεί το μεγάλο ιδεολογικό όπλο της εθνικής 
παλιγεννεσίας, ακολουθώντας την ευρύτερη πνευ-
ματική ανάταση του Διαφωτισμού και των εθνικών 
κινημάτων που φούντωναν σε όλη την Ευρώπη. 
Στους τίτλους συμπεριλαμβάνονταν πλέον πολύ πε-
ρισσότερες μετα φρά  σεις επι  στη  μονι  κών κειμένων, 

194. Το σήμα του τυπογραφείου των Γλυκήδων,  
Βενετία, 1729 και 1812.



Εικ. 195. Οι ελληνικές γραμματοσειρές του δειγματολογίου του τυπογραφείου των Γλυκήδων,  Βενετία, 1812.
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Εικ. 197. Ἰωάννου Βαπτιστοῦ Τυπάλδου Κεφαληνέως, 
Ἐλικῶνος ἄνθη..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1680.

λεξικά, φιλολογικές μελέτες, ιστορικές πραγματείες 
κ.ά. Τα τυ  πο γραφικά στοι  χεία προέρχονταν από ιτα-
λικά στοι    χειο χυτήρια όπως αυτά του Anto     nio Zatta, 
του Bar to  lomeo Falcone, των αδελ   φών Amo  retti, 
κ.ά. και ακολουθούσαν το ύφος των grecs du roi 
που είχε καθιερωθεί πανευρωπαϊκά. Παρατηρώντας 
τη σχεδίαση των διαφόρων βιβλίων παρατηρούμε 
ότι με αυτές τις σύγχρονες ελληνικές γραμματοσει-
ρές στοιχειοθετούσαν τις λαϊκές εκδόσεις, αλλά συ-
νήθως χρησιμοποιούσαν παλαιού ύφους γραμματο-
σειρές, με πρότυπο αυτές που είχε χαράξει ο Le Bé, 
για να τυπώνουν τα λειτουρ γικά βι  βλία, που προο-
ρίζονταν για την τουρκοκρατούμενη Ελλάδα και τις 
ελληνορθόδοξες κοινότητες της κεντρικής και ανα-
τολικής Ευρώπης (εικ. 196-199). 

Στα λειτουργικά βιβλία ένα άλλο σημαντικό τυ-
πογραφικό αναγνωριστικό ήταν η ερυθροτυπία σε 
τίτλους, πρωτογράμματα, αλλά και τις πλαϊνές οδη-
γίες που καθοδηγούσαν την εκφώνηση των εδαφίων, 
από τους ιερείς, τους ψάλτες κ.λπ. σύμφωνα με το 
εκκλησιαστικό τυπικό. 

Οι γραμματοσειρές που χρησιμοποιούσε κυκλο-
φόρησαν στο πρώτο δειγματολόγιο ελληνικού τυπο-
γραφείου, Δοκίμια και ονο      μασίαι των χαρακτήρων 
της Ελληνικής Τυπο γρα       φίας Νικο λάου Γλυκύ, που 
τύ  πω σε το 1812 (Κόκκωνας 2008: 44-67, εικ. 195). 

Εικ. 196. Γραμματοσειρά μεγέθους Τέξτον Άλδου στις εκδόσεις του τυπογραφείου των Γλυκήδων,  Βενετία, 1680.

1680 Glykis 1680 Glykis
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Εικ. 199. Θεία Λειτουργία από τις εκδόσεις 
του τυπογραφείου των Γλυκήδων,  Βενετία, 1776.

Στην Ιταλία των αρχών του 19ου αιώνα δεν είχαν 
ακόμα εδραιωθεί οι νέες εξελίξεις που ξεκίνησαν στη 
Βόρεια Ευρώπη και θα συζητήσουμε στο επόμενο 
Κεφάλαιο. Το δειγματολόγιο των Γλυκήδων που εμ-
φανίστηκε το 1812 αποτυπώνει το σχεδιαστικό περι-
βάλλον των ελληνικών γραμματοσειρών του προβιο-
μηχανικού κόσμου και, ουσιαστικά, κλείνει την 
αυλαία του προηγούμενου αιώνα πριν τη νέα εποχή 
της ατμομηχανής και του Ρομαντισμού στην τέχνη.   

Η δη   μιουρ   γία του Ελληνικού Κράτους επέτρεψε 
την τυπογραφική παραγωγή και τον ανταγωνισμό 
εκεί, έστω και χωρίς τη βενετσιάνικη ποιότητα στις 
αρχές. Χάνοντας τις αγορές της καθ᾽ημάς Ανατολής 
οδήγησε στην παρακμή το τυπογραφείο των Γλυκή-
δων. Μετά τον Μιχαήλ η επιχείρηση πέρασε στον 
Ιωάννη Αν δρέα Μιχαήλ Μυλω νό  πουλο-Γλυκύ, άν-
δρα της αδελφής του Ελένης, αλλά αναπόφευκτα οι 
εκ δό σεις λιγόστεψαν και στα μέσα του αιώνα σταμά-
τησαν ορι στι κά. Το τυπογρα   φείο των Γλυκήδων, η 
μακρο  βιότερη ελληνική επιχεί ρη  ση που φωτοδό  τησε 
τον υπόδουλο ελληνισμό κατά τη διάρ κεια τριών 
αιώνων με υπερχίλιες εκ δόσεις, έσβη σε υπό το βά-
ρος των κοσμογονικών αλλαγών της βιο  μηχανικής 
περιόδου που είχε ήδη ανα  τεί  λει.

Εικ. 198. Γραμματοσειρά μεγέθους Παραγγών στις εκδόσεις του τυπογραφείου των Γλυκήδων,  Βενετία, 1776.

1776 Glychis 1776 Glychis
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Ο Νικόλαος Σάρος και ο Antonio Bortoli

Ο Νικόλαος Σάρος ίδρυσε τυπογραφείο το 1686, 
αλλά τύπωνε βιβλία με το όνομά του από το 1680 
και μπόρεσε να ανταγωνιστεί τον Γλυκύ σε ποσότη-
τα εκδόσεων, ποιό τητα αλλά και προσιτότερες τι-
μές. Ύστερα από τον θάνατο του Σάρου (1697), ο 
γιος του διατήρησε το τυ      πογραφείο ώς το 1706. Το 
τυπογραφείο τύπωσε συνολικά 95 περίπου βιβλία. 

Ο Antonio Bortoli είχε αρχίσει να τυπώνει ελ     -
ληνικά βιβλία από το 1702 και το 1706 αγόρασε το 
τυπογραφείο του Σάρου χρησιμοποιώντας μαζί με 
τη δική του, και την επωνυμία του Σάρου έως το 
1778. Το 1712, ο Bortoli απέκτησε και το τυ πο  γρα -
φείο του Francesco Giuliani και έτσι αναδεί  χθη κε 
ως ο σημαντικότερος βενετός εκ      δότης ελ       λη  νικών 
βιβλίων πριν επανέλθει δριμύτερος ο οίκος των Γλυ-
 κήδων (εικ. 200-203). 

Ο Antonio Bortoli ανταγωνίστη      κε με επιτυχία 
την παραγωγή του τυπογραφείου του Γλυκύ (αργό-
τερα και αυτήν του Θεοδοσίου) με σημαντικές επι-
δόσεις ως προς τη μορφή των εκδό            σεων και ως προς 
τις τιμές, τυπώνοντας με τη δι  κή του επω  νυμία 330 
περίπου τίτλους, και περίπου 240 επιπλέον (1708- 
1778) με του Σάρου (Βελουδής 1987 και Ματθιό-
πουλος 2009:461 - έρευνα Γ. Κόκκωνα).

Εικ. 200. Γραμματοσειρά μεγέθους Παραγγών του τυπογραφείου Νικολάου Σάρου (=Antonio Bortoli),  Βενετία, 1711.

1711 Greek Saros 1711 Greek Saros

Εικ. 201. Γιακουμής Μαλάκης, Παίγνια της φαντασίας, 
Βενετία,  Νικόλαος Σάρος (=Antonio Bortoli), 1711.



Εικ. 202. Γραμματοσειρά μεγέθους Τέξτον Άλδου στις εκδόσεις του τυπογραφείου Antonio Bortoli,  Βενετία, 1755.

1755 Bortoli 1755 Bortoli

Εικ. 203. Τα τέσσερα θεία και ιερά ευαγγέλια, Βενετία,  Antonio Bortoli, 1755.
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Εικ. 204. Πορτραίτο του Johann Trattner (J.E. Mansfeld, 1871) 
και το τυπογραφικό σήμα του: Lavore et Favore.

Εικ. 205. Karl Andreas Duker, Thucydidis De Bello 
Peloponnesiaco, J. Trattner, Βιέννη, 1785.

Οι ελληνικές εκδόσεις στην κεντρική Ευρώπη

Η είρηνη που επικράτησε μεταξύ της Αυστρο-
Ουγγρικής αυτοκρατορίας και των Οθωμανών κατά 
τον 18ο αιώνα οδήγησε στο άνοιγμα των εμπορικών 
οδών και έφερε τη ραγδαία αύξηση των ελλήνων 
εμπόρων και των οικογενειών τους στη Βιέννη, τη 
Βούδα, την Πέστη, την Πράγα, τη Λειψία, το Μόναχο 
κ.α. Οι ακμάζουσες αυτές κοινότητες διαδραμάτισαν 
αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ελληνικού 
Διαφωτισμού και τελικά στην πνευματική και υλική 
προετοιμασία της εθνικής Επανάστασης. 

Μετά τα μέσα του 18ου αιώνα εμφανίστηκαν 
έλληνες λόγιοι-εκδότες οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι 
τη σχετική ελευ θερία διακίνησης και τη δίψα για μόρ-
φωση, λειτούργησαν ως ανεξάρτητοι παραγωγοί χω -
ρίς όμως σταθερή έδρα. Στηριζόμενοι σε προπληρω-
μένες εγγραφές και συχνά με την οικο νο μι  κή υποστή-
ριξη πλουσίων συμπατριωτών τους, τύπωναν τα 
βιβλία σε διαφορετικά τυ πο γρα  φεία, όχι πάντα ελλη-
νικών συμφερόντων στη Βενετία, τη Βιέννη, τη 
Λειψία κ.α. Ο προστα τευ τισμός και το αυστηρά ελεγ-
χόμενο σύστημα αδειοδότησης τυπογραφείων από τις 
αυστριακές αρχές δεν επέτρεπε εύκολα την ίδρυση 
ανεξάρτητων ελληνικών τυ      πογραφείων, έτσι ώστε τις 
ανάγκες για ελληνόφωνα έντυπα κάλυπταν για πολ λά 
χρόνια μια σειρά ντόπιων τυπογράφων, με προεξέχο-
ντες τους J.G.I. Breit kopf, Joseph Bau meister, 
Johann Trattner, Joseph Kurzböck, Franz Anton 
Schrämbl κ.ά.  

Ο σημαντικότερος εκδότης της Αυστρίας ο 
Johann Trattner (1717-1798) είχε γεννηθεί στην 
Ουγγαρία και έμεινε ορφανός από πολύ μικρός. 



Εικ. 206. Ελληνικές γραμματοσειρές από το δειγματολόγιο του τυπογραφείου του J. Trattner, Βιέννη, 1787.
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 Εικ. 207.  Διαφημιστική καταχώρηση ως τυπογραφικό 
δειγματολόγιο,  Βιέννη, Joseph Bau  meister, 1791.

Εκπαιδεύτηκε ως τυπογράφος και το 1748 κα τάφερε 
να αγοράσει ένα μικρό τυπογραφείο στη Βιέννη. 
Υπήρξε ιδιαίτερα ευφυής, δραστήριος και φιλόδο-
ξος, ενώ μέσω γνωριμιών του βρέθηκε στην αυτο-
κρατορική αυλή. Σύντομα,  κέρδισε την εύνοια της 
Μαρίας Θηρεσίας και ανέλαβε την αναδιαμόρφωση 
των εκδόσεων και της τυπογραφίας στη χώρα, ενώ 
εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τη θέση του και τις κρα-
τικές ενισχύσεις για να αυξήσει την πρωτοκαθεδρία 
του εκδοτικού του οίκου.  Η επι  χείρησή του ήταν από 
τις μεγαλύτερες της Ευρώπης και διέθετε εργαστήριο 
χάραξης πατροτύπων και στοι χειο χυτ ή ριο, χαλκογρα-
φικό εργαστή      ριο, τυ  πο  γραφείο, βιβλιο δετείο, χα ρ-
τόμυλο και ένα ευρύ δίκτυο βιβλιοπωλείων σε όλη 
την αυτοκρατορία. Εκμεταλλευόμενος την ασυλία 
που του παρείχαν οι διασυνδέσεις του με την αυτο-
κράτειρα κυκλοφόρησε πολλές πει      ρατικές εκ  δό σεις, 
γεγονός που τον έκανε απεχθή στους υπόλοιπους 
εκδότες. Τα ελληνικά βιβλία που τύπωσε είναι λίγα, 
αλλά κάποια από αυτά αποτελούν ορόσημα του νεο  ελ -
λη νικού Δια φω τι      σμού, όπως η Απολογία του 
Ιώσηπου Μοι σιό δακα (1780), το Φυσικής απάν -
θισμα του Ρήγα Φερραίου (1790), και η Γεω    γραφία 
νεωτερική των Γρηγορίου Κων στα ντά και Δανιήλ 
Φιλιππίδη (1791).

Φυσικά, στο πλαίσιο της παρουσίας και διατή-
ρησης της επιχείρισής του στην κορυφή του αντα-
γωνισμού, διέθετε και ελληνικές γραμματοσειρές 
που παρουσίαζε στα δύο δειγματολόγια του στοι-
χειοχυτηρίου: Το 1760 διαφήμιζε τα μεγέθη Ordinari 
text, Parangon, Cicero, Garmond και Petit, ενώ σε 
αυτό του 1786, αντιστοίχως, βρίσκουμε τα μεγέθη 
Text, Paran gon, Tertia, Rittel, Cicero, Garmond και 
Petit (εικ. 206).

Ένας άλλος αυστριακός, ο Joseph Bau  meister 
(1750-1819), είχε σπουδάσει νομικά και παιδαγωγι-
κή πριν ασχοληθεί με τις πανεπιστημιακές εκδόσεις 
και ιδρύσει δικό του τυπογραφείο το 1782. Από την 
αρχή προσπάθησε να προσελκύσει την αυξανόμενη 
ελληνική κοινότητα προσλαμβάνοντας έλ    ληνες 
λόγιους ως συντάκτες και διορθωτές των ελληνικών 
εκδόσεών του στη Βιέννη. Ση  μα ντι κότερος εξ αυτών 
ήταν ο Γεώργιος Βε  ντότης, ο οποίος είχε εκπαιδευ-
τεί στην επιχείρηση των Γλυκήδων στη Βενετία πριν 
μετα  κι  νηθεί στη Βιέννη. Από το 1790 ο Βεντότης 
ίδρυ σε το δικό του τυπογραφείο όπου συνέχισε την 
έντονη εκδοτική δραστηριότητά του, αλλά ο κλο  νι  -
σμός της υγείας του τον ανάγκασε να αποσυρθεί και 
τελικά να πε θάνει χρεωμένος. Ήταν πάντως αυτός 
στον οποίο οφείλεται η έκδοση, έστω και σύ ντομη, 
της πρώ  της ελ λη νικής Εφη με ρίδας, το 1784, η 

οποία, όμως, έκλεισε πολύ γρήγορα με  τά από έντο-
νη πίε ση της τουρκικής κυ  βέρ  νησης προς την 
αυστριακή που δεν ανε  χόταν μια ανε  ξάρ τητη φωνή 
των ελ  λη  νικών επα ναστα τικών ιδεών. 

Το 1791, μετά την απομάκρυνση του Βεντότη, ο 
Bau  meister προσπάθησε να διατηρήσει το ελληνι-
κο αναγνωστικό κοινό του τυπώνοντας ένα ενημε-
ρωτικό μονόφυλλο όπου περιγράφει τις υπηρεσίες 
του και το οποίο λειτουργούσε και ως ένα υποτυ-
πώδες τυπογραφικό δειγματολόγιο γιατί, όπως 
δήλωνε η κάθε παράγραφος του κειμένου είχε 
στοιχειοθετηθεί με διαφορετικού μεγέθους γραμ-
ματοσειρά (εικ. 207, Κόκκωνας 2008: 13-18): 

ΕΙΔΗΣΙΣ
Και μ᾽όλον που δεν αμφιβάλλω να έγινεν σχεδόν 
γνώση εις το έντιμον γένος των Ρωμαίων η εις το διά-
στημα εννέα χρόνων τόσον ελληνική, όσον και λατινι-
κή και γερμανική Τυπογραφία μου καθώς διάφορα 
συγγράμματα, οπού δι᾽ αυτής εκδόθησαν, το μαρτυ-
ρούσι· πάλιν κρίνω εύλογον, να μετασυστήσω αυτήν 
και δια της παρούσης ειδήσεως, ωσάν οπού δια της 
ανακαινήσεως των ελληνικών στοιχείων, ημπορεί να 
νομισθή, ως μια άλλη νέα.
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Εικ. 209. Γεώργιος του Δημητρίου, Γραμματική 
ελληνο-λατινίς, Βιέννη, Joseph Bau  meister, 1785.

Εικ. 208. Γραμματοσειρά μεγέθους Cicero του τυπογραφείου Joseph Bau  meister, Βιέννη, 1770-1797.

1785 Baumeister 1785 Baumeister

Και καθώς μέχρι του νυν επιμελήθην δια μέσου 
της καθαρότητος και ωραιότητος των εκδόσεών μου 
δια να αξιωθώ τόσον μοι επιθυμητής εύνοιας, και της 
εμπιστοσύνης του επισήμου γένους των Ρωμαίων, 
ούτω δεν θέλω αψυχήσει ούτε έξοδα, ούτε κόπους δια 
να απολαύσω και εις το εξής αυτήν την ακριβεστάτην 
μοι αρέσκειαν.

Περί δε της διορθώσεως δεν θέλω λείψει οπού το 
να φροντίσω δια να γέννη με κάθε δυνατήν, και ακρι-
βήν επιμέλειαν.

Και δια να παραστήσω εις την αγχινουστάτην διά-
κρισιν του ελληνικού γένους μίαν δοκιμήν μερίμνης 
των εδικών μου ελληνικών ψηφίων, έκαμα να τυπωθή 
η παρούσα είδησις από τεσσάρων ειδών της αυτής 
Τυπογραφίας γραμμάτων, όθεν ας διαλέξη οποία του 
αρέσει από αυτά εκείνος, οπού ήθελε παραγγείλῃ την 
έκδοσιν ενός βιβλίου εις την Τυπογραφίαν μου.

Ιωσήφ Ευ. από Βαουμάιστερ
ο δια και Κ[αισαρο] Β[ασιλικού] προνομίου Τυπογράφος

Και οι αδελφοί Πούλιος και Γεώργιος Μαρκίδες- 
Πούλιου μαθήτευσαν στην τυπογραφική τέχνη στο 
τυπο γρα φείο του Bau meister και όταν ο τελευταίος 
αποχώρησε, το 1792, για να γίνει παιδαγωγός των 
βασιλοπαίδων, η επιχείρηση συνεχίστηκε από τους 
ίδιους. Από το 1790 είχαν ήδη πετύχει να αδειοδο-
τηθούν και να εκδώσουν την Εφη   με ρίδα, μια νέα 



Εικ. 210. Γραμματοσειρά μεγέθους Cicero, Βιέννη, (αδελφοί Μαρκίδες-Πούλιου;), 1795.

1795 Wienn 1795 Wienn

Εικ. 211. «Είδησις: ...αποκτήσαμεν ελληνικούς χαρακτήρας 
του Παρισίου ... τους οποίους πολλοί οιδήμονες τους επαίνεσαν 
τόσον...», Εφημερίς 44 (1.6.1795), Βιέννη, Μαρκίδες-Πούλιου.

Εικ. 212. Mοναχού Ματθαίου, Εγχειρίδιον περί 
συντάξεως των του λόγου μερών ..., Βιέννη, 

τυπ. Ιωσήφ Βαουμαϊστέρου, 1795.



 Εικ. 213.  Ο Θούριος του Ρήγα Φεραίου τυπωμένος 
από τους αδελφούς Μαρκίδες-Πούλιου, 1797.

 Εικ. 214.  Αλφαβητάριον μικρόν, Βιέννη, 
Ελληνική Τυπογραφία Γεωργίου Βεντότη, 1792.

1792 Greek Βεντότης Εικ. 215. Μιχαήλ, παπά Γεωργίου, Το μέγα αλφαβητάριον, 
Βιέννη, Joseph Kurzböck, 1771.

1771 Greek  J. Kurzböck

προ σπάθεια για ένα ελληνικό δημοσιογραφικό 
έντυπο. Σε αυτήν το 1795 διαφήμισαν την απόκτη-
ση μιας νέας γραμματοσειράς από το Παρίσι για 
την αποκλειστική τους χρήση στη Βιέννη: 

Προς τούτοις έστω εις είδησιν των συγγραφέων, ότι 
ημείς επιμεληθέντες διά το λαμπρόν του τύπου απο-
κτήσαμεν ελληνικούς χαρακτήρας του Παρισίου, από 
τους οποίους συναρμόσθη και η παρούσα είδησις, τους 
οποίους πολλοί ειδήμονες τους επαίνεσαν τόσον, όπου 
τολμώμεν να είπωμεν ότι δεν ευρίσκονται δεύτεροί 
τους εις Βιένναν. όσοι το λοιπόν στοχάζονται να εκδώ-
σουν τι δια τύπον, θέλουν εύρει την τυπογραφίαν μας 
όχι μόνον πεπροικισμένην από κάθε είδος χαρακτή-
ρων, και χαρτίου, αλλά και εύλογον εις τας τιμάς.

(εικ. 194, Κόκκωνας 2008: 16-17)

 Η Ειδοποίησις αποτελούσε έτσι και δείγμα των 
νέων χαρακτήρων και με αυτούς τυπώθηκε η 
έκδοση του μοναχού Ματθαίου, Εγχειρίδιον περί 
συντάξεως των του λόγου μερών, εν ῳ και σχημάτων 
και ιδεών του λόγου, και περί στίχων τινών και 
επιγραμμάτων, συντόμως τε και λίαν ευκρινώς 
μεθοδευθέν προς χρήσιν ευχερή και ωφέλειαν των 
φιλομαθών εν βιέννῃ της Αουστρίας, τυπ. Ιωσήφ 
Βαουμαϊστέρου, 1795 (εικ. 210, 212). 
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Εικ. 217. Ν. Θεοτόκης, Σειρά ενός και πεντήκοντα υπομνηματιστών 
εις την Οκτάτευχον..., Λειψία, J.G.I. Breit kopf, 1773.

Εικ. 216. Πορτραίτο του J.G.I. Breit kopf (Hillmann, 1794). 

Μετά την άφιξη του Ρή  γα Φεραίου στη Βιέννη, 
οι δύο αδελφοί εντάχθηκαν στον στενό επαναστατι-
κό κύκλο του και έδωσαν όλο και πιο μαχητικό 
πνεύμα στην προ  σπάθειά τους. Στο δικό τους τυπο-
γραφείο, μάλιστα, τυπώθηκε το έργο του εθνεγέρτη 
Σχολείον των ντελικάτων εραστών και το επα-
ναστατικό μανιφέστο με την Επαναστατική προκή-
ρυξη, τα Δίκαια του Ανθρώπου και τον Θούριο (εικ. 
213). Όπως, όμως, συνέβη και με τον Βεντότη, η 
δραστηριότητά τους και η έκ δο ση της Εφη μερίδας 
έγιναν στόχος έντο νης τουρκικής πίεσης που οδή-
γησε στη σύλληψη του Ρήγα και επτά ομοϊδεατών 
του από τους Αυ στρια   κούς και την παράδοσή τους 
στους Τούρ κους, οι οποίοι τους εκτέλεσαν στο 
Βελιγράδι το 1798. Παράλ ληλα, έκλει σαν την επι-
χείρηση των  δύο αδελφών, τερματίζοντας έτσι την 
εκδοτική δράση τους στη Βιέννη.

Ο Πούλιος διέφυγε και θα τον συναντήσουμε 
ξανά όταν εργάστηκε στο τυπογραφείο του Πάνου 
Θεοδοσίου στη Βενετία, με το ψευδώνυμο Παύλος 
Μ. Βου  κόλης ή Βουκολίδης (Κεφ. 3ο, σ. 271-274). 
Αργότερα προσπάθησε να αναλάβει τη διεύθυνση 
του τυπογραφείου της Κέρκυρας προτείνοντας στη 
Γερουσία της Ιονικής Κοινοπολιτείας τη δημιουρ-
γία μιας υποδειγματικής τυπο-εκδοτικής μονάδας, 
ένα μεγαλεπήβολο εγχείρημα που δεν ευωδόθηκε 
(Μπώκος 1980-1982:333-335 και 1998:108-109).

Ο Johann Gottlob Immanuel Breit kopf (1719-
1794) υπήρξε ένας λόγιος τυπογράφος του γερμανι-
κού Διαφωτισμού, όπως ο Pierre Simon Fournier στη 
Γαλλία, με τον οποίο αλληλογραφούσε και είχαν ανα-
πτύξει αμοιβαία εκτίμηση. Ο πατέρας του Bernhard 
Christoph Breitkopf (1695-1777), είχε παντρευτεί τη 
χήρα του τυπογράφου και στοιχειοχύτη Johann 
Caspar Müller και εξέλιξε την επι  χεί   ρηση σε σημα-
ντικό εκδοτικό οίκο της Λειψίας. Ο Johann, όμως, 
ήταν αυτός που διέπρεψε με το νεωτεριστικό πνεύμα 
του στην τέχνη της τυπογραφίας. Η μεγαλύτερη προ-
σφορά του ήταν στην εφαρμογή νέας τεχνικής στη 
χάραξη και εκτύπωση της μουσικής σημειολογίας, 
αλλά παράλληλα βελτίωσε την αντοχή του κράματος 
των τυπογραφικών στοιχείων και ανανέωσε τη σχεδι-
αστική υφολογία της προσφιλούς στους Γερμανούς 
γοτθικής γραφής. Στο τυπογρα φείο του Breitkopf λει-
τουργούσαν είκο σι πιεστήρια για την εκτύπωση 
βιβλίων και τέσ σερα ακόμα αποκλειστικά για μουσι-
κές παρτιτούρες. Εκεί τύπωσαν έργα τους σημαντικοί 
έλληνες λόγιοι, όπως ο Ευγένιος Βούλγαρις, ο 
Νικηφόρος Θεοτό      κης (εικ. 217), ο Aδαμάντιος 
Κοραής κ.ά. (Ματθιόπουλος 2009: 467 - έρευνα Γ. 
Κόκκωνα)
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Εικ. 219. Ευγένιος Βούλγαρης, Της Αινειάδος Πουβλίου 
Ουιργιλίου Μάρωνος τα ΙΒ´ Βιβλία ..., Πετρούπολη, 

Ρωσική Ακαδημία των Επιστημών, 1791.

Εικ. 218. Γραμματοσειρά των εκδόσεων της Ρωσικής Ακαδημίας των Επιστημών, Πετρούπολη, 1791.

1791 Greek Russia 1791 Greek Russia

Στην πραγματεία του Manuel typographique, ο 
Fournier αναφέρει και την ύπαρξη στοιχειοχαρα-
κτικής και στοιχειοχυτικής δραστηριότητας στη 
Ρωσική Αυτοκρατορία. Ο εκδοτικός οίκος της 
Ακαδημίας των Επιστημών της Αγίας Πετρούπολης 
είχε εκδόσει και δειγματολόγιο των γραμματοσει-
ρών που διέθετε το 1744 και ξανά το 1748. Τα 
στοιχειοχυτήρια της Λειψίας είχαν αναπτύξει τις 
σχέσεις τους με τη ρωσική αγορά και διέθεταν 
μήτρες και στοιχεία σε σταθερή βάση για λατινικές 
και, κατά πάσα πιθανότητα, κάποιες ελληνικές σει-
ρές. Νεώτερες μελέτες δείχνουν, πάντως, ότι εκείνη 
την περίοδο έδρασε και ένας ρώσος στοιχειοχαρά-
κτης, ο Ιβάν Σοκόλοφ, ως υπεύθυνος του στοιχειο-
χυτηρίου της Ακαδημίας και πως εκεί εργάζονταν 5 
ακόμα χαράκτες, 15 βοηθοί και 30 μαθητευόμενοι 
(Hutt 1972:47-48). Παραμένει να διερευνηθεί αν οι 
ελληνικές γραμματοσειρές προέρχονταν από παραγ-
γελίες στα γερμανικά στοιχειοχυτήρια ή κάποιες 
ήταν ρωσικής προέλευσης. Ένα δείγμα δύο μεγεθών 
από την έκδοση της Αινειάδος το 1791 δείχνει μια 
εξαιρετικής ποιότητας χάραξη των στοιχείων που 
περιλαμβάνει την υπογεγραμμένη ασυνήθιστα 
μακρόστενη και τοποθετημένη βαθειά μέσα στα δύο 
σκέλη του ῃ (εικ. 218, 219).
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Τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα υπήρ-
ξαν κοσμογονικές αλλαγές σε κάθε πεδίο και πτυχή 
του δυτικού πολιτισμού και οι συνέπειες αυτών των 
εξελίξεων καθόρισαν τις τύχες όλης της υφηλίου για 
περισσότερο από έναν αιώνα. 

Η κορύφωση της πολιτικής σύγκρουσης του φεου
δαλισμού και της δυναμικά ανερχόμενης αστικής 
τάξης εκφράστηκε πρώτα στην περιφέρεια με την 
κατίσχυση της Αμερικανικής Επανάστασης το 1783. 
Έτσι, η απόσχιση των βρετανικών αποικιών δεν 
ήταν μόνο μια στρατιωτική σύγκρουση για εδαφική 
ανεξαρτησία, αλλά συνδυάστηκε και με ένα νέο πα-
νίσχυρο πρόταγμα: την πολιτική και ιδεολογική χει-
ραφέτηση και την εφαρμογή ενός νέου πολιτικού 
και κοινωνικού παραδείγματος που επέβαλε την πο-
λιτική και πνευματική ανεξαρτησία του ατόμουπο-
λίτη μέσα από τη συμμετοχή του στην τοπική και 
εθνική διακυβέρνηση και αποτυπωνόταν στις δημο-
κρατικές διαδικασίες του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 
Κινητήριος δύναμη αυτής της νέας τάξης πραγμά-
των ήταν η συσσώρευση οικονομικής ισχύος μέσα 
από τη βιομηχανική επανάσταση που έφερε η ατμο-
κίνητη μηχανή στη βόρεια Ευρώπη και τις ΗΠΑ και 
το εμπόριο που στηριζόταν στην ανάπτυξη και εκμε-
τάλλευση των διεθνών αγορών και τη βίαια απόσπα-
ση των φυσικών πόρων των αχανών ευρω παϊ κών 
αποικιών στις υπόλοιπες ηπείρους.

Η πτώση της βασιλείας κατά τη Γαλλικη Επανά-
σταση του 1789 και οι πολιτικές και ιδεολογικές 
ανατροπές που αυτή προκάλεσε σε όλη την Ευρώπη 
επιτάχυναν και την αλλαγή στις αισθητικές αναζη-
τήσεις, την όλο και περισσότερο ανεξάρτητη λει-
τουργία των καλλιτεχνών μακρυά πλέον από την 
αυλική κηδεμονία, αλλά και τη συνέργεια διαφορε-
τικών πεδίων της τέχνης και συχνά τη σύμφυσή 
τους με την τεχνουργία. Ο νεοκλασσικισμός στην 
αρχιτεκτονική, τις πλαστικές τέχνες, τη διακόσμη-
ση, τη μόδα και τις τέχνες του βιβλίου, για παρά-

δειγμα, ακολούθησε την έντονη αναζωπύρωση του 
ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος για την ελληνι-
κή και ρωμαϊκή δημοκρατία: εντάθηκαν οι αρχαιο-
λογικές ανασκαφές στην Ιταλία και οι περιηγήσεις 
λογίων και σχεδιαστών στον ελλαδικό χώρο που με 
τη σειρά τους ενέπνευσαν τη λογοτεχνία, την ποίη-
ση, το θέατρο και τις τέχνες.

Όπως θα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος, η ει-
σαγωγή της ατμοκίνησης στην τεχνολογία των γρα-
φικών τεχνών επίσης άλλαξε δραστικά την πορεία 
του κλάδου, διευρύνοντας πλέον τη χρήση της σε 
δύο νέα τότε, αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενα πεδία: 
τη δημοσιογραφία και την εμπορική οπτική επικοι-
νωνία (έντυπη διαφήμιση), τα οποία εξελιχθηκαν 
στους ουσιαστικούς χρηματοδότες της τεχνολογικής 
επανάστασης που γιγαντώθηκε κατά τον 20ό αιώνα.

Οι τεχνικές καινοτομίες που επηρέασαν την τυ-
πογραφία του 19ου αιώνα δεν είχαν όλες σχέση με 
τη μηχανολογία. Μία από τις σημαντικότερες επιρ-
ροές ήταν η αντικατάσταση της πλατιάς γραφίδας 
από τη μυτερή μεταλλική πένα σε όλη την Ευρώπη 
υπό την επίδραση της χαλκογραφικής χάραξης στην 
εικονογράφηση. Αρχίζοντας από τις πρώτες δεκαε-
τίες του 17ου αιώνα, η μικρή αυτή αλλαγή στο σχή-
μα της μύτης προξένησε μία γενικότερη αλλαγή 
στον τρόπο γραφής και διαδόθηκε γρήγορα, αλλά-
ζοντας ριζικά τη σχεδιαστική αισθητική των επόμε-
νων γενεών χαρακτών τυπογραφικών στοιχείων. 

Η μυτερή πένα δεν ήταν απλώς αιχμηρότερη της 
πλατιάς, αλλά ταυτόχρονα λεπτότερη και πολύ πιο 
ευαίσθητη στην πίεση που ασκούν τα δάκτυλα κά-
νοντας τις λεπτές γραμμές λεπτότερες και τις φαρ-
διές φαρδύτερες. Ο καλλιγράφος μπορούσε επίσης 
να αλλάξει την ταχύτητα αυξομείωσης από φαρδιά 
σε λεπτή γραμμή και να μετατρέπει ριζικά τις κατα-
λήξεις τω ν κοντυλιών. Σε συν δυασμό με τη διαδοχική 
εμφάνιση των αισθητικών κινημάτων του Μπαρόκ 
και Ροκοκό όλες αυτές οι αλλαγές έχουν απο   τυπω

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Τ Ρ Ι Τ Ο

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Μέρος Α´: Η αλλαγή παραδείγματος
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θεί, στυλιζαριστεί και τυποποιηθεί στη σχε  διαστική 
εξέλιξη των γραμματοσειρών. Η αλλαγή ξεκίνησε 
με τη δημιοργία της λατινικής γραμματοσειράς του 
Βασιλέως (Romain du roi) στη Γαλλία και συνεχί-
στηκε με το έργο των Luce, Fleischman, Baskerville, 
Bo doni, Martin και Didot. Δεν ήταν πειραματισμός, 
αλλά σηματοδοτούσε, ουσιαστικά, μια διαδικασία 
λογικής εξέλιξης του σχεδίου των γραμμάτων από 
την αναγεννησιακή επιφυλακτικότητα στη θεατρι-
κή ενεργητικότητα του μπαρόκ και καταλήγοντας 
στην αυστηρότητα του νεοκλασικισμού (Gray 1986: 
151163). Στα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία, όλες 
οι παραπάνω αισθητικές εξελίξεις εφαρμόστηκαν 
συμπυκνωμένες σε σύντομο χρονικό διάστημα, όταν 
στα τέλη του 18ου αιώνα οι τυποχαράκτες, απελευ-
θερωμένοι πλέον από το άγος των βυζαντινών συ-
μπλεγμάτων, άρχισαν να δοκιμάζουν τις νέες ιδέες 
τους. Για πρώτη φορά, παρατηρούμε την κατίσχυση 
ελληνικών γραμματοσειρών με έντονη εντοπιότητα 
ή εθνική ταυτότητα στις τρεις ηγετικές χώρες έκδο-
σης ελληνικών βιβλίων: τη Γαλλία, τη Γερμανία και 
την Αγγλία. Η Ιταλία, η γηραιά κυρία του αναγεννη-
σιακού πνεύματος, παρά την αναλαμπή της παρουσί-
ας του Giam   bat tista Bo doni στο γύρισμα του αιώνα, 
δεν βρισκόταν πλέον στην πολιτισμική πρωτοπορία 
και είχε πλέον ξεπέσει σε παρακολούθημα κυρίως 
των γαλλικών εξελίξεων μετά τη νικηφόρα εκστρα-
τεία του Ναπολέοντα. Η ακμάζουσα ελληνική κοινό-
τητα στη Βενετία άρχισε να φθίνει μετά την Ελληνι-
κή Επανάσταση και τη δημιουργία του Νεοελληνικού 
κράτους, ενώ την ίδια πορεία ακολούθησαν και οι 
έλληνες της κεντρικής Ευρώπης. 

Ουσιαστικά, αυτό που τελικά αποτέλεσε τον ου-
σιαστικό λόγο «επιλογής» των τριών κυρίαρχων 
ελληνικών γραμματοσειρών κατά τον 19ο αιώνα 
ήταν η κλειστή οικονομία των εθνικών εκδοτικών 
αγορών και όχι κάποια αισθητικήσχεδιαστική υπε-
ροχή των ίδιων των στοιχείων. Όπως συνέβη και 
παλαιότερα με τον Άλδο Μανούτιο στη Βενετία, όποτε 
οι λόγιοι τυπογράφοι συνδύαζαν εξαιρετικό εκδοτι-
κό περιεχόμενο και μορφή καθιέρωναν ένα νέο 
πρότυπο. Έτσι και οι Didot στη Γαλλία «επέβαλ-
λαν» με τις εξαιρετικές ελληνικές εκδόσεις τους ως 
κυρίαρχη τη χρήση της γραμματοσειράς τους στη 
χώρα τους. Το ίδιο, λίγοπολύ, συνέβη στην Αγγλία 
με τις λόγιες εκδόσεις των πανεπιστημίων του Καί-
μπριτζ και της Οξφόρδης και στη Γερμανία με τις 
αρχαιοελληνικές εκδόσεις των μεγάλων οίκων της 
Λειψίας. Αντίθετα από τις αισθητικές επιρροές με-
ταξύ καλλιτεχνών από διαφορετικά έθνη στις πλα-
στικές τέχνες, οι έντονες εθνικές αντιπαραθέσεις 

(γεωπολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές) μετα-
ξύ των τριών ευρωπαϊκών υπερ  δυνά μεων της περι-
όδου είχαν υψώσει πολλά εμπόδια στην αποδοχή 
αλλοεθνών επιλογών εντός της επικράτειας της κα-
θεμίας σε εγχειρήματα εφαρμοσμένων τεχνών, όπου 
πέραν των αισθητικών επιλογών εμπλέκονταν και 
βιομηχανικέςοικονομικές επενδύσεις. Μόνο οι έλ-
ληνες τυπογράφοι, σε μία μικρή αγροτική χώρα χω-
ρίς δική της παραγωγή τεχνογνωσίας ή βιομηχανι-
κού σχεδιασμού, υπήρξαν οι αποδοχείς και των τριών 
νέων προτύπων, αν και το κυρίαρχο παρέμεινε το 
γαλλικό κατά τον 19ο αιώνα.

Η οικογένεια των Didot και οι επίγονοί τους

Στη Γαλλία, ο νεοκλασικισμός στην τυπογραφία 
ταυτίστηκε με τη οικογένεια των Didot, οι οποίοι, 
όπως θα δούμε, αναδείχτηκαν και σε καθοριστικούς 
παράγοντες της νεώτερης ελληνικής τυπο   γρα   φίας. 

Το τελευταίο τέταρτο του 17ου αιώνα και το πρώ-
το μισό του 19ου στη Γαλλία φέρουν τη σφραγίδα 
της οικογένειας και τα μέλη της πρω  τα γωνί στησαν 
σε όλους σχεδόν τους τομείς των Γραφικών Τεχνών.

Ως ιδρυτής της δυναστείας θεωρείται ο τυπογρά

Εικ. 1. G. Staal, Firmin Didot, Παρίσι, χ.χ. 
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φος και βιβλιοπώλης François Didot (16891757), 
αν και ο πατέρας του Denis ήταν επίσης εκδότης και 
τυπογράφος. Ο François εργάστηκε στο Παρίσι από 
το 1713 και η σημαντικότερη παρακαταθήκη του 
στην τυπογραφική τέχνη είναι η 20τομη ταξιδιω
τική συλλογή του αββά Α.F. Prévost που τύπωσε το 
1747. Οι γιοι του François Ambroise (17301804) 
και Pierre François (17321793) συνέχισαν επάξια 
την οικογενειακή παράδοση και κυριάρχησαν στη 
γαλλική τυπογραφία έχοντας την υποστήριξη της 
βασιλικής οικογένειας· ως τυπογράφοι, αντίστοιχα, 
του κόμη d’Artois και αργότερα βασιλιά Καρόλου 
Θ΄, και του κόμη de Provence και μετέπειτα βασιλιά 
Λουδοβίκου ΙΗ΄. Από το 1777 έως το 1784 οι αδελφοί 
Didot πειρα  ματίστηκαν επίσης και με την τεχνολο-
γία του ξύλινου τυπογραφικού πιεστηρίου, β ελτιώ
νοντας τον σχεδιασμό του ώστε να αρκεί ένα μόνο 
«τρά  βη γ μα» του μοχλού πίεσης από τον χει ριστή. Ο 
Pierre François ασχολήθηκε με την τυπογραφία, 
αλλά και με τη χαρτοποιία. Οι τρεις γιοι τού Pierre 
François, ο Henri (17651852), ο Léger (17671829) 
και ο Didot ο νεώτερος ακολούθησαν επίσης την 
τυ  πογρα φική τέχνη του πατέρα τους, ενώ η κόρη 
του Félicité πα ντρεύ τηκε τον συγγραφέα και βοτα-
νολόγο Jacques Henri Bernardin de SaintPierre. Ο 
Henri Didot έγινε στοιχειοχαράκτης και διακρίθη κε 
για τα μι κρο σκοπικά στοιχεία (45 στιγμών) που 

Εικ. 2. Η πρώτη ελληνική γραμματοσειρά του Firmin Didot,  Παρίσι, 1790.

1790 Fidot 1790 Fidot

Εικ. 4. Δημοσθένη και Αισχίνη, Άπαντα, Παρίσι, F. Didot, 1790. 

Εικ. 3. Δειγματολόγιο του Firmin Didot: κάτω τα δύο μεγέθη 
της πρώτης ελληνικής γραμματοσειράς του,  Παρίσι, 1790. 
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βιβλία για τον αδελφό τού βασιλιά, τον κόμη d’Artois. 
Ο François Ambroise σύντομα ανέλαβε τη διεύθυν-
ση του Βασιλικού Τυπογραφείου και οι ικανότητες 
και η οξυδέρκειά του τον οδήγησαν στην τελειοποί-
ηση του τυπογραφικού μετρι κού συστήματος των 
στιγμών, έτσι ώστε σύντομα καθιερώθηκε στη Γαλ-
λία και στην υπόλοιπη Ευρώπη ως «η στιγμή Didot» 
(Κεφ. 1ο, σ. 48). Ο François Am broise ασχολήθηκε 
και με τη χαρτοποιία εισα γάγοντας στη Γαλλία, το 
1780, την κατασκευή του λείου χαρτιού (papier 
vélin) που πρώτος είχε εφεύ  ρει ο John Baskerville 
στην Αγγλία, στα μέσα του 18ου αιώνα. 

Ο François Ambroise απέκτησε δύο γιους, τον 
Pierre τον πρεσβύτερο (17611853), ο οποίος ανέλα-
βε το οικογενειακό τυπο  γρα  φείο, και τον Firmin 
(17641836), ο οποίος ανέλαβε το στοιχειοχυτήριο 
(εικ. 1). Ο Pierre, ως εκ   δό τηςτυπογράφος καθιέρω-
σε το νεοκλασικό ύφος με τις εκδόσεις του Βιρ    γιλίου, 
του Λαφονταίν, του Ορατίου και του Ρα  κίνα, η τυ  πο
 γραφική ποιότητα των οποίων αναγνωρ ίστηκε πα-
ντού. Ο Firmin, ταλαντούχος χαράκτης, μαθήτευσε 
δίπλα στον Vafflard, και σύντομα ακολούθησε το 
πνεύμα του ρομαντισμού χαράσσοντας τυπογρα φικά 
στοιχεία που εντυπω σία σαν με τη γεωμετρική τους 
τελειότητα και τις έντονες αντιθέσεις κορμών, μί-
σχων και ακρεμόνων, δη μιουρ γώντας έτσι, μαζί με 
τα αντίστοιχα στοιχεία του Giambattista Bodoni 

Εικ. 5. Η δεύτερη ελληνική γραμματοσειρά του Firmin Didot,  Παρίσι, 1800.

1802 Didot A 1802 Didot A

Εικ. 6. Λόγγου, Ποιμενικά τα κατά Δάφνιν και Χλόην, 
Παρίσι, 1802.

χάραζε, ο Léger εφηύρε την παραγωγή συνεχούς 
ταινίας χαρτιού, ενώ ο Didot ο νεώτερος συνεργά-
στηκε μαζί με τον μεγάλο αδελφό του ως στοιχειο
χαράκτης. 

Αυτός, όμως, που έκανε γνωστό το όνομα Didot 
πέραν των γαλλικών συνόρων ήταν ο François Am
broise, ο μικρότερος αδελφός τού Pierre François. 
Είχε ενεργό συμμετοχή στη δημιουργία νέων γραμ-
ματοσειρών μαζί με τον στοιχειοχαράκτη Pierre Lοuis 
Vafflard και χύτευσε τις πρώτες νεοκλασικές λατινι-
κές σειρές, πιθανόν από το 1775. Με μια από αυτές, 
τύπωσε τρεις εκδόσεις γάλλων κλασικών συγ   γρα φέων 
για τον Λουδοβίκο ΙΣΤ´, το 1783, καθώς και άλλα 
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στην Πάρμα (σ. 258270), τη νέα αισθητική του Ρο-
μαντισμού που κυριάρχησε κατά τον 19ο αιώνα 
στην τυπογραφία της Ευρώπης. 

Ο Firmin πειραματίστηκε και με τη στερεοτυ-
πία, την οποία τελειοποίησε ως τεχνική και τη χρη     
σιμοποίησε για την έκδοση φθηνών εκπαιδευ τικών 
βιβλίων. Οι σχέσεις του με τους λογίους της εποχής 
του τον έφεραν σε επαφή με τον κύκλο του Αδαμά-
ντιου Κοραή, με τον οποίο ανέ  πτυ    ξε φιλία. Η βα-
θειά ελληνική παιδεία του Κοραή, η ένθερμη φιλο-
πατρία του και η φλόγα του για τον διαφωτισμό των 
υπόδουλων Ελλήνων οδή     γη  σαν τον Firmin να ασχο
λ ηθεί και με την ελληνική τυπογρα φία. 

Το 1790 σχεδίασε μια ελληνική γραμ μα τοσειρά 
σε δύο μεγέθη που ακολουθούσε την έντονα ανισό-
παχη και στρογγυ λό σχημη σχεδίαση της περιόδου 
και υπήρξε η πρώτη απόπειρα στη Γαλλία να απο-
μακρυνθεί η αισθητική των ελληνικών γραμμάτων 
από το πρότυπο των Grecs du roi. Τα νέα στοιχεία 
του Didot  δεν απέφυγαν τις διακοσμητικές υπερβο-
λές του ύστερου μπαρόκ, αλλά για πρώτη φορά 
απέκτησαν όρθια στάση (κάθετο σχεδιαστικό άξο-
να) χωρίς επικλινή φορά (εικ. 24). Με αυτές τυπώ-
θηκε η έκδοση των Απάντων του Δημοσθένη και 
του Αισχίνη, όπου και παρουσιάζονται με ενθουσια-
σμό από τον επιμελητή του έργου Atha nasius Auger. 
Η παρουσία τους απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια 

Εικ. 7. Η ελληνική γραμματοσειρά (αντίγραφο της πρώτης του F. Didot) του Leopold Grund,  Βιέννη, 1808.

1803 Grund 1808 Grund

Εικ. 8. Φρ. Ι. Βέρτουχ, Εικονολογία παιδική, 
Leopold Grund,  Βιέννη, 1808.

στη Γερμανία από τη φιλολογική εφημερίδα All
gemeine Literatur Zeitung (1791), αλλά στην Αγ-
γλία δεν ενθουσίασαν τους κριτικούς του περιοδικού 
The British Review and London Critical Journal 
(1812), όπου χαρακτήρισαν τα στοιχεία ως «αηδια-
στικά πολυτελή», αν και βέβαια η άποψη αυτή δια-
τυπώθηκε 22 δραματικά χρόνια αργότερα, όταν πολ
λά είχαν αλλάξει στις αισθητικές τάσεις, αλλά και τη 
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γεωπολιτική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο εθνών 
(Κόκ  κωνας 2008:30-33, 67 και Bow man 1992:2).  

Ο Didot διατήρησε το σχεδιαστικό αυτό ύφος 
και στην επόμενη γραμματοσειρά (εικ. 5-6) που πα-
ρουσίασε το 1800, σε μία ιδιαίτερα προσεγμένη έκ-
δοση του αρχαίου κειμένου του Λόγγου, Ποιμενικά 
τα κατά Δάφνιν και Χλόην μαζί με εξαιρετικά χαρα-
κτικά. Απέ φυγε τις προηγούμενες φλύαρες λεπτο-
μέρειες στα στοιχεία (μεγάλους κοίλους βρόγχους 
και έντονες δακρυόσχημες απολήξεις) και στοιχειο-
θέτησε τους στίχους χωρίς τόνους, πλην της δασείας, 
σε μια προσπάθεια να προσομοιάσει τις επιγραφές 
των αρχαίων μνημείων. Η γραμματοσειρά πα  ρου-
σιάστηκε σε ένα ολιγοσέλιδο φυλλάδιο, Essai d’un 
caractère grec, όπου είχε στοιχειοθετηθεί η πρώτη 
ελεγεία του Τυρταίου μαζί με γαλλική μετάφραση 
των στίχων από τον ίδιο τον Didot. Σύντομα δέχτηκε 
μια ήπια κριτική στο περιοδικό Magasin encyclo
pédique, ou Journal des sciences, des lettres et des 
arts (τόμ. IV, 1800, σ. 134-136), στην οποία του κα-
ταλογίζεται ότι δεν μοιάζει με την παραδοσιακή ελ-
ληνική γραφή, όπως αυτή του Βεργίκιου (Grecs du 
roi), αλλά είναι αποκύημα της φαντασίας του χαρά-
κτη («[...] mais bien plutôt un caractère de fantaisie»). 
Ο Didot απάντησε αόριστα αργότερα (τόμ. V 1801, 
σ. 304-309), μάλλον υπεκφεύγοντας, ότι τα προτυ-
πά του ήταν παλαιές χειρόγραφες πηγές.

Εικ. 9. Η τρίτη ελληνική γραμματοσειρά του Firmin Didot, Παρίσι, 1804.

1805 Didot 1805 Didot

Εικ. 10. Α. Κο ραής, Πρόδρομος της Ελληνικής Βι βλιοθήκης, 
Παρίσι, 1805.
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Η ριζοσπαστική αυτή πρόταση του Didot δεν πέ-
ρασε απαρατήρητη από τον άλλο μεγάλο νεοτεριστή 
τυποχαράκτη της περιόδου, τον Ιταλό Giam bat tista 
Bodoni, ο οποίος τη συμπεριέλαβε στο δικό του δειγ-
ματολόγιο σε τρία μεγέθη αντιγράφοντας την αρχι-
κή σχεδίαση σχεδόν αυτούσια (εικ. 52, σ. 260).

Εκτός από τον Bodoni την πρόταση του Didot 
«υιοθέτησαν» και δύο ακόμα εκδότες-τυπογράφοι: 
ο Πάνος Θεοδοσίου σε συνεργασία με τον Πού-
μπλιο Μάρκου-Πούλιου το 1801 στη Βενετία (εικ. 
87-88, σ. 273) και ο αυστριακός Leopold Grund στη 
Βιέννη το 1808 (εικ. 7-8) σε δύο μεγέθη (Κόκκωνας 
2008:31-32).

Παρόλη αυτή την ενθουσιώδη διάδοση και απο-
δοχή, αλλά και του κόπου και κόστους αντιγραφής 
της, η γραμματοσειρά γρήγορα ξεχάστηκε και δεν 
άφησε παρά λίγα εφήμερα ίχνη επιρροής σε κάποιες 
γερμανικές γραμματοσειρές έως τα μέσα περίπου 
του 19ου αιώνα. Τόσο στη Γαλλία, όσο και στην 
Αγγλία και τη Γερμανία νέες ιδέες παρουσιάστηκαν 
και καθιερώθηκαν με τη σημαντική υποστήριξη και 
το κύρος μεγάλων εκδοτικών οίκων.

Εικ. 11. Φυλλάδιο - δειγματολόγιο των γραμματοσειρών του Firmin Didot,  Παρίσι, περ. 1810. 
Κάτω αριστερά (βλ. και ένθετη μεγέθυνση): η τρίτη ελληνική του σε τρία μεγέθη: 9, 12 και 14 στιγμών.  

Τέσσερα χρόνια αργότερα, υπό την επιρροή, πι-
θανώς και τη διακριτική καθοδήγηση, του Κο ραή, ο 
Firmin Didot παρουσίασε την τρίτη του σχεδιαστι-
κή πρόταση ελληνικών στοι  χείων, η οποία έμελ λε 
να γίνει η δημο φι  λέστερη και η μακροβιό τερη γραμ  -
μα τοσειρά στην ελληνική τυπογραφία έως τα τέλη 
του 20ού αιώνα (εικ. 9-11). Με τα νέα αυτά στοι-
χεία τυπώθη  κε στο Παρί   σι ο Πρόδρομος της Ελληνι-
κής Βι βλιοθήκης του Κο ραή (1805) και αργότερα τα 
χρησιμοποίησαν η Βα  σι  λι    κή Τυπο γρα φία του νεο-
σύστατου Ελληνικού Κράτους και τα πρώτα ελεύθε-
ρα τυπογραφεία  της χώρας. Η διάδοσή τους υπήρ  ξε 
τόσο ευρεία που στην τυπογραφική αργκώ των ελ-
λήνων στοιχειοθετών ονομάστηκαν: «Απλά».

Η σχεδίασή τους δείχνει ότι ο Didot υπαναχώρη-
σε από την ορθολογική-νεωτερική στάση των δύο 
πρώτων, αλλά και στα λατινικά του στοιχεία, τα 
οποία μαζί με τα αντίστοιχα του Bodoni καθόρισαν 
την αισθητική όλου του 19ου αιώνα. Όπως παρατη-
ρεί ο Hermann Zapf τη νέα αυτή ελληνική γραμ μα-
τοσειρά χαρακτηρίζει η ασυνέπεια εφαρμογής ενός 
κοινού σχεδιαστικoύ άξονα αναφοράς:
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Στην εικ. 14 [εδώ 14] διακρίνουμε την ποικιλία της φο-
ράς του άξονα και παρατηρούμε τις ασυνέπειες στην δό-
μηση των πεζών χαρακτήρων της σειράς. Δεν υπήρχε 
ανάγκη να μεταφερθεί λανθασμένα το βάρος στο κάτω 
μέρος του γράμματος φι, το οποίο σημειώνεται στην 
δεύτερη αράδα. Αν ο χαράκτης του είχε ακολουθήσει την 
φυσιολογική κίνηση ενός καλάμου ή ενός φτερού, όλα 
αυτά τα λάθη θα είχαν αποφευχθεί. Σε μεγέθυνση, μερι-
κοί χαρακτήρες του Didot θα μπορούσαν να εξηγήσουν 
καλύτερα αυτή την κρίση δείχνοντας τις κατευθύνσεις 
των διαφόρων κλίσεων των αξόνων τους, καθώς και το 
αφύσικο βάρος που έχει δοθεί στο ιώτα, στο μυ κ.τ.λ. Κι 
όμως στη Γαλλία και σε πολλές άλλες χώρες τα στοιχεία 
αυτά υπήρξαν αντικείμενο θαυμασμού. Ασφαλώς είναι 
θαυμαστά αριστουργήματα χάραξης πατροτύπων με 
εξαιρετικά λεπτούς μίσχους και αντιθέσεις μεταξύ των 
λεπτών και των παχιών κοντυλιών των χαρακτήρων. 
Αλλά, δεν πρέπει να μας διαφεύγει η σχέση αυτής της 

χαρακτικής τάσης με τις χαλκογραφίες που χρησιμοποι-
ούνταν για την εικονογράφηση και για τις οποίες τα τυ-
πογραφικά στοιχεία Didot ήταν ιδεωδώς σχεδιασμένα.

(Zapf 1998:13-15)

Βέβαια, αυτή η πολιτισμική εδραίω ση ενός ανορ-
θολογικού σχεδιαστικού προτύπου, που εκ του απο-
τελέσματος άντεξε στη βάσανο δύο αιώνων ανελλι-
πούς χρήσης στις ελληνικές εκδόσεις, αποτελεί το 
ισχυρότερο αντεπιχείρημα της κρι  τικής του Zapf. 

Μετά τον Firmin, όμως, η χαρακτική παρουσία 
των Didot ουσιαστικά έκλεισε και όπως μας ενημε-
ρώνει ο Eugène Piton στη βιογραφία της οικογένειας 
που συνέγραψε:

Στη στοιχειοχυτική τέχνη που διακονεί ο κ. Didot έχει 
προσθέσει μία νέα γραμματοσειρά που ονομάζει anglaise 
cursive, αλλά και νέα ελληνικά, γαλλικά, ρωσικά κ.ά. 

Εικ. 12. H εξέλιξη της τρίτης ελληνικής γραμματοσειράς του Firmin Didot, Παρίσι, 1865.

1865 Didot Thesaurus 1865 Didot Thesaurus

Εικ. 14. Η  διαφορετική φορά της σχεδιαστικής έντασης 
στην τρίτη ελληνική γραμματοσειρά του Firmin Didot 

(σχέδιο του Hermann Zapf, 1995).

Εικ. 13. Η ελληνική γραμματοσειρά στην έκδοση Thesaurus 
Linguae Graeca, Παρίσι, Firmin Didot, 1865.
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Εικ. 16. Chrétien Le Roy, Premiers principes de la langue 
grecque, Παρίσι, J.-M. Eberhart - Mme Haumont - Cretté, 1813.

πατρότυπα. Όμως, τα μεγαλεπήβολα έργα που ανέλα-
βαν οι κ.κ. Ambroise και Hyacinthe Didot  τους ανά-
γκασαν να εκποιήσουν το περίφημο στοιχειοχυτήριό 
τους, το 1840, σε μία εταιρεία που δημιουργήθηκε με 
τίτλο Fonderie générale.

(Piton 1856:14) 

Στο τυπογραφείο που κληρονόμησε, ο Pierre o 
πρεσβύτερος χρησιμοποιούσε τα λατινικά και ελλη-
νικά στοιχεία του αδελφού του Firmin   για τις εκδό-
σεις του, έως περίπου το 1809, όταν, επιθυμώντας να 
αποκτήσει την αποκλειστικά δική του τυπογραφική 
ταυτότητα, αποφάσισε να ιδρύσει στοιχειο χυ τή ριο 
για τη χάραξη και παραγωγή δικών του γραμματο-
σειρών με συνεργάτη τον χαράκτη Jean Vibert  
(1763-1843), τον πιο προικισμένο μαθητή του Firmin.  

Οι σειρές που χάραξε υπό την καθημερινή επί-
βλεψη του Pierre εντυπωσίασαν όλους για τη σχεδί-
αση και τη χαρακτική ακρίβειά τους. Η επιχεί ρηση 
πέρασε στα χέρια του γιου του Jules (1794-1871), 
αλλά το 1827, για άγνωστους λόγους, πωλήθηκε 
στον βασιλιά του Βελγίου Γουλιέλμο Α´, ο οποίος 
επιθυμούσε να εγκα  ταστήσει ένα υποδειγματικό τυ-
πογραφείο στις Βρυξέλλες. Τελικά, μετά από 10 
χρόνια απραξίας, ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε στη 
Χάγη και από εκεί τα 4.320 πατρότυπα και οι 6.858 
μήτρες αγοράστηκαν το 1850 από το ιστορικό στοι-

Εικ. 15. H πρώτη χάραξη της ελληνικής γραμματοσειράς των Jean Vibert και Pierre Didot (;),  Παρίσι,  1809-1813.

1813 Didot 1813 Didot



Εικ. 17. Η  ελληνική γραμματοσειρά μεγέθους 8 στιγμών
των Jean Vibert και Pierre Didot, δεκαετία 1810.

Εικ. 18. Η  ελληνική γραμματοσειρά μεγέθους 9 στιγμών
των Jean Vibert και Pierre Didot, δεκαετία 1810.

Εικ. 19. Η  ελληνική γραμματοσειρά μεγέθους 10 στιγμών
των Jean Vibert και Pierre Didot, δεκαετία 1810.

Εικ. 20. Η  ελληνική γραμματοσειρά μεγέθους 14 στιγμών
των Jean Vibert και Pierre Didot, δεκαετία 1810.



249ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ KATA ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

Εικ. 21. Η δεύτερη ελληνική γραμματοσειρά  (Deuxième Série)
στο δειγματολόγιο του  E. Tarbé (J. Molé-F. Didot), 1839.

Εικ. 23. Η γραμματοσειρά  του Firmin (8, 9, 10, 14 στ.) και του 
Pierre (7, 11 στ.) στο δειγματολόγιο του Durant, Σαρτρ, 1893.

Εικ. 22. Η τρίτη ελληνική γραμματοσειρά  (Troisième Série)
στο δειγματολόγιο του E. Tarbé (J. Molé-F. Didot), 1839.

ρές από άλλες γραφές. Έτσι, δεν έχουμε άλλη άμεση 
πηγή για τα ελληνικά που είχαν δημιουργήσει οι δυό 
τους, πέραν ενός δειγματολογίου των στοιχείων των 
Jules και  Pierre Didot, που δημοσιεύτηκε από το χυ-
τήριο Joh. En schedé, το 1919 (εικ. 17-20).

Εκεί, βρίσκονται τέσσερα μεγέθη (8, 9, 10, 14 στ.) 
μίας ελληνικής γραμματοσειράς με έντονες επιρροές 
από αυτή του Firmin, αλλά με διαφορετική χάραξη του 
γ, του οποίου οι βραχίονες είναι ασύμμετροι πλησιάζο-
ντας τα παλαιότερα σχεδιαστικά πρότυπα. Η εναλλα-
κτική αυτή σχεδίαση παρουσιάζεται σε εκδόσεις του-
λάχιστον από το 1813 (εικ. 16). Στο μεγαλύτερο μέγεθος 
η διαφοροποίηση εντείνεται από την ακόμα εντονότερη 
κλίση και καλλιγραφική σχεδίαση του γ και τη μικρότε-
ρη, αλλά διακριτή, κλίση των β, δ, η, ι, ν, ο, π, ρ, σ, τ, υ, 
φ (εικ. 20).  

Το 1835, το στοιχειοχυτήριο του E. Tarbé απέ-
κτησε το υλικό του Joseph Molé και έως το 1837 
πρόσθεσε και τη συλλογή του Firmin Didot, ονομά-

χειοχυτήριο Johannes En schedé en Zonen στο Χάρ-
λεμ της Ολλανδίας (σ. 201-204).    

Στο δειγματολόγιο που είχε τυπώσει ο Pierre το 
1819 παρουσίασε μόνο τις 18 λατινικές γραμματοσει-
ρές (4½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½, 10, 10½, 11, 11½, 
12, 13, 15, 18, 21 στιγμών!) στοιχειοθετημένες σε δι-
κές του ποιητικές συνθέσεις, αλλά δεν περιέλαβε σει-
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Εικ. 25. Μάνθος Ιωάννου, Συμφορά και αιχμαλωσία 
Μωρέως, Βενετία, Ελ. Τυπογραφία του Φοίνικος,  1858.

 Εικ. 24. Η πρώτη γραμματοσειρά των Jean Vibert και Pierre Didot, Βενετία, εκδόσεις Φοίνικος, 1858.

1858 Didot Venice 1858 Didot Venice

Εικ. 26. Η διαφοροποίηση της γραμματοσειράς του Didot
και της δεύτερης  σειράς στο δειγματολόγιο του La  boulaye, 1853.

ζοντας την επιχείρηση Fonderie Générale de Chara
ctères Français et Étrangers. Στο δειγματολόγιο του 
1835 o Tarbé αναφέρει τρία μεγέθη ελληνικών σειρών 
(7, 7½, 9 και 11 στ.), αλλά δυστυχώς δεν τα περιλαμ-
βάνει στις σελίδες του. Στο νεό όμως δειγματολόγιο 
που κυκλοφόρησε το 1839 πα ρου σιά  ζονται πέντε σε-
λίδες με ελληνικές γραμματοσειρές (Charactères 
Grecs): Οι τρεις πρώτες σελίδες πε ριέχουν τη βασική 
χάραξη του F. Didot (1804) υπό την ονομασία Pre-
mière Série (μεγέθη: Grecs du Six/6, Sept/7, HuitNo 
1/8, Onze/11, Douze/12)· η επόμενη, με την ονομασία 
Deuxième Série, περιέχει την πρώιμη (;) πρόταση 
των VibertDidot με την όρθια χάραξη και τις μικρές 
σχεδιαστικές δια φορο ποιή  σεις στα γράμματα γ και η 
(με  γέθη: Corps Sept et Demi/7½, Neuf/9, Onze/11, 
Douze/12, DixHuit/18, εικ. 21)· τέλος, παρουσιά
ζεται μια σελίδα με την κυρτή χάραξη των Vibert
Didot και την ονομασία Troisième Série, αλλά σε 
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Εικ. 28. Frammento d’un rendinconto Attico sopra l’erezione 
di due statue, Ρώμη, Tipografia Tiberina,  1865.

Εικ. 27. Αντίγραφο της τρίτης γραμματοσειράς  (βλ. La  boulaye / Troisième Série), Ρώμη, Tipografia Tiberina, 1865.

1865 Roma 1865 Roma
αρκετά διαφορετικά μεγέθη (Grecs du Sept/7, Neuf/9, 
Onze/11, εικ. 22, 2728). Συμπεραίνω πως είτε το ερ-
γαστήριο του Firmin είχε χαράξει και ελληνικές σειρές 
σαν αυτές του αδελφού του σε διάφορα μεγέθη ή προ-
έρχονται από το εργαστήριο του Molé ή του Tarbé. 
Λίγο αργότερα (18391841), η Fonderie Générale πέ-
ρασε στα χέρια του Charles La  bou laye και κυκλοφό-
ρησε τις ίδιες πέντε σελίδες ελληνικών σειρών το 
1851 και ξανά το 1853.

Η χρήση της Troisième Série, μάλιστα, υπήρξε 
διαδεδομένη και απαντά σε βιβλία και τυπογραφικά 
δειγματολόγια της Γαλλίας έως τα τέλη του αιώνα 
(εικ. 23), αλλά και σε Μηναία ή Ευαγγέλια του 
«Φοίνικα» στη Βενετία, στη Ρώμη (εικ. 2426), το 
Τορίνο, τη Βιέννη (περιοδικό Ελληνικός Τηλέγρα
φος, από 1η Ιαν. 1813) και την Κωνσταντινούπολη. 
Επιπλέον, εμφανίζεται στο πρώτο δειγματολόγιο στοι
χειοχυτηρίου του Ελληνικού Βασιλείου, του Κων-
σταντίνου Γκαρπολά (Αθήνα, 1841), στα μεγέθη 7½, 
9, 11, 16 στ. Ο Γκαρπολάς τη χρησιμοποίησε στις 
δικές του εκδόσεις, αλλά δεν κατάφερε να ανταγωνι-
στεί τη χρήση της κυρίαρχης στην Ελλάδα σχεδία-
σης του Firmin. Το μεγαλύτερο μέγεθος (16 στ.) εμ-
φανίστηκε σποραδικά σε τίτλους άρθρων αθηναϊκών 
εφημερίδων, αλλά η χρήση του δεν μακροημέρευσε 
μετά την  χρεωκοπία  του Γκαρπολά (σ. 345347). 

Επιπλέον, στο δειγματολόγιο του Tarbé, μαζί με το 
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Εικ. 31. Ανδρέας Παπαδόπουλος Βρεττός, Κατάλογος 
των από του 1478 μέχρι του 1821 έτους τυπωθέντων 

βιβλίων παρ᾽ Ελλήνων, Αθήνα, 21848. 

Εικ. 30. Η πλάγια ελληνική γραμματοσειρά (κάτω) μαζί 
με την πρώτη (Première Série/Didot) στο δειγματολόγιο 

του La  boulaye, 1853.

 Εικ. 29. Η πλάγια ελληνική γραμματοσειρά, αρχές δεκαετίας 1840.

1839 Πειραιάς  1839 Πειραιάς  

μέγεθος των 11 στιγμών (corps Onze) της Première 
Série, παρατίθεται και μία διαφορετική χάραξη με 
έντονη πλάγια και καλλιγραφική σχεδίαση σε ένα 
σύντομο κείμενο δύο αράδων, χωρίς όμως ονομασία 
ή αναφορά στον χαράκτη (εικ. 2931, 33). Ήδη από 
το 1841 (δειγματολόγιο Γκαρπολά, σ. 346) είχε εμ-

φανιστεί και στα ελληνικά τυπογραφεία, όπου μαζί 
με τα ΑπλάDidot αποτέλεσαν ένα επιτυχημένο συ-
μπληρωματικό ζεύγος σε πολλές εκδόσεις έως τις 
πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα (εικ. 31).

Το 1896, στο δειγματολόγιο του Beau  doire & Cie 
(εικ. 33) παρουσιάζεται φευγαλέα, μόνο  με τη λέξη 
«παχέα», και η μαύρη χάραξη των ΑπλώνDidot (εικ. 
3234), η οποία, επίσης, χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
και ποικιλοτρόπως στην Ελλάδα (δειγματολόγιο Α. 
Κωνσταντινίδη, 1885, σ. 370380) σε τίτλους βιβλί-
ων ή περιο δικών καθώς και σε κείμενα εφημερίδων 
έως τουλά χιστον τα τέλη της δεκαετίας του 1970. 

Η αγάπη του Firmin για την Ελλάδα και τον πο    λι
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Εικ. 34. Ακολουθία ιερή ..., Αθήνα, Αδελφοί Περρή, 1884.
Εικ. 33. Η πλάγια και η μαύρη ελληνική γραμματοσειρά  

στο δειγματολόγιο του στοιχειοχυτηρίου Beaudoire & Cie, 1896.

 Εικ. 32. Η πρώτη μαύρη ελληνική γραμματοσειρά, δεκαετία 1880.

1853 Απλά Παχέα 1853 Απλά Παχέα
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1. Βλ. Ambroise Firmin Didot, L’ imprimerie, la librairie et la 
papeterie à l’exposition universelle de 1851 : Rapport du XVIIe 
jury présenté par Ambroise Firmin Didot, membre du jury cen-
tral de France, Παρίσι, Impr. impériale, 1854, σ. 21. 

τι σμό της, με δάσκαλο τον Κοραή, μεταλα μπα δεύ   τη
κε και στους δύο γιους του Ambroise Firmin (1790
1876) και Hyacinthe Firmin (17941880), οι οποίοι 
συνέχισαν την τυπογραφική παρά   δο  ση της οικογέ-
νειας κατά τον 19ο αιώνα. Ο πρώ      τος επι σκέ  φτηκε 
την υπόδουλη Ελλάδα το 1816, υποστή  ριξε ενεργά, 
μαζί με τον Κοραή, την εγ   κα τά  στα ση ελληνικών τυ 
πογραφείων στη Χίο και τις Κυ δω     νίες, τα   ξί  δεψε στην 
Κωνσταντινούπολη, όπου βοή θησε και συμβούλεψε 
τον τυπογράφο Αλέξαν δρο Αργυρά μο στην προσπά-
θειά του να διατη  ρήσει το τυπο γρα φείο του Πατρι-
αρχείου, ενώ όταν ξέσπασε η Επανάσταση ηγή  θηκε 
στην ενη   μέ ρωση της κοινής γνώμης για τον άνισο 
αγώ να των Ελλήνων και υποστήριξε τους έλληνες 
τυπογράφους μετά την ίδρυση του νεοελληνικού 
κράτους (Dupont 1854:7583, Piton 1856). Χαρα-
κτηριστική ήταν η στάση του Ambroise Firmin Didot, 
ως μέλους της γαλλικής κριτικής επιτροπής, στην 
αναφορά που δημοσίευσε για την παρουσία των 
Γραφικών Τεχνών κάθε κράτους στην 1η Εμπορική 
Έκθεση των Εθνών στο Λονδίνο το 1851:

ΕΛΛΑΔΑ
Θλιβόμαστε που δεν βλέπουμε να εκτίθονται τυπογρα-
φικά έργα της Ελλάδας μεταξύ των πολιτισμένων εθνών. 
Η τυπογραφία που εδραιώθηκε στην Αθήνα μετά την 
απελευθέρωσή της είναι ένα γεγονός που μας υπενθυ-
μίζει τη δύναμη του Τύπου, εφόσον μέσω αυτής η γνώ-
μη των χριστιανικών λαών που μεγάλωσαν στην Ευρώ-
πη οδήγησαν τους βασιλείς να ανεμίσουν τις σημαίες 
τους, καθολικές, προτεσταντικές και ελληνορθόδοξες, 
ενωμένες στο Ναυαρίνο.

Σε αυτή την Έκθεση, η Ελλάδα περιορίζεται να 
γράψει στη σημαία της, με μεγάλα γράμματα, τους στί-
χους των αρχαίων ποιητών της  ως προοίμιο ενός καλύ-
τερου μέλλοντος:
Πρέπει να έχετε θάρρος, ίσως αύριο να είναι καλύτερα. 

[Θεόκριτος]
Ζηλεύει ο ένας γείτονας τον άλλον και τρέχουν και οι δυο 
να πλουτίσουν. Η Έριδα αυτή είναι αγαθή στους θνητούς. 

[Ησίοδος]1

  
Εκτός των άλλων, από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1830 στο τυπογραφείο των Didot είχαν αρχίσει 
να εργάζονται και γυναίκες στοιχειοθέτριες:

Ο κύριος Rignoux, επιδέξιος τυπογράφος, προσπάθησε 

να εισαγάγει τις γυναίκες στην τέχνη της τυπογραφίας σε 
ένα ίδρυμα που δημιούργησε στο Μονμπάρ, και το οποίο 
εμπιστεύτηκε στον κύριο Théotiste Lefèvre, αλλά αυτή η 
απόπειρα δεν ευδοκίμησε. Ο κύριος Lefèvre το πέτυχε 
καλλίτερα στο τυπογραφείο που ίδρυσε στο Μεσνίλ ο 
κύριος Didot, όπου τα νέα κορίτσια ασχολούνται στη στοι
χειοθεσία ελληνικών και λατινικών έργων.

(Dupont 1854: 605) 

Από το 1855 έως το 1859 οι αδελφοί Didot επα-
νεξέδωσαν σε εννέα τόμους το εντυπωσιακό έργο 
The    saurus Graecae Linguae που είχε εκδοθεί το 
1572 από τον Henri Estienne, μια εξαί    ρετη από όλες 
τις πλευρές έκδοση, αλλά και πλή θος άλλων σει-
ρών, όπως η Bibliothèque des auteurs grecs, η Bi
blio  thèque latine και η Biblio thèque française.

Η παρουσία του εκδοτικού οίκου των Didot για 
περισσότερο από έναν αιώνα επέδρασε καταλυτικά 
για τις ελληνικές εκδόσεις  στη Γαλλία. Καθώς η 
παρουσία της οικογένειας  είχε εδραιωθεί, κάθε άλ-
λος διεκδικητής του λόγιου αναγνωστικού κοινού 

Εικ. 35. Philippe Lebas  Adolphe Regnier, Cours 
de versions grecques,  Luis Hachette, Παρίσι, 1834.
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επέλεγε τη μίμηση παρά τον ανταγωνισμό με αμφι-
βόλης εμπορικής επιτυχίας δια  φοροποιήσεις.

Ο εκδοτικός οίκος Hachette κατάφερε να δρα-
στηριοποιηθεί με επιτυχία την ίδια περίοδο. Ο Louis 
Hachette γεννήθηκε στις Αρδένες το 1800 και υπήρ-
ξε προσωπικό τητα με έντονη κοινωνική συνείδηση 
και δράση. Το 1826 αποφάσισε να ασχοληθεί με την 
έκδοση διδακτικών βιβλίων που θα βελτίωναν τόσο 
την εγκύκλιο εκπαίδευση όσο και την τεχνική διδα
σκαλία διαφόρων επαγγελμάτων της εργατικής τά-
ξης. Παράλληλα, εξέδωσε πολλές συλλογές για 
τους νέους, ποικίλες μεταφράσεις λογοτεχνίας, πε-
ριηγητικούς οδηγούς και διάφορα λεξικά. Η πο  λυ
σχιδής εκδοτική του προσπάθεια τον οδή γησε και 
στην κυκλοφορία πολλών κλασικών ελ  ληνικών τό-
μων με εξαιρετική επιστημονική επιμέ λεια (εικ. 35). 
Με  τά τον θά  να   τό του, το 1864, ο εκδοτικός οίκος 
Hachette εξακολουθεί έως σήμερα να κατέχει ση-
μαντική θέση διεθνώς. 

Έως περίπου τα μέσα του αιώνα κάποια χυτήρια 
και τυπογραφεία συμπεριελάμβαναν στα δειγματο-
λόγιά τους και παλαιότερες γραμματοσειρές. Πα-
ράλληλα, όσα εγχειρίδια τυπογραφίας εκδίδονταν 

αφιέρωναν και μια ενότητα για το ελληνικό αλφά-
βητο, και τους κανόνες γραφής και τονισμού στη 
στοιχειοθεσία κειμένων, συνήθως μαζί με απεικονί-

Εικ. 36. Manuel de l’imprimerie, Imprimerie de Gillé, 
Παρίσι, 1817.

Εικ. 38. Théotiste Lefevre, Guide pratique du compositeur 
d’imprimerie, Παρίσι, F. Didot Frères, 1855. 

Εικ. 37. Ελληνικές γραμματοσειρές από το δειγματολόγιο 
των αδελφών Gando, Παρίσι  Βρυξέλλες, 1828.
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Εικ. 41. Οι δύο ελληνικές γραμματοσειρές στο δειγματολόγιο 
του στοιχειοχυτηρίου N.F. Gromort, Παρίσι, 1842.

Εικ. 40. H ελληνική γραμματοσειρά μεγέθους Petit-romain,  
του στοιχειοχυτηρίου N.F. Gromort, Παρίσι, 1842.

Εικ. 39. H ελληνική γραμματοσειρά μεγέθους Gaillarde του στοιχειοχυτηρίου N.F. Gromort,  Παρίσι, 1842.

1848 Gromort
Gaillarde

1848 Gromort
Gaillarde

1848 Gromort
Petit Romain
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σεις της ελληνικής τυπογραφικής κάσας χρησιμοποι-
ώντας πραγματικά στοι χεία ή χαλκογραφημένα σχέ-
διά τους (εικ. 3741).

Το βασιλικό τυπογραφείο (Imprimerie Royale), 
επίσης, διέθετε χαρακτικό και στοιχειοχυτικό εργα-
στήριο παράγοντας ελληνικές γραμματοσειρές για 
κείμενα, αλλά και διάφορες κεφαλαιογράμματες χα-
ράξεις για εκδόσεις των ελληνικών χειρογράφων 
των γαλλικών συλλογών και επιγραφών από τις αρ-
χαιολογικές ανασκαφές των γαλλικών πανεπιστημίων 
και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων στην Ιταλία, την 
Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Στο δειγματολόγιο που 
κυκλοφόρησε το 1845, περιέχονται 9 ελληνικές γραμ
 ματοσειρές, εκ των οποίων οι τρεις είναι οι παλαιό-
τερες του Gara mont (Grecs du roi: 9, 13, 20 στ.) και 
μία του 18ου αιώνα (;) των 6 στ. χωρίς συμπλέγμα-
τα. Οι υπόλοιπες πέντε (8, 9, 11, 12, 13 στ.) δηλώ-
νονται ως νέα χάραξη (nouvelle gravure) και η κοι-
νή σχεδίασή τους φέρει έντονες επιρροές από τη 
μεγάλη σειρά των Vibert  P. Didot, διατηρώντας 
την επικλινή φορά, αν και η χάραξη διαφέρει ριζικά 
στα Υ, Ψ, η, ζ, ν και ιδιαίτερα στο κοντό ς και το 
υπερμεγέθες φ (εικ. 4243). Στη Γαλλία παρέμεινε 
για χρήση των κρατικών εκδόσεων, αλλά απαντά και 
σε γερμανικά στοι  χειο χυτήρια και εκδόσεις (σ. 308
310), ενώ δεν φαίνεται να χρη σι μο ποιή θηκε ποτέ 
από ελληνικά τυπογραφεία.

Εικ. 43. Letronne, Les papyrus grecs du Musée du Louvre..., 
Imprimerie Imperiale, Παρίσι, 1866.

Εικ. 42.  Η νέα ελληνική γραμματοσειρά της Imprimerie Royale de France, Παρίσι, 1845. 

1866 Paris 1866 Paris
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O Giambattista Bodoni

Ο Giambattista Bodoni (17401813, εικ. 44) υπήρξε 
ο σημαντικότερος στοιχειοχαράκτης, τυπογράφος 
και εκδότης της Ιταλίας μετά την Αναγέννηση, και 
το έργο του, μαζί με αυτό του Didot στη Γαλλία, 
καθόρισε την αισθητική του έντυπου βιβλίου κατά 
το μεγαλύτερο μέρος του 19ου αιώνα. Το έργο του, 
βέβαια, δεν είχε το εύρος, τη διάρκεια ούτε τη φιλο
λο γική ακρίβεια που διέκρινε τις εκδόσεις των Didot, 
αλλά η καλλιτεχνική επιμέλεια και η τυπογραφική 
τελειότητα των βιβλίων του ήταν αναμφίβολα ανώ-
τερες από κάθε άποψη. Γεννήθηκε σε τυπογραφική 
οικογένεια και, έφηβος σχεδόν, πήγε στη Ρώμη για 
να εκπαιδευτεί στο τυπογραφείο της παπικής Propa
ganda Fide. Ο ενθουσιασμός και η κλίση του Bodoni 
στην τυπογραφική τέχνη αναγνωρίστηκε γρήγορα 
και του ανατέθηκε η αναδιοργάνωση του τμήματος 
πατροτύπων, μητρών και στοιχείων των ανατολικών 
εθνών, τις καθολικές μειονότητες των οποίων η Ρώμη 
προσπαθούσε να υποστηρίξει και να διευρύνει με 
ποικίλα έντυπα. Κατόρθωσε να διεκπεραιώσει επι-
τυχώς το έργο του αποκτώντας στην πορεία ευρεία 

Εικ. 44. A. Secchi (σχέδιο)  Fr. Rosaspina, (χάραξη), 
Giambattista Bodoni, Πάρμα, 1818.

Εικ. 45. Ανακρέοντος Τηίου, Μέλη, 
Πάρμα, Giambattista Bodoni, 1785. 

γνώση των ελληνικών, κυριλλικών, αρμενικών, εβραϊ-
κών, κοπτικών, αραβικών κ.ά. αλφαβήτων και στα-
διακά να ασχοληθεί ο ίδιος με τη χάραξη γραμματο-
σειρών. Παράλληλα με την ενασχόλησή του με την 
Ανατολή, παρακολουθούσε με ενδιαφέρον τις τυπο-
γραφικές εξελίξεις της Δύσης και οι γραμματοσει-
ρές τού Simon Pierre Fournier του νεώ τερου στο 
Παρίσι και του John Baskerville στο Καίμπριτζ εί-
χαν εντυπωσιάσει τον νεαρό Bodoni.

Όταν το 1767 έφυγε από τη Ρώμη είχε σκοπό να 
μετοικήσει στην Αγγλία για να γνωρίσει τον Basker
ville που θαύμαζε και να συνεχίσει εκεί τη σταδιο-
δρομία του. Η πρόταση, όμως, του Φερδινάρδου 
Α´, δούκα της Πάρμας, να αναλάβει τη διεύθυνση 
της Stamperia Reale di Parma τον κράτησε στην 
Ιταλία και του πρόσφερε το βήμα να αναπτύξει το 
πλούσιο ταλέντο του. Σύντομα οι εκδόσεις του έγι-
ναν περιζήτητες και η φήμη του επιβραβεύτηκε αρ-
γότερα με τίτλους από τον ισπανό βασιλιά Κάρολο Γ´, 
τον πάπα Πίο Ζ΄, αλλά και τον Ναπολέοντα. Αναμ-
φίβολα, τα πε  ρισσότερα βιβλία του Bodoni ήταν 
πολυτελείς κυρίως εκδόσεις για τους προστάτες του 
και τους πλού σιους βιβλιόφιλους της εποχής του, 



Εικ. 47. Luca A. Pagnini, Callimaco GrecoItaliano ora 
publicato, Πάρμα, Giambattista Bodoni, 1792. 

Εικ. 46. Ανακρέοντος Τηίου, Μέλη, 
Πάρμα, Giambattista Bodoni, 1787. 

Εικ. 48. Κέβητος Θηβαίου, Πίναξ, 
Πάρμα, Giambattista Bodoni, 1793. 

Εικ. 49. Clotilde Tambroni, Elegia Greca In Onore Del Celebre 
Tipografo Giambatista Bodoni, Πάρμα, GΒ. Bodoni, 1795.



1785 GB Bodoni Soprasilvio 21

Εικ. 52. GB Bodoni Greco Lettura 7, Silvio 14, Soprasilvio 21.

Εικ. 51. Τρυφιοδώρου του Γραμματικού, Ιλίου άλωσις, 
Giambattista Bodoni, Πάρμα, 1797.

Τα πατρότυπα της σειράς Greco 16 – Silvio / 12 στιγμές.

1787 GB Bodoni

Εικ. 50. GB Bodoni Greco 16  Silvio.



Τα πατρότυπα της σειράς Greco 22 – Testo / 15  16 στιγμές.

1785 GB Bodoni Testo 22

Εικ. 53. GB Bodoni Greco 22  Testo.

Τα πατρότυπα της σειράς Greco 23 – Silvio / 12 στιγμές.

1785 GB Bodoni Silvio 23

Εικ. 54. GB Bodoni Greco 23  Silvio.



Τα πατρότυπα της σειράς Greco 24 –  Testo / 15  16 στιγμές.

1785 GB Bodoni Testo 24

Εικ. 55. GB Bodoni Greco 24  Testo.

Τα πατρότυπα της σειράς Greco 25 – Aschendonica / 20 στιγμές.

1785 GB Bodoni Aschendonica 25

Εικ. 56. GB Bodoni Greco 25  Aschedonica.



Τα πατρότυπα της σειράς Greco 26 – Aschendonica / 20 στιγμές.

Τα πατρότυπα της σειράς Greco 27 – Aschendonica / 20 στιγμές.

1785 GB Bodoni Aschendonica 27

Εικ. 58. GB Bodoni Greco 27 – Aschendonica.

1785 GB Bodoni Aschendonica 26

Εικ. 57. GB Bodoni Greco 26 – Aschendonica.



Τα πατρότυπα της σειράς Greco 29 – Parangone / 18 στιγμές.

1785 GB Bodoni Parangone 29

Εικ. 60. GB Bodoni Greco 29 – Parangone .

1785 GB Bodoni Aschendonica 28

Εικ. 59. GB Bodoni Greco 28 – Aschendonica.

Τα πατρότυπα της σειράς Greco 28 – Aschendonica / 20 στιγμές.



Τα πατρότυπα της σειράς Greco 30 – Aschendonica / 20 στιγμές.

1785 GB Bodoni Aschendonica 30

Εικ. 61. GB Bodoni Greco 30 – Aschendonica .

Τα πατρότυπα της σειράς Greco 31 – Aschendonica / 20 στιγμές.

1785 GB Bodoni Aschendonica 31

Εικ. 62. GB Bodoni Greco 31 – Aschendonica.



Τα πατρότυπα της σειράς Greco 33 – Palestina / 2224 στιγμές.

1785 GB Bodoni Palestina 33

Εικ. 64. GB Bodoni Greco 33 –  Palestina.

1785 GB Bodoni Palestina 32

Εικ. 53. GB Bodoni Greco 32 –  Palestina.

Τα πατρότυπα της σειράς Greco 32 – Palestina / 2224 στιγμές.



Τα πατρότυπα της σειράς Greco 34 – Palestina / 2224 στιγμές.

1785 GB Bodoni Palestina 34

Εικ. 65. GB Bodoni Greco 34 – Palestina.

Εικ. 66. Τα 34 διαφορετικά μεγέθη και χαράξεις των πεζών ελληνικών γραμματοσειρών 
του GB Bodoni σε φυσικό μέγεθος (100%).



1785 GB Bodoni Majuscule 8 1785 GB Bodoni Majuscule 19 1785 GB Bodoni Majuscule 21

1785 GB Bodoni Majuscule 22 1785 GB Bodoni Majuscule 27 1785 GB Bodoni Majuscule 28

1785 GB Bodoni Majuscule 30 1785 GB Bodoni Majuscule 341785 GB Bodoni Majuscule 32

Εικ. 67. GB Bodoni Majuscule 8.

Εικ. 70. GB Bodoni Majuscule 22.

Εικ. 73. GB Bodoni Majuscule 30.

Εικ. 68. GB Bodoni Majuscule 19.

Εικ. 71. GB Bodoni Majuscule 27. Εικ. 72. GB Bodoni Majuscule 28.

Εικ. 75. GB Bodoni Majuscule 34.Εικ. 74. GB Bodoni Majuscule 33.

Εικ. 69. GB Bodoni Majuscule 21.
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1785 GB Bodoni Majuscule Corsivo19 1785 GB Bodoni Majuscule Corsivo21 1785 GB Bodoni Majuscule Corsivo 23

1785 GB Bodoni Majuscule Corsivo 29 1785 GB Bodoni Majuscule Corsivo 30 1785 GB Bodoni Majuscule Corsivo 34

Εικ. 76. GB Bodoni Majuscule Corsivo 19.

Εικ. 79. GB Bodoni Majuscule Corsivo 29.

Εικ. 77. GB Bodoni Majuscule Corsivo 21.

Εικ. 80. GB Bodoni Majuscule Corsivo 30.

Εικ. 78. GB Bodoni Majuscule Corsivo 23.

Εικ. 81. GB Bodoni Majuscule Corsivo 34.

και οι «νεοκλασικές» γραμματοσειρές του με την 
εκπληκτικής ακρίβειας χάραξη και τις έντονες αντι-
θέσεις των κοντυλιών έγιναν σύντομα το πρότυπο 
των περισσότερων χαρακτών της Ευρώπης. 

Ο Bodoni χάραξε, επίσης, πολλές ελληνικές γραμ
ματοσειρές για χρήση στα βιβλία των κλασικών που 
εξέδιδε κατά καιρούς (εικ. 4549), αν και πολλές 
ήταν κεφαλαιο γράμματες, εμπνευσμέ νες από αρχαίες 
επιγραφές και παλαιά χειρόγραφα. Δημιούργησε, πά-
ντως, 34 γραμ   μα το σειρές (εικ. 5079), τις οποίες πα-
ρουσίασε όλες μαζί για πρώτη φορά  στην έκδοση 
Oratio dominica (1806) στοιχειοθετώντας το «Πά-
τερ ημών» με τα διάφορα μεγέθη και σχέδια που είχε 
χαράξει. Η εντυπωσια κή αυτή παραγωγή ελληνικών 
γραμματοσειρών από έναν χαράκτη δεν είχε προη-

γούμενο σε όλη την Ευρώπη. Στα αρχικά σχέδιά 
του ακολούθησε το ύφος των ελληνικών στοιχείων 
του 18ου αιώνα, και ιδιαίτερα αυτά του Basker   ville 
(σ. 219220), αλλά σταδιακά υιο θέτησε την καινοτόμο 
τότε έντονη αυξομείωση των κοντυλιών  που χρησι-
μοποίησε στις λατινικές του γραμματοσειρές επη
ρε α σμένος από τον νεοκλασικό ύφος του Firmin 
Didot. Αντέγραψε, μάλιστα, σε τρία μεγέθη την πρώ-
τη ελληνική γραμματοσειρά του γάλλου χαράκτη, 
που είχε παρουσιάσει το 1790 (σ. 241). Η επικράτη-
ση, όμως, του σχεδιαστικού ύφους των νεότερων 
στοιχείων του Didot – από τις εκδόσεις του Κοραή 
και ύστερα – στην ελληνική βι  βλιο παραγωγή του 
Παρισιού, της Βιέννης και της Βενετίας που προο-
ριζόταν για την ελληνική αγορά δεν ευνόη σε τη 
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χρήση των εξεζητη μένων σχεδιαστικά γραμματο-
σειρών του Bodoni.

Το πλήρες χαρακτικό έργο του Bodoni μπορεί κα-
νείς να το μελετήσει στα δύο περίτεχνα δειγματολό-
για, Manuale Tipogra fico, που τύπωσε: το πρώτο το 
1788 και το δεύτερο το 1818, που ξεκίνησε ο ίδιος, 
αλλά ολοκλήρωσε η γυναίκα του Paola Mar gherita 
ύστε ρα από τον θάνατό του. Εκεί οι λατινικοί, οι ελ-
ληνικοί, αλλά και οι χαρακτήρες πολλών άλλων γρα-
φών που δημιούργησε προσφέρουν στον μελετητή μια 
διαρκή πηγή ενδιαφέροντος και θαυμασμού για την 
εικαστική ισορροπία και τη χαρακτική δεινότητα του 
μεγάλου αυτού τυπογράφου, ο οποίος γεφύρωσε με 
την τέχνη του την προβιομηχανική κοινωνία με τον 
νέο κόσμο της ατμομηχανής που διαμόρφωσε την 
αισθη τική του 19ου αιώνα. 

Ο Δημήτριος και ο Πάνος Θεοδοσίου

Ο Δημήτριος Θεοδοσίου ξεκίνησε ως τεχνίτης και 
εξελίχθηκε σε διευθυντή του τ     υ πογραφείου Νικο-
λάου Γλυκύ. Απέκτησε δικό του τυπογραφείο ελλη-
νικών και σλαβικών εκδόσεων από το 1754 ως αντα 
γωνιστής του Γλυκύ στη Βενετία. Το τυπογραφείο 
του Δημητρίου πρώτα και ύστερα του ανηψιού του 
Πάνου Θεοδοσίου (17821820) τύ       πωσε 500 περίπου 
ελληνικά βιβλία, εκτός από διάφορα σλαβικά και 

Εικ. 82. Πατρότυπα από τέσερεις κεφαλαιογράμματες ελληνικές σειρές του GB Bodoni  Majuscule 34, 33, 30, 29.

αρμενικά (Πλουμίδης 1969). Η σημαντική μετατόπι-
ση εκδοτικών παραγγελιών Ελλήνων στα τυπογρα-
φεία της Βιέννης, όμως, ανάγκασε τον Θεοδοσίου να 
αντιδράσει. Από τις αρχές του 19ου αιώνα αποφάσι-
σε να εκσυγχρονίσει τις ελληνικές εκδόσεις του και 
στην προσπάθεια αυτή συνεργάστηκε με τον Πού-
μπλιο ΜάρκουΠούλιου, ο οποίος ανέλαβε διευ θυ
ντής του τυπογραφείου μετά τη φυγή του από τη 
Βιέννη (Κεφ. 2ο, σ. 233237). Είχε καταφέρει να δια-
σώσει και να μεταφέρει στη Βενετία πατρότυπα και 
μήτρες από το εργαστήριο του και το 1801 μαζί με τον 
Θεοδοσίου κυκλοφόρησαν ένα δίφυλλο που περιείχε 
μία «Ειδο ποίη ση» για την επικείμενη έκδοση δύο 
τίτλων, ένα Ευαγγέλιο και την πραγματεία του Κορ-
νηλίου Νέπωτος, Περί βίων των εξόχων στρατηγών... 
(1801), και ένα δισέλιδο δειγματολόγιο σύντομων 
παραγράφων, με τίτλο «Είδη νέων χαρα      κτή ρων», 
στοιχειοθετημένων από εννέα ελ   λη νι κές γραμματο-
σειρές σε έξι μεγέθη (εικ. 8586, Κόκκω νας 2008:16
31). Στην «Ειδο ποίη ση» αναφέρεται: 

Ο ένθερμος Ζήλος, τον οποίον εγώ τρέφω υπέρ του Ελλη-
νικού γένους μου, παρεκίνησέ με δια να κάμω νέους χαρα-
κτήρας, οποίας λογής μέχρι τούδε ουδέποτε εν Βενετίᾳ 
εφάνησαν· εκτός των άλλων γνωστών γραμμάτων (με τα 
οποία ετυπώθησαν και τυπούνται εις την Τυπογραφίαν μου 
τά τε σχολαστικά και εκκλησιαστικά Βιβλία), άπερ ανακαί-
νισα, ίνα καθαρότερος ο τύπος γίνεται.
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Ήδη από την περίοδο του τυπογραφείου της 
Βιέννης, ο Πούμπλιος ήταν σε επαφή με στοιχειο-
χυτήρια του Παρισιού και είχε αποκτήσει τουλάχι-
στον μία νέα πλάγια σειρά (Κεφ. 2ο, σ. 235). Στο 
φυλλάδιο του Θεοδοσίου, η πρώτη μεγάλη παρά-
γραφος (Α) επιδείκνυε ως «νέα» μία αντιγραφή της 
πρώτης ελληνικής σχεδίασης του Firmin Didot (σ. 
241), την οποία, όπως έχει ήδη αναφερθεί, αντέγρα-
ψαν τόσο ο GB. Bodoni στην Πάρμα (σ. 260), όσο 
και ο L. Grund στη Βιέννη (σ. 243). Στη σχεδίαση 
του δείγματος του Θεοδοσίου παρατηρούμε, σε 
σχέση με το πρωτότυπο, κυρίως την απάλλειψη των 
βρόγχων στα γράμματα ζ και ξ, και μικρότερες αλλα-
γές στα β, η, θ και μ (εικ. 80). Με αυτή στοιχειοθετή-
θηκε εξ ολοκλήρου το κείμενο του Ευαγγελίου, το 
1801, ενώ η χρήση της περιορίστηκε μόνο σε μικρά 
αποσπάσματα, σε τίτλους ενοτήτων ή προλόγους σε  
όσες άλλες εκδόσεις χρησιμοποιήθηκε κατά τα επό-
μενα λίγα χρόνια, πριν εγκαταληφθεί. 

Στη μελέτη του Κόκκωνα σημειώνεται ότι η 
δεύτερη γραμματοσειρά (Γ, κάτω αριστερά) προέρ-
χεται από την προαναφερθείσα πλάγια των αδελ-
φών Πούλιου (1794) και πως η τρίτη (Δ, κάτω δεξιά), 
με τα πλάγια κεφαλαία στοιχεία, είχε επίσης χρησι-
μοποιηθεί στην έκδοση της Εφημερίδας (Βιέννη, 
1793). Στην πίσω και τελευταία σελίδα του φυλλα-
δίου, παρουσιάζονται άλλες έξι, εκ των οποίων οι 

Εικ. 83. Γραμματοσειρά μεγέθους Τέξτον Άλδου στις εκδόσεις του τυπογραφείου Πάνου Θεοδοσίου,  Βενετία, 1783.

1783 Greek Theodosiou 1783 Greek Theodosiou

Εικ. 84. Μηναίον (Ιούνιος), Βενετία, 
Πάνος Θεοδοσίου,  1783.



Εικ. 85. Ειδοποίησις και Είδη νέων χαρακτήρων, 
φυλλάδιο, Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1800.

Εικ. 86. Κορ νηλίου Νέπωτος, Περί βίων...,
Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1801.



1800 Πούλιος 1800 Πούλιος

1801 Πούλιος 1801 Πούλιος

 Εικ. 89. Νέα ελληνική γραμματοσειρά, Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1801.

Εικ. 87. Ελληνική γραμματοσειρά αντίγραφο αυτής του Didot (1790), Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1800.

Εικ. 88. Οι τέσσερεις σχεδιάσεις μιας ελληνικής γραμματοσειράς, 17901807.

1801 Πούλιος

Didot

Θεοδοσίου

Bodoni

Grund
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 Εικ. 90.  Βυζαντινά πρωτογράμματα για λειτουργικά βιβλία, Πεντηκοστάριον, Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1794.1794 Theodosiou

δύο επάνω, παρότι νέες χαράξεις, δεν είχαν νεωτε-
ρική σχεδίαση και οι υπόλοιπες τέσερεις προέρχο-
νταν από τη συλλογή του Θεοδοσίου που ήδη χρη-
σιμοποιούσε στις εκδόσεις του.

Το φυλλάδιο αυτό είναι το μοναδικό που έχει 
διασωθεί γιατί είχε συμπεριληφθεί ως δείγμα στον 
φάκελλο της πρότασης δημιουργίας μιας υποδειγ-
ματικής τυποεκδοτικής μονάδας που είχε καταθέσει 
ο Πούμπλιος στη Γερουσία της Ιονικής Κοινο πο
λιτείας το 1800.

Δύο ακόμα ελληνικές γραμματοσειρές που διέ-
φεραν σημαντικά από όσες χρησιμοποιούσαν οι 
τυπογράφοι στις αρχές του 19ου αιώνα εμφανίσθη-
καν στις εκδόσεις του Θεοδοσίου, αλλά ούτε αυτές 
έμελλε να μακροημερεύσουν. Η προέλευσή τους 
είναι άγνωστη και η τολμηρή σχεδίασή τους δεν 
επέτρεπε τη χρήση τους σε μεγάλη ποικιλία κειμέ-
νων. Η πρώτη είχε εμφανιστεί ως ένθετο δοκίμιο 
μαζί με το δίφυλλο δειγματολόγιο του Πούμπλιου 
για την πρόταση της Κέρκυρας, αλλά χρησιμοποι-
ήθηκε σε κάποιες σελίδες της έκδοσης  του Κορ
νηλίου Νέπωτος, Περί βίων..., το 1801 (εικ. 86, 
89). Ήταν χαραγμένη με επιρροές από το όρθιο, 
στρογγυλόσχημο καλλιγραφικό πνεύμα που είχε 

εισαγάγει ο F. Didot το 1790 και συνέχισε για μία 
εικοσαετία ο Bodoni. Παρατηρούμε έντονες 
καμπύλες,  βραχείες ανιούσες και κατιούσες κοντυ-
λιές και κεφαλαία στοιχεία σχεδόν ισοϋψή με τα 
πεζά – που κάνουν το σώμα των στοιχείων να φαί-
νεται μεγαλύτερο –, αλλά παράλληλα επανέφερε 
την παλαιότερη χρήση της καμπυλόσχημης κορυ-
φής του ζ και το υπερμεγέθες φ.

Η άλλη νεωτερική σειρά που εισήγαγε το τυπο-
γραφείο του Θεοδοσίου εμφανίστηκε το 1807 στην 
Βιβλιοθήκη Ελληνική, του Ανθίμου Γαζή (εικ. 8485). 
Με αυτή εμφανίζεται για πρώτη φορά η σαφής επιλο-
γή να χρησιμοποιείται μία ειδικά σχεδιασμένη γραμ-
ματοσειρά για την απόδοση έμφασης, όπως ακριβώς 
είχε καθιερωθεί η χρήση των λατινικών «ιταλικών» 
γραμματοσειρών στην τυπογραφική δεοντολογία της 
Δύσης (Κόκκωνας 2008:42). Στην νέα αυτή πρόταση 
χρησιμοποιούνται ανοιχτοί βρόγχοι στο κ και φ, ομοι-
όμορφη έντονη δεξιά κλίση, ελαχιστοποίηση των 
κόλπων του ζ(;) και ξ, ένα ασύνηθες τ με αριστερό-
στροφο κορμό και δύο καινοφανείς  σχεδιαστικές 
λύσεις: η πρώτη και μοναδική περίπτωση παρουσίας 
βρόγχου στην οριζόντια κοντυλιά του σ και η ανα-
πάντεχη χάραξη του ψ με γωνία στον αριστερό 
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1801 Theodosiou italic 1801 Theodosiou italic

Εικ. 92. Ανθίμος Γαζής, Βιβλιοθήκη Ελληνική, 
Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1807.

 Εικ. 91. Η πρώτη ελληνική πλάγια γραμματοσειρά, Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1807.

βραχίο να και ακρωτηριασμένο τον δεξιό· μία επιλο-
γή που θα τη ξανασυναντήσουμε στον 20ό αιώνα.

Οι νέες προτάσεις του τυπογραφείου του Θεο
δοσίου δεν πρέπει να είχαν άμεση αποδοχή και ο 
ίδιος αναγκάστηκε να επιστρέψει σε συντηρητικότε-
ρες επιλογές. Όπως και οι αντίστοιχες προσπάθειες 
του Bodoni δεν κατάφεραν να μετατοπίσουν τη σχε-
διαστική κατεύθυνση των ελληνικών χαρακτήρων 
γιατί δεν μπόρεσαν να υπερβούν με την παρουσία 
τους τη διάρκεια μιας γενεάς, ούτε βρίσκονταν στο 
κέντρο των τριών μεγάλων βιομηχανικών κρατών 
ώστε να υποστηριχθούν οικονομικά από μεγάλα 
εκδοτικά κέντρα.  

Η Βενετία παρέμεινε μία κατ᾽εξοχήν πόλη του 
βιβλίου όλον το 19ο αιώνα με μία πληθώρα εκδοτών 
τυπογράφων, βιβλιοδετών και βιβλιοπωλών. Το 
1815 καταγράφηκαν 32 τυπογραφεία και πέντε 
στοι χειοχυτήρια – Zatta, Falconi, Parolari, Gaspari 
και Frassine –, αλλά αρκετά υπολειτουργούσαν 
λόγω της ευρύτερης ανέχειας που υπέφερε η περιο-
χή από την περιπέτεια των Ναπολεόνιων πολέμων 
και την επιδημία τύφου που προξένησε η πολιορ-
κία της πόλης. Στα μέσα του αιώνα (1845) η αντί-
στοιχη καταγραφή ανέφερε 63 τυπογραφεία – από 
τα οποία τα 13 διέθεταν και βιβλιοπωλείο – που 
απασχολούσαν 1.014 εργάτες (Calegari 2013:88, 
138140). 

Το 1829 ο Μιχαήλ Γλυκύς (17301831) μεταβί-
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Εικ. 93. Γραμματοσειρά του τυπογραφείου του Giovanni Parolari, Βενετία, 1812.

1812 Parolari 1812 Parolari

Εικ. 94. Νέα παιδαγωγία χρήσιμος εις τους ποθούντας 
μαθείν γράμματα, Βενετία, Giovanni Parolari, 1812.

βασε το υπεραιωνόβιο τυπογραφείο του στον ανη-
ψιό του Ιωάννη ΜυλωνόπουλοΓλυκύ και το 1839 ο 
Γεώργιος Διαμαντίδης, υπήρξε διευθυντής του τυπο-
γραφείου Andreola πριν το αγοράσει και το μετονο-
μάσει σε Τυπογραφία του Φοίνικος. Όμως, όπως 
ήδη αναφέραμε η φθίνουσα παρουσία της ελληνικής 
κοινότητας στη Βενετία και η ανάπτυξη των ελληνι-
κών τυπογραφείων στο νεοσύστατο ελληνικό βασί-
λειο δεν επέτρεψαν τη μακροημέρευσή του.

Μία ακόμη παρουσία ελληνικών εκδόσεων 
εκτός των Γλυκήδων και του Θεο δοσίου στη Βε 
νετία κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα  
ήταν αυτή του στοιχειοχυτηρίου και τυπογραφείου 
του Giovanni Parolari: στην έκδοση του Γεωργίου 
και Κωνσταντίνου Τουρτούρη υπογράφει «Εκ των 
Πιεστηρίων Ιωάννου Παρολάρη, Χυτού Χαρα
κτή ρων και Τυπογράφου».

Η γραμματοσειρά του έχει μεν όρθια φορά και 
μόνο λίγα συμπλέγματα, αλλά διατηρεί την παρα-
δοσιακή σημειολογία των λειτουργικών βιβλίων. 
Τα ελληνικά κεφαλαία στοιχεία είναι συμπληρω-
ματικά της λατινικής γραμματοσειράς που παρου-
σιάζεται μαζί τους. και μοιράζονται τους κοινούς 
χαρακτήρες (εικ. 9394).
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Εικ. 95. T. Kirby (σχέδιο) και W. Holl (χάραξη), 
Πορτραίτο του Richard Porson, Λονδίνο, περ. 1800.

Richard Porson

O Richard Porson (17591808, εικ. 95) προερχόταν 
από πτωχή οικογένεια, αλλά οι εξαιρετικές πνευμα-
τικές ικανότητες και η απαράμιλλη μνήμη του ανα-
γνωρίστηκαν νωρίς. Με την υποστήριξη της τοπι-

Εικ. 96. Δείγματα από χειρόγραφα του Richard Porson στο Trinity College, Καίμπριτζ.

κής κοινότητας σπούδασε στο Ήτον από το 1774 
και στο πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ (17781782), 
όπου μελέτησε αρχαία ελληνικά. Το 1792 κατέλαβε 
τη θέση του κα  θηγητή Ελληνικών στο πανεπιστήμιο 
και γρήγορα καθιερώθηκε ως εξέχουσα φυσιογνω-
μία στη μελέτη της αρχαίας φιλολογίας και ήταν 



Εικ. 97. Η γραμματοσειρά του τυπογραφείου του Cambridge University Press, Porson Greek, 1808.

1827 Porson Cambridge 1827 Porson Cambridge

Εικ. 98. Edward Daniel Clarke, Greek Marbles ..., 
Καίμπριτζ, Cambridge University Press, 1809.

Εικ. 99. Charles James Blomfield, Aeschyli Prometheus 
vinctus…, Καίμπριτζ, Typis ac sumptibus Academicis, 1810.



Εικ. 100. Η γραμματοσειρά Porson Greek στο δειγματολόγιο E. Fry, Λονδίνο, 1816.



Εικ. 101. Παραλλαγή της γραμματοσειράς Porson Greek, περ. 1830-1840.

1831 A Greek Nafplion 1831 A Greek Nafplion 

Εικ. 102. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 
Ναύπλιον, 3.1.1831.

Εικ. 103. Όμηρος, Οδύσσεια, Οξφόρδη, 
Oxford University Press, 1835.



Εικ. 104. Παραλλαγή της γραμματοσειράς Porson Greek του στοιχειοχυτηρίου Henry Caslon, Λονδίνο, περ. 1840-1850.

1825 English Greek Caslon Livermore1825 English Greek Caslon Livermore

Εικ. 105. Ελληνική γραμματοσειρά στο δειγματολόγιο 
του Henry Caslon, Λονδίνο, 1841.

Εικ. 106. Ευριπίδης, Ορέστης, Οξφόρδη, 
Oxford University Press, 1848.



282 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

περιζήτητος στους λόγιους κύκλους για τις γνώσεις 
και την ευφράδειά του. Του άρεσε ιδιαίτερε η καλ
λιγρα φία, παρότι δεν ήταν το ίδιο ικανός στη συγ-
γραφή κειμένων, και είχε αναπτύξει ένα ιδιαίτερο 
και ομοιόμορφο γραφικό χαρακτήρα για τις σημει-
ώσεις του στα ελληνικά (εικ. 96), ο οποίος τελικά 
επιλέχθηκε από το πανεπιστήμιο ως το πρότυπο για 
τη χάραξη μιας νέας ελληνικής γραμματοσειράς που 
θα αντικαθιστούσε τις παλαιότερες του Caslon. 

Δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές για τους λόγους 
της απόφασης αυτής στα αρχεία του Καίμπριτζ. Η 
επιλογή της γραφής ενός σύγχρονου λόγιου ήταν μια 
καινοφανής πράξη για την πρακτική της περιόδου, 
αλλά το κύρος του Porson και η ηχώ των αλλαγών 
που είχαν αρχίσει να συμβαίνουν στην Ευρώπη με 
τον Giambattista Bodoni στην Πάρμα και τον Didot 
στο Παρίσι εξηγεί σε ένα βαθμό τις αποφάσεις του 
Καίμπριτζ. Το 1805 στα Πρακτικά των Συν εδριάσεων 
καταγράφεται μόνο: «[…] εγκρίνεται η πρόσληψη 
του κυρίου [Richard] Austin για τη χάραξη πατροτύ-
πων και μητρών για μια γραμματοσειρά που ο κύριος 
Watt θα κρίνει ότι είναι η πλέον κατάλληλη».

Ο Richard Austin είχε εκπαιδευτεί ως χαράκτης 
και τοπιογράφος, αλλά από το 1786 άρχισε να εργά-
ζεται ως στοιχειοχαράκτης για διάφορα στοιχειοχυ-
τήρια. Το 1807 υπάρχει στο Καίμπριτζ η καταγρα-

Εικ. 108. Henry G. Liddell  Robert Scott, A GreekEnglish 
        Lexicon, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 1846. 

Εικ. 107. Παραλλαγή της γραμματοσειράς Porson Greek, Λονδίνο, δεκαετία 1840(;).

1846 Liddel-Scott1846 Liddel-Scott
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Εικ. 109. Παραλλαγή της γραμματοσειράς Porson Greek του στοιχειοχυτηρίου Caslon, Λονδίνο, περ. 1821-1840. 

1835 Valpy Greek 1835 Valpy Greek

Εικ. 110. John Brasse, Greek Gradus ...,
 Λονδίνο, Longman, 1835.

φή για μια πληρωμή του Austin: «Κύριο Austin για 
τη χάραξη ελληνικών στοιχείων 22 λίρες 7σ. 3π.».

Η γραμματοσειρά ολοκληρώθηκε το 1808, από 
το στοιχειοχυτήριο Caslon & Catherwood, αλλά ο 
Porson δεν πρόλαβε να τη δει σε έντυπη έκδοση για-
τί πέθανε τον ίδιο χρόνο. Η πρώτη δοκιμαστική εμ-
φάνισή της έγινε σε λίγους στίχους της έκδοσης του 
Edward Clarke, Greek Marbles … (1809, εικ. 90),  
και το 1810 θα χρησιμοποιηθεί στο ελληνικό κείμε-
νο του Αισχύλου, Προμηθεύς Δεσμώτης, με επι μέλεια 
του Charles Blomfield (εικ. 99).

Αργότερα, ο James Mosley σχολίασε πως «η 
γραμματοσειρά του Porson δεν είχε κάτι ιδιαίτερο 
σχεδια  στικά, αλλά τα ελληνικά κείμενα που είχαν 
στοιχειο θετηθεί με αυτή δίνουν την εντύπωση μιας 
συν οδευτικής σειράς που εναρμονιζόταν με τα θαυ-
μαστά όρθια και ιταλικά στοιχεία των αγγλικών 
στοιχειοχυτηρίων του 1810» (Mosley 1960:3640).

Έκτοτε και με την αίγλη του κύρους των πανεπι-
στημιακών εκδόσεων του Καίμπριτζ, η γραμματο-
σειρά Porson Greek άρχισε να διαδίδεται εκθετικά 
και από τα μέσα του 19ου αιώνα και ύστερα εκτόπι-
σε σε μεγάλο βαθμό τη χρήση άλλων ελληνικών 
γραμματοσειρών στις κλασικές εκδόσεις της Αγγλίας 
και στη συνέχεια των ΗΠΑ, έως τουλάχιστον τα μέσα 
του 20ού αιώνα (Bowman 1998:104118).
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Εικ. 113. Henry G. Liddell  Robert Scott, A GreekEnglish 
        Lexicon, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 1869. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της νέας αυτής σχεδία
σης ήταν η απλοποιημένη μορφή των γραμμάτων 
χωρίς περίτεχνες απολήξεις, η ομοιόμορφη πλάγια 
φορά των πεζών στοιχείων, το μηνοειδές ε, η τοξο-
ειδής περισπωμένη στα φωνήεντα και η μακριά κά-
θετη μέση κοντυλιά στο φ και το ψ. Επιπλέον, αντί-
θετα με την πλάγια φορά των πεζών, τα κεφαλαία 
στοιχεία παρέμειναν σε όρθια φορά και για πρώτη 
φορά στο Θ  η οριζόντια κοντυλιά τέμνει τον κύκλο 
και το Υ δεν έχει καμπύλους βραχίονες (εικ. 97100).

Εικ. 111. Παραλλαγή της γραμματοσειράς Porson Greek στο τυπογραφείο της Κέρκυρας, 1827.

1827 Greek Corfu 1827 Greek Corfu

Εικ. 112. Ι. Λάουνδς, Λεξικόν της Αγγλικής και Γραικικής 
γλώσσης, Κέρκυρα, Government Press, 1827.



Εικ. 114. Παραλλαγή της γραμματοσειράς Porson Greek, Λονδίνο, 1869.

1864 Scott 1864 Scott

Εικ. 115. Παραλλαγή της γραμματοσειράς Porson Greek με πλάγια κεφαλαία: 
Miller’s 3n. En glish Slanting Greek Capitals, Λονδίνο, περ. 1880.

1902 Berlin 1902 Berlin
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Εικ. 116. Sitzungsberichte  de Koninglich Preussischen 
Akademie der Wissenschaften, Βερολίνο, 1902.

Εικ. 117. Κανονισμός της Ελληνικής Ορθοδόξου 
Κοινότητος Δράμας, Καβάλα, Τυπογραφείον Ερμής, 1902.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1820, στα δειγ-
ματολόγια του Caslon & Catherwood / Caslon & 
Livermore / Henry Caslon κ.λπ., εμφανίστηκε μία 
υβριδική σειρά με το παραδοσιακό ε αντί του χαρα-
κτηριστικού μηνοειδούς, καθώς και με την κατιού-
σα κοντυλιά του ς με έντονη αριστερόστροφη από-
ληξη. Στο γ έχει μακρύνει η κατιούσα και καταλήγει 
σε ένα δειλό δεξίοστροφο δάκρυ, στο ρ επανήλθε η 
αριστερόστροφη καμπύλη στην κατιούσα κοντυλιά, 
το ψ έχασε τη συμμετρία των βραχιόνων του, προ-
στέθηκαν το ανοιχτό θ και τα συμπλέγματα καὶ, ου, 
ενώ επανήλθε η παραδοσιακή περισπωμένη. Στα 
κεφαλαία, επίσης, τα Θ και Υ επέστρεψαν στην πα-
ραδοσιακή τους σχεδίαση (εικ. 104106). 

Μία ακόμα διαφοροποιημένη πρόταση εμφανί-
στηκε στις εκδόσεις του A.J. Valpy και του R. Taylor 
κατά την περίοδο 18211840 και μόνο στο μέγεθος 
Long Primer. Η σχεδίαση έχει πιο έντονες κοντυ-
λιές και περιλαμβάνει ένα παράδοξο ζ για τα ελλη-
νικά στοιχεία της Αγγλίας με εμφανείς επιρροές από 
την καλλιγραφική γραμματοσειρά του G.J. Goschen 
(1803) στη Γερμανία (σ. 296299, Bowman 1998:244). 

Μια ακόμη παραλλαγή στην έκδοση Ελληνο 
αγγλικό λεξικό (H. LidellR. Scott, 1846) διέθετε τα 
χαρακτηριστικά κ, ν, τ, φ της σειράς του Porson αλλά 
τα ε, λ, ψ και ω (εικ. 115) διαφέρουν πολύ και παρου-
σιάζουν πολλές ομοιότητες με τα αντίστοιχα ελληνι-
κά των γερμανικών εκδόσεων της ίδιας περιόδου. Ο 
Bowman δεν την αναφέρει στην ενδελεχή μελέτη 
του, αν και δεν πρέπει να ήταν εισαγωγής δεδομένης 

της σημαντικής και απαιτητικής έκδοσης για την 
οποία προοριζόταν. 

Μετά την προσάρτηση της Επτανήσου στη Με-
γάλη Βρετανία, θα εμφανιστεί στο τυπογραφείο της 
Κέρκυρας και μία γραμματοσειρά που είχε τα χαρα-
κτηριστικά της Porson Greek· αξιοπερίεργη είναι η 
ανεστραμμένη φορά της πλατιάς κοντυλιάς του χ 
που μεταφέρθηκε παράδοξα στην ανιούσα αριστερή 
δια γώνιο (εικ. 111112). Στο νέο ελληνικό κράτος, 
επίσης, απαντούν από νωρίς κάποιες χρήσεις της 
(εικ. 117), αλλά, παρά τη δημοφιλία της στην αγγλι-
κές και αμερικανικές Σχολές αρχαιοελληνικών σπου
δών, δεν έλκυσε ποτέ ιδιαίτερα τους έλληνες εκδότες 
τυπογράφους και το αναγνωστικό κοινό. 

Από τη δεκαετία του 1840 και ύστερα στις εκδό-
σεις της Βρε τανίας επικράτησαν τα χαρακτηριστικά 
της αρχικής σχε δία σης, όπως παρατηρούμε και στο 
περίφημο GreekEnglish Lexicon, των H. Liddell και 
R. Scott (1849), αν και δεν σταμάτησαν οι παραλ-
λαγές στα κεφαλαία Θ, Υ, Ψ (εικ. 113114). Στη δε-
καετία του 1880 εμφανίστηκε και μία πλάγια και 
ψηλότερη σε σχέση με τα πεζά στοιχεία εκδοχή των 
κεφαλαίων (του στοιχειοχυτηρίου Miller) με μηνοει-
δές Ε, αλλά και δραστική αλλαγή στο ς και ηπιότε-
ρη στα ζ  ξ, που απαντούν και σε κάποιες εκ  δόσεις 
της Γερμανίας και της Ελλάδας έως τις αρχές του 
20ού αιώ να (εικ.115116). 

Τη μετάβαση και χρήση της Porson Greek στην 
εκμηχανισμένη στοιχειοθεσία του 20ού αιώνα θα 
συζητήσουμε στο επόμενο Κεφάλαιο. 
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Εικ. 118. Thomas Tyrwhitt, Aristotelis De poetica liber,  
Οξφόρδη, Clarendon Press, 1806.

Vincent Figgins

Ο Vincent Figgins (17661844) μαθήτευσε πρώτα 
και στη συνέχεια εργάστηκε στο στοιχειοχυτήριο του 
Jackson. Θα πρέπει να επιστάτησε της χύτευσης 
των βυζαντινών στοιχείων της έκδοσης του Καίμπριτζ 
που χάραξε ο Jackson πριν πεθάνει (Κεφ. 2ο, σ. 222
224). Η πώληση του εργαστηρίου του Jackson στον 
William Caslon III ανάγκασε τον Figgins να ιδρύσει 
δική του επιχείρηση το 1792. Σύντομα ανέλαβε να 
ολοκληρώσει τις μήτρες των ελληνικών μεγέθους 
Great Primer για την Οξφόρδη που δεν είχε προλάβει 
ο Jackson, όπως και αυτές του μεγέθους English, το 
1799, για το οποίο χάραξε νέα κεφαλαία. 

Σε σχέση με αυτή την παραγγελία ο γιός του Vin
cent Figgins ΙΙ ανάφερε αργότερα (1855) ένα περι-
στατικό που καταγράφει τον μυστικοπαθή κόσμο 
των τυποχαρακτών:

 
Το μυστήριο που σκέπαζε τη λειτουργία κάθε στοιχειο-
χυτηρίου μέσα από την εμπειρία μου (34 χρόνια) και η 
ακόμα μεγαλύτερη κρυψίνοια που υπήρχε κατά την 
εποχή του πατέρα μου καταδεικνύει ότι η τέχνη διατη-
ρούσε ένα είδος δρυιδικής ή μασονικής μύησης από 
την αρχή της. Ένα περιστατικό από τις πρώτες προσπά-
θειες του πατέρα μου το περιγράφει γλαφυρά. Κατά τον 
θάνατο του Joseph Jackson, τον οποίον ο πατέρας μου 
υπηρέτησε για δέκα χρόνια ως μαθητευόμενος και επι-
στάτης, υπήρχε ατέλειωτη η παραγγελία μιας ελληνικής 
γραμματοσειράς, μεγέθους Double Pica, για το τυπο-
γραφείο του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, τη χύτευ ση 
της οποίας διεκπεραίωνε ο πατέρας μου. Οι τότε αντι-
πρόσωποι του τυπογραφείου – οι αιδεσιμώτατοι Dr. 
Randolph και W. Jackson – του πρότειναν να αναλάβει 
ο ίδιος την ολοκλήρωση του έργου. Αυτή η παραγγε-
λία, και άλλες που του προσφέρθηκαν από όσους τον 
γνώριζαν, υπήρξε ο σπόρος της ευημερίας του (τις 
οποίες πάντοτε αναγνώριζε με ευγνωμοσύνη). Αλλά 
όταν ανέλαβε το έργο αντιμετώπισε  δυσκολία γιατί 
αγνοούσε τον τυποχαράκτη των πατροτύπων. Κανείς 
δεν γνώριζε τη διεύθυνσή του, αλλά όλοι τον περιέγρα-
φαν ως ένα ψηλό άνδρα που ερχόταν σποραδικά με ένα 
μυστηριώδη τρόπο και κανείς δεν ήξερε το όνομά του, 
παρά μόνο το παρατσούκλι του, «ο μαύρος». Αυτός ο 
γηραιός κύριος, ένας ευφυέστατος μηχανικός, ζούσε με 
τη βοήθεια του πατέρα μου, ή μάλλον, την ευγνωμοσύνη 
του είναι καλύτερη έκφραση. Τον γνώριζα, αλλά ποτέ 
δεν κατάλαβα το προσωνύμιό του, εκτός και αν το «μαύ-
ρο» σήμαινε σκοτεινός και μυστηριώδης, από τον τρό-
πο που εμφανιζόταν στο στοιχειοχυτήριο του Jackson.                                  

(Reed, 1887:338)

Το 1803 ο Figgins χάραξε νέα ελληνικά στοιχεία 
(μεγέθους Great Primer) προς αντικατάσταση της 
παλαιάς σειράς της Οξφόρδης, αλλά ο σχεδιασμός 
τους παρέμεινε στα πρότυπα του Caslon με πολυά-
ριθμα συμπλέγματα και βραχυγραφίες (εικ. 111).

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1807, το πανεπιστήμιο 
του Καίμπριτζ του ζήτησε δείγμα των ελληνικών του 
στοιχείων όταν αναζητούσε μια νέα σειρά και μάλ-
λον πριν καταλήξει στη χάραξη του γραφικού χαρα-
κτήρα του Porson από τον Austin. Στην απάντηση 
του Figgins καταγράφεται μια από τις πρώτες ανα-
φορές στα ειδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά μιας 
ελληνικής γραμματοσειράς του 18ου αιώνα:

Σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας στα ελληνικά 
στοιχεία μου (Pica) και θα προσπαθήσω να βελτιωθώ 
από αυτές – το δείγμα που έχετε είναι από τα πρώτα που 
τύπωσα με αυτά – όταν όμως κάνω κάποιες αλλαγές – 
και βελτιώσω το ορθογώνιασμα των μητρών – θα έχουν 
διαφορετική παρουσία και πιστεύω πως δεν θα τα βρείτε 
άσχημα. Φυσικά δεν θα σας ικανοποιήσουν εφόσον δεν 
σας αρέσει η (έντονη) αντίθεση μεταξύ των πλατειών 
και λεπτών κοντυλιών, που όπως αντιλαμβάνεσθε δεν 
μπορεί να αλλάξουν χωρίς να γίνουν οι μήτρες εξαρχής 
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– τα κεφαλαία στοιχεία είναι πολύ έντονα και κάποια 
από αυτά μεγαλύτερα και πρέπει να χαραχτούν ξανά.2

Όπως παρατηρεί και ο Bowman (1998:9295), 
είναι αξιοπερίεργο ότι οι υπεύθυνοι του Πανεπιστη-
μίου δεν επιθυμούσαν μια σειρά με έντονη αυξομείω
ση του πάχους των κοντυλιών, ενώ ήταν χαρακτηρι-
στικό των στοιχείων του Porson που τελικά επέλεξαν.

Από τη δεκαετία του 1820 ο Figgins συμπεριέλα-
βε ελληνικές γραμματοσειρές που ακολουθούσαν με 
κάποιες παραλλαγές τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση 
που είχε πλέον αρχίσει να καθιερώνεται στις αγγλι-
κές εκδόσεις, αυτής των ελληνικών του Porson (εικ. 
119120). 

Άλλα σημαντικά στοιχειοχυτήρια του 19ου αιώ-
να, όπως του William Miller  & Walter Richard (εικ. 
120), του Richard Watts (εικ. 121) και του Alexander 
Wilson & Sons (εικ. 123124) διέθεταν διάφορες ελ-
ληνικές γραμματοσειρές, όμως κατά κανόνα ήταν 
παλαιότερα σχέδια ή αντέγραφαν τα σχέδια της νέας 
μόδας του Porson. Οι διάφορες βιβλιογραφικές λε-
πτομέρειες αυτών των σειρών ανα λύ  ονται ενδελε-
χώς από τον Bowman (1998:119136). 

Εικ. 119. Γραμματοσειρά του στοιχειοχυτηρίου Figgins μεγέθους English, Λονδίνο, 1821.

1821 Figgins English 1821 Figgins English 

Εικ. 120. T.W.C. Edwards, The Odes of Anacreon,  Λονδίνο, 
W. Simpkin  R. Marshall, 1830.

2. Cambridge University Library, University Press archives, 
Vouchers 1807/18 (Bowman, 1998).



Εικ. 124. Γραμματοσειρά του  στοιχειοχυτηρίου Alexander Wilson & Sons, Λονδίνο, 1833.

1852 Edinburgh 1852 Edinburgh

Εικ. 121. T. Platt (επιμ.), Ψαλτήριον ..., Λονδίνο, R. Watts, 1828.

Εικ. 122. Georg F. Creuzer (επιμ.), Πλωτίνου Άπαντα, 
Οξφόρδη, 1835.

Εικ. 123. James Fergusson (επιμ.), Ξενοφώντος, Κύρου 
Ανάβασις, Εδιμβούργο, Oliver & Boyd, 1852.
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Παχέα ελληνικά στοιχεία και άλλες προτάσεις

Από τα μέσα του 19ου αιώνα η εμφάνιση των λεγό-
μενων παχέων στοιχείων (caractères gras / thick ή fat 
face / fette schrift), που άρχισαν να κάνουν την εμφά-
νισή τους στην ευρωπαϊκή τυπογραφία για να προσ-
δίδουν έμφαση σε τίτλους ή μικρά κείμενα (ιδια ί τερα 
στις εφημερίδες και τα περιοδικά) επεκτάθηκε δειλά 
και στις ελληνικές γραμματοσειρές. Στις εξελίξεις 
της Γαλ λίας ήδη συζητήθηκε η παρουσία της πρώ-
της έντονης σχεδία σης των ελληνικών του Didot (σ. 
252-253)· αντίστοιχα, σε εκδόσεις αρχαίων κειμένων 
με επεξηγηματικά λήμματα ή σε ελληνο-αγγλικά λεξι-
κά στην Αγγλία και τις ΗΠΑ θα εμφανιστεί μία σειρά 
παχέων χαρακτήρων σε χρήση, αλλά διαφορετικής 
μορφής. Ήταν ισόπαχη και όρθια χωρίς κεφαλαία 
στην αρχή, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν δύο κε-
φαλαιογράμματες χαράξεις: μία ανισόπαχη με ακρε-
μώνες και μία ισόπαχη χωρίς ακρεμώνες η οποία 
ήταν και η πρώτη τέτοια σχεδίαση που εμφανίστηκε 
σε ελληνικά κείμενα (εικ. 125-127). Το στοιχειοχυ-
τήριο Figgins κυκλοφόρησε τα πρώτα παχέα ελληνι-
κά στα μέσα του 19ου αιώνα και ακολούθησε μία 
παρόμοια από το στοιχειοχυτήριο Miller & Richard 
(Bowman 1998:154-160).

Εκτός των διαθέσιμων ελληνικών γραμματοσει-

Εικ. 127. Γραμματοσειρά με τα Παχέα ελληνικά των  στοιχειοχυτηρίων Figgins  και  Miller & Richard, μέσα 19ου αι. 

1849/63 Thick Face
Miller & Richard Brevier Thick no2

1849 Thick Face

Εικ. 125. H. Liddell - R. Scott, A Greek-English 
        Lexicon, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, 1849. 

Εικ. 126. H. Liddell - R. Scott, An Intermediate Greek-English 
Lexicon ..., Νέα Υόρκη, Harper & Brothers, 1882. 
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1828 Hibbert 1828 Hibbert

Εικ. 128. Julian Hibbert, Περί Δεισιδαιμονίας: Plutarchus, 
and Theophrastus, on Superstition, Λονδίνο, 1828.

ρών από τα στοιχειοχυτήρια υπήρξαν και δύο περι-
πτώσεις από τον χώρο των λογίων να χαραχθούν ει-
δικά σχέδια που αντιπροσώπευαν την προσωπική 
αισθητική τους για το πως θα έπρεπε να είναι η «ιδα-
νική» μορφή των ελληνικών γραμμάτων. Η πρώτη 
εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1820 και η 
επόμενη 50 χρόνια αργότερα. Και οι δύο, ουσιαστι-
κά, συνέχισαν τη νέα αντίληψη που είχε πλέον εισα-
γάγει η επιλογή του γραφικού χαρακτήρα του Richard 
Porson: ότι η λογιοσύνη θα ήταν το σημείο αναφο-
ράς συνυφασμένη με την ευρύτερη αντίληψη του ρο-
μαντισμού για την αναζήτηση προτύπων στο εξιδανι-
κευμένο αρχαιοελληνικό παρελθόν.

O Julian Hibbert (18001834) ασχολήθηκε από 
προσωπικό ενδιαφέρον με την τυπογραφία και είχε 
εντρυφήσει στην αρχαία κλασσική φιλολογία, όπως 
πολλοί άλλοι απόφοιτοι του Καίμπριτζ. Η εύπορη οι-
κονομική του κατάσταση του επέτρεπε να μην βιο-
πορίζεται αν και είχε ολοκληρώσει τις σπουδές του 
ως νομικός. Στη σύντομη ζωή του είχε αφιερωθεί στη 
διάδοση της ελευθερίας του πνεύματος, τον ορθολο-
γισμό και την αγάπη του για την τέχνη της τυπογρα-
φίας. Ίδρυσε το δικό του μικρό τυπογραφείο στο 
Λονδίνο και από το 1826 έως το 1828 τύπωσε τρεις 
τίτλους: A Dictionary of Modern Antisuperstitionists..., 
Ορφέως, Ύμνοι και Πλουτάρχου, Περί Δεισιδαιμονίας.

Εικ. 129. Η ελληνική γραμματοσειρά του Julian Hibbert, Λονδίνο, 1828.
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Οι γνώσεις του για την αρχαία ελληνική φιλολο-
γία τον οδήγησαν στην απόφαση να ασχοληθεί με τα 
ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία και να παραγγείλει 
τη χάραξη μιας νέας σειράς που θα ικανοποιούσε τις 
δικές του αντιλήψεις για το πως θα έπρεπε να μοιά-
ζουν. Το αποτέλεσμα θυμίζει περισσότερο τα πρωτο 
βυζαντινά κείμενα και έχει επηρρεαστεί από τους 
κώδικες που ήταν γνωστοί στην Αγγλία (Αλεξανδρι-
νός και Beza, εικ. 128130).

Τα στοιχεία είναι ισόπαχα και τα κεφαλαία διαφέ-
ρουν από τα πέζα μόνο ως προς το μέγεθος. Στη στοι-
χειοθεσία του κειμένου κάθε λέξη που αρχίζει με κε
φαλαίο είναι όλη σε κεφαλαία και τα σημεία στίξης 
ισομοιράζονται μεταξύ των λέξεων προσδίδοντας 
μια επιγραφική αίσθηση στη σελίδα. Παρότι ο δηλω-
μένος σκοπός του ήταν μία γραμματοσειρά για συνε-
χές κείμενο το αποτέλεσμα δεν ήταν επιτυχημένο, 
όπως και ο ίδιος παραδέχτηκε στον Πρόλογο του 
Πλούταρχου για το δικό του «typographical exper
iment» (Scholderer 1927:34, Bowman 1998:161165).

Η επόμενη προσπάθεια απομάκρυνσης από την πε-
πατημένη οδό του ύφους Porson θα εμφανιζόταν στα 
τέλη του 19ου αιώνα, όταν ένας από τους σημαντικό-
τερους εκδοτικούς οίκους της Μ. Βρετανίας θα εμπλε-
κόταν σε ένα τέτοιο εγχείρημα, ύστερα από τη δημο-
σίευση του άρθρου του A.W. Pollard, «Some Remarks 

Εικ. 132. Η γραμματοσειρά του S. Image χαραγμένη από τον E.P. Prince για τον εκδοτικό οίκο Macmillan, Λονδίνο, 1897.

1893Macmillan Press 1893Macmillan Press

Εικ. 131. R.Yelverton Tyrell (επιμ.), Σοφοκλέους, Τραγωδίαι, 
Λονδίνο, εκδοτικός οίκος Macmillan & Co, 1897.

Εικ. 130. Ελληνικό χειρόγραφο του Selwyn Image, 1891.
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Εικ. 133. Δείγμα της γραμματοσειράς Otter Greek: Alfred Pollard (επιμ.), Οδύσσεια, Οξφόρδη, 1909.

upon the History of Greek Types and upon the Reasons 
of their Lack of Beauty» στο περιοδικό Century Guild 
Hobby Horse, τχ. 24(1891)127133. Ο εκδοτικός 
οίκος της οικογένειας Mac millan & Co κυριαρχούσε 
στις ελληνικές και λατινικές εκδόσεις για τα σχολεία 
και τα πανεπιστήμια και ήταν φυσικό ότι ο George Α. 
Macmillan, φιλέλληνας και συνιδρυτής της Society 
for the Promotion of Hellenic Studies (1879), αποφά-
σισε να ηγηθεί της προσπάθειας ανανέωσης των ελ
ληνικών γραμματοσειρών. 

Στο άρθρο του ο Pollard είχε παρουσιάσει τον 
γρα φικό χαρακτήρα των ελληνικών του πρώην κλη-
ρικού και καλλιτέχνη Selwyn Image, ο οποίος ανή-
κε στον ευρύτερο κύκλο των Προραφαηλιτών, ως 
υποδειγματικό για μια νέα σειρά και στα τέλη του 
1891 η ανάθεση έγινε επίσημη. Έως τις αρχές του 
1893 τα σχέδια και οι αλλαγές είχαν ολοκληρωθεί 
για να αρχίσει η παραγωγή των στοιχείων σε τρία 
μεγέθη (Small Pica, Long Primer και Brevier) από το 
στοιχειοχυτήριο Miller & Richard.

Η γραμματοσειρά, παρά τη σημαντική επένδυση 
σε χρόνο και κόπο, αλλά και την υποστήριξη ενός εκ-
δοτικού κολοσσού δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτε-
λέσματα. Οι κριτικές των λογίων και των φιλολογικών 
περιοδικών δεν ήταν ενθαρρυντικές και πολλές έντο-
να επικριτικές, ώστε το 1898, ύστερα από επτά μόλις 
εκδόσεις αρχαιοελληνικών έργων και μία της Καινής 
Διαθήκης η σειρά Macmillan Greek αποσύρθηκε.

Οι έντονες κοντυλιές, η προσομοίωση κεφαλαίων 
σχεδίων για τα πεζά γ, ζ, η, θ, ν, ξ, χ, το παράδοξο δ και 
η επαναφορά του βυζαντινού c έκαναν την ανάγνωση 
δύσκολη στους περισσότερους. Η κριτική του Ingram 
Bywater το 1892, κατά την περίοδο της προετοιμα-
σίας και των δοκιμών θα έπρεπε να είχε εισακουστεί:

Δεν μπορώ να πω πως μου άρεσε το δείγμα. Πιστεύω πως 
το μόνο που χρειαζόμαστε  είναι μία γραμματοσειρά πολύ 
κοντά σε αυτή που ήδη χρησιμοποιούμε [Porson], η οποία 

θα διαφέρει μόνο στις πιο καλλιτεχνικές προσεγγίσεις των 
κοντυλιών, των καμπύλων και των υπολοίπων λεπτομε-
ρειών [των στοιχείων]. Δεν θέλουμε κάτι παράξενο ή αρ-
χαΐζον, αλλά κάτι πρακτικό  κάτι που ένας σημερινός 
Έλληνας θα μπορεί να διαβάζει εύκολα, όπως κάνει με 
την αθηναϊκή εφημερίδα του... Δεν μπορώ να κρίνω τη 
νέα γραμματοσειρά ούτε ευανάγνωστη, ούτε ωραία.

(Bowman 1998:171192)

Δέκα χρόνια αργότερα, μια ακόμα προσπάθεια με τις 
ίδιες λἰγοπολύ αισθητικές και κοινωνικές καταβολές 
εμφανίστηκε στην Αγγλία και παρότι χρονικά κατα-
γράφεται στον νέο κόσμο των μηχανών δεν ήταν παρά 
η στερνή κόρη του 19ου αιώνα.

Ένας άλλος δεινός λόγιος, ο Robert Proctor (1868
1903) είχε κάνει τη δυναμική εμφάνισή του στον κό-
σμο της Βιβλιογραφίας. Σπούδασε Κλασσική φιλολο-
γία στην Οξφόρδη και από το 1893 άρχισε να εργάζεται 
ως βιβλιοθηκονόμος στο Βρετανικό Μουσείο, όπου το 
1898 συνέταξε τον επίσημο κατάλογο της Βιβλιοθή-
κης, Index to the Early Printed Books in the British 
Museum. Μέσα από αυτή την έρευνα ανέπτυξε  έντο-
νο ενδιαφέρον για την ελληνική τυπογραφία και το 
1900 παρουσίασε την εξαιρετική μελέτη του The 
Printing of Greek in the Fifteenth Century. Από το 
1899 είχε αρχίσει να σκέφτεται την πιθανότητα να χα-
ραχτεί μια ελληνική γραμματοσειρά που θα ἐκφραζε 
τη δική του αισθητική αντίληψη και που δεν ήταν άλλη 
από τα περίφημα ελληνικά στοιχεία της Κομπλου
τενσιανής Καινής Διαθήκης, το 1517. Με την υποστή-
ριξη του Emery Walker και του Sydney Cock erell, από 
τον καλλιτεχνικό κύκλο του John Ruskin και του 
William Morris, ο Proctor συνεργάστηκε με τον σχεδια-
στή Percey Tiffin για την αποτύπωση των πεζών 
στοιχείων και την πρόσθεση κεφαλαίων που δεν διέ
θετε η παλαιά σειρά. Έως το 1903 ο Edward P. Prince, 
ο κορυφαίος στοιχειοχαράκτης της περιόδου, και το 
στοιχειοχυτήριο Miller & Richard είχαν ολοκληρώ-
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Εικ. 134. H γραμματοσειρά Otter Greek του Robert Proctor, Λονδίνο, 1833.

1903  Otter Greek 1903  Otter Greekσει τη νέα γραμματοσειρά Otter Greek (εικ. 134) 
και με αυτή τυπώθηκε ένα φυλλάδιο με το Ψήφισμα 
της Βουλής και του Δήμου των Αθηναίων (446-445 π.Χ., 
εικ. 136). 

Σκοπός του Proctor ήταν να εκδόσει μια σειρά από 
αρχαιοελληνικά κείμενα και το πρώτο, η Ορέστεια του 
Αισχύλου βρισκόταν ήδη στο τυπογραφείο, όταν το 
ίδιο καλοκαίρι εξαφανίστηκε κατά τις διακοπές του 
στην ορεινή περιοχή του Τυρόλου και η σωρός του 
δεν βρέθηκε ποτέ. Αν ήταν ατύχημα ή αυτοκτόνησε 
παραμένει αναπάντητο.

Η Ορέστεια κυκλοφόρησε τελικά το 1904 με τη 
φροντίδα των φίλων του Emery Walker, Sydney Cock-
erell και Alfred Pollard. Η επόμενη έκδοση, η Οδύσ-
σεια, εμφανίστηκε με επιμέλεια του Pollard το 1909 
στην Οξφόρδη (εικ. 126), όπου και η τελευταία, The 
Four Gospels in the Original Greek, το 1932.

Τα πεζά στοιχεία είναι πιστά αντίγραφα των 
προτύπων τους και τα κεφαλαία που προστέθηκαν 
ανταποκρίνονται αρμονικά στη σχεδιαστική πρό-
ταση. Φυσικά η γραμματοσειρά αυτή δεν έγινε για 
καθημερινή χρήση, αλλά αντιπροσώπευε τις γενι-
κότερες αισθητικές αναζητήσεις των καλλιτεχνικών 
τάσεων της περιόδου για ένα ξεχασμένο «αμόλυντο» 
παρελθόν (Bowman 1998:193-211, Coakley 2003: 
194-205).

Εικ. 135. Δείγμα της γραμματοσειράς Otter Greek, Ψήφισμα 
της Βουλής και του Δήμου των Αθηναίων (446-445 π.Χ), 1903.
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Εικ. 137. Νέα χάραξη ελληνικής γραμματοσειράς με μεταβατικό σχεδιαστικό ύφος, Λειψία, <1800.

1800 Leipzig 1800 Leipzig

Εικ. 136. Richard Dawes, Miscellanea critica, iterum edita..., 
Λειψία, 1800.

Τα γερμανικά στοιχειοχυτήρια

Όπως και στην Ιταλία, οι ναπολεόντιοι πόλεμοι απο-
συντόνισαν το εμπόριο με την Ανατολή και οι ελλη-
νικές παροικίες στην Κεντρική Ευρώπη επλήγησαν 
κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Αναπό-
φευκτα, οι παραγγελίες ελληνικών βιβλίων μειώθη-
καν και τελικά η δημιουργία του πρώτου ελληνικού 
κράτους οδήγησε στο ουσιαστικό τέλος της σημαντι
κής εκδοτικής παρουσίας που παρατηρήθηκε στα τέλη 
της προηγούμενης εκατονταετίας. 

Ταυτόχρονα, βέβαια, η ακαδημαϊκή στροφή προς 
την αρχαιολογία και την ιστο  ρία της τέχνης, την 
οποία ήδη αναφέραμε για τις εξελίξεις στη Γαλλία 
και Αγγλία, έλαβε χώρα και στα γερμανικά πανεπι-
στήμια και ακαδημίες εξασφαλίζοντας έτσι μία  συνε-
χή και αυξανόμενη παραγωγή εκδόσεων της ελληνικής 
γραμ  ματείας, της γλωσσολογίας και των ευρυμάτων 
που έφερνε ξανά στο φως η αρχαιο λογική σκαπάνη.

Σημαντικοί εκδότες, όπως ο Karl Wilhelm Krüger 
στο Βερολίνο, ο Ernst August Fleischmann και ο 
Johann Lindauer στο Μόναχο, ο Georg Joachim Gö 
schen, ο Karl Tauchnitz και περισσότερο από όλλους 
ο Benedictus Gotthelf Teubner στη Λειψία ασχο λ ή θη
καν επισταμένα με αρχαιοελληνικές εκδόσεις και 



296 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

1809 Goschen 1803 Goschen

Εικ. 138. Johann Gries bach (επιμ.), Καινή Διαθήκη, 
Georg Göschen, Λειψία, 1803.

Εικ. 139. H νέα ελληνική γραμματοσειρά των εκδόσεων G. Göschen: Δύο διαφορετικές χαράξεις κεφαλαίων, Λειψία, 1803.

χρειάζονταν νέες γραμ  ματο σειρές που θα ακολου-
θούσαν τις νέες αισθητικές αντιλήψεις της πε  ριόδου 
του ρομαντισμού.

Στα τέλη του 19ου αιώνα οι δύο σημαντικότεροι 
στοιχειοχαράκτες της Γερμανίας είχαν αναδειχθεί ο 
Johann Carl Ludwig Prillwitz (17591810) στην Ιένα 
και ο Justus Erich Walbaum (17681837) στη Βαϊμά-
ρη. Ο Prillwitz πρώτος και στη συνέχεια ο Walbaum 
υιοθέτησαν και εισήγαγαν το νεωτερικό ύφος του 
Didot στις λατινικές γραμματοσειρές που χάραξαν.

Για τα ελληνικά στοιχεία, μία νέα χάραξη με με-
ταβατικό σχεδιαστικό ύφος θα εμφανιστεί από το 
1800 και αργότερα θα συνδυαστεί με τη νέα γραμμα-
τοσειρά των εκδόσεων Göschen, που θα συζητήσου-
με στη συνέχεια (εικ. 136137).

Τα κεφαλαία είναι όρθια και στο Κ πρωτοεμφα-
νίζεται κάθετο αντί διαγώνιο και με καμπύλη ένωση 
το κάτω δεξιό πόδι του. Τα πεζά επίσης είναι όρθια 
ως επί το πλείστον χωρίς εναλλακτικές χαράξεις για 
τα β, θ, π, ενώ το φ προεξέχει υπερβολικά. 

Στο ζ ο χαράκτης έχει κρατήσει την παλαιότερη 
εναλλακτική μορφή του και στο τελικό ς η επάνω 
κοντυλιά είναι οριζόντια με ανωφερή άκρη αντί για 
την αναμενόμενη δακρυόσχημη απόληξη. 
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Georg Joachim Göschen 

Ο εκδότης Georg Joachim Göschen στη Λειψία πα-
ρακολουθούσε με ενδιαφέρον τις ευρωπαϊκές τυπο-
γραφικές εξελίξεις και το 1797 αποφάσισε, μετά από 
πρόταση του λόγιουθεολόγου Johann Jacob Gries
bach (17451812), μία νέα ελληνική έκδοση της Και-
νής Διαθήκης.

Για τον σκοπό αυτόν ο Göschen ασχολήθηκε προ-
σωπικά, μελετώντας πηγές και την προηγούμενη 
πρακτική των ελληνικών εκδόσεων. Ενημερώνοντας 
τον φίλο του Karl August Böttiger έγραφε:

Επέστρεψα από τη Δρέσδη, όπου μελέτησα όλους τους 
παλαιούς και νέους επαΐοντες της ελληνικής τυπογραφίας, 
τον Bodoni, τον Didot και τους Άγγλους, αλλά και χειρό-
γραφα που μας πηγαίνουν πίσω χιλιάδες χρόνια, ώστε να 
μην αμαρτήσω ως προς την πιστότητα ενώ θα επιδιώκω 
τις καλύτερες αισθητικές μορφές [των γραμμάτων]. 
Πρόκειται να οργανώσουμε μια ελληνική συνάντηση 
στην Ιένα, αποτελούμενη από τον [Christian Gottfried] 
Schütz, τον Griesbach και τον  [Heinrich Karl Abraham] 
Eichstädt και ελπίζω η παρουσία τους να ελκύσει και 
εσένα. Θα παρουσιάσω σχέδια για μεγάλα και μικρά ελ-
ληνικά στοιχεία που σίγουρα θα ξεπεράσουν τη φαντα-
σία σου. 

1803 Jena 1828 Würzburg

Εικ. 140. Μ. Lindauer, SchriftProben aus der Lindauer’schen 
Buchdruckerey, Μόναχο, 1814 και 1825.

Εικ. 141.  Απομίμηση της ελληνικής γραμματοσειρά των εκδόσεων G. Göschen, 1828.
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Στην ομάδα συμμετείχε και ο Prillwitz, που ανέ-
λαβε τη χάραξη και χύτευσή τους. Μετά από 5 χρό-
νια πειραματισμών και αμέτρητων αλλαγών και διορ-
θώσεων ο πρώτος τόμος εμφανίστηκε το 1803 και 
δέχτηκε εγκωμιαστικά σχόλια (εικ. 138). 

Οι ελληνικοί χαρακτήρες των εκδόσεων Göschen 
παρουσιάζουν τη σχεδιαστική αντίληψη  που προέρ
χεται από τη λατινική καλλιγραφική πρακτική του 
18ου αιώ να με την έντονη αντίθεση στις κοντυλιές 
που είχαν μεταφέρει στην τυπογραφική πρακτική ο 
Didot και ο Bodoni. Η γραμματοσειρά είχε δύο μεγέ-
θη, μία για το κείμενο και μία μικρότερη για τα σχό-
λια και διέθετε δύο είδη κεφαλαίων στοιχείων. Ένα 
όρθιο με έντονα καλ λιγρα φι κά χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιήθηκε στη de luxe έκδοση της Καινής Δια-
θήκης και ένα με επικλινή φορά που είχε υιοθετήσει τη 
σχεδίαση του Κ με καμπύλο το δεξιό πόδι του (εικ. 
139), όπως προαναφέρθηκε. Το 1804, η ίδια γραμμα-
τοσειρά χρη σιμοποιή θηκε στην Ιλιάδα και την Οδύσ
σεια που επιμελήθηκε ο περίφημος φιλόλογος Fried
rich Augustus Wolf (17591824) και κυκλοφόρησε σε 
τρεις εκδόσεις: Μία τετρά τομη σε 8ο σχήμα για τα 
Γυμνάσια, μία σε σχήμα 4ο με σχόλια και μία de luxe 
έκδοση σε μεγάλο μέγεθος.

Εικ. 143. J.C. Seidel, Schriftproben, Σούλτσμπαχ, 1829.Εικ. 142. C. Wolf, Schriftproben der Buchdruckerey, Μόναχο, 1829.

Εικ. 144. Joseph Gutenäcker, KreisMessung des Archimedes 
von Syrakus, Βούρτσμπουργκ, 1828.
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Εικ. 145. Karl Hofmann, Thucydidis de bello Peloponnesiaco 
libri octo, Μόσχα, Typis Unversitatis Caesareae, 1843.

Αξιοσημείωτο είναι στο κυρίως κείμενο, με στοιχεία Didot, 
το περίεργα χυτευμένο κατωφερές ζ (βλ. τους πρώτους στίχους).

Σύντομα άρχισαν να εμφανίζονται απομιμήσεις 
τους από τα διάφορα στοιχειοχυτήρια, όπως στο Μό-
ναχο του M. Lind auer (1814/Garmond – 1825/Petit, 
Gar  mond, Cicero, εικ. 140) και του Carl Wolf  (1825/
Petit, Gar  mond, Cicero, εικ. 142) ή στο Σούλτσ  μπαχ 
του J.C. Seidel (1829/Petit, Cicero, εικ. 143). Εμφανί-
στηκε στα πρώτα φύλλα του ελληνικού περιοδικού 
της Βιέννης, Ελληνικός Τηλέγραφος (3.1 έως 3.6.1812) 
και χρησιμοποιήθηκε σε διάφορους εκδοτικούς οίκους: 
από τη Βρατισλάβα (F.H. von der Hagen, Poema 
graecum...,1821), το Μόναχο (H.W.F. Klein, Thuky
dides Geschichte des Peloponne sischen Krieges), την 
Ιένα (Otfried Scham    bach, Unter such ungen über Xeno
 phon’s Hellenica, 1871), το Βούρτσ μπουργκ (1828, 
εικ. 144) έως το πανεπιστήμιο της Μόσχας, όπου χρη-
σιμοποιήθηκαν για τα σχόλια του κειμένου (1843, 
εικ. 145). Έως τα τέλη του αιώνα τα βρίσκουμε και σε 
ελληνικά βιβλία της Νέας Υόρκης (A.C. Kendrick, The 
Anabasis of Xeno phon, 1879 ) ή της Βοστώνης (J.W. 
White - W.W. Goodwin, The First Four Books of 
Xeno phon’s Anabasis, 1890). Αντίθετα, στην Ελλάδα 
δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκαν ποτέ.

Το στοιχειο χυτήριο του Karl Tauchnitz

Ο Karl Christoph Traugott Tauchnitz (1761-1836) 
έμαθε την τέχνη στο εργαστήριο του Johann Friedrich 
Unger στο Βερολίνο και μετά στου Sommer στη Λει-
ψία. Το 1797 ίδρυσε εκεί ένα μικρό τυπογραφείο που 
εξελίχθηκε σε βιβλιοπωλείο και στοιχειο χυτήριο από 
το 1800, όπου αργότερα εργάστηκαν ο  τυπο   χα ρ  άκτης 
Johann Schelter και ο στοιχειοχύτης Friedrich Giesecke 
πριν συνιδρύσουν το δικό τους εργαστήριο (σ. 313). 
Από το 1809 τύπωσε μια σειρά αρχαίων ελληνικών 
και λατινικών έργων, τα οποία υπήρξαν ιδιαίτερα δη-
μοφιλή για την πιστότητα των κειμένων, την ποιότη-
τα των τόμων, το εύχρηστο μέγεθος και τη φθηνή 
τιμή τους. Από το 1816 ο Tauch nitz εισήγαγε πρώτος 
την τεχνική της στερεοτυπίας στη Γερμανία, την οποία 
εφάρμοσε με μεγάλη επιτυχία στα βιβλία και στις εκ-
δόσεις μουσικής (Ripley - Dana, τόμ. XV, 1879: 584).

Από το στοιχειοχυτήριό του προήλθε μια νέα σει-
ρά ελληνικών στοιχείων που με την επιτυχία των εκ-
δόσεών του έμελλε να αντιγραφεί και να κυριαρχή-
σει στην εκδοτική παραγωγή ελληνικών τίτλων στη 
Γερμανία έως τουλάχιστον τα μέσα του 20ού αιώνα, 
ενώ από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου άρχισε η 
χρήση της και στην Ελλάδα μαζί με τους πολλούς 
απόφοιτους έλληνες φιλόλογους και ιστορικούς των 
γερμανικών πανεπιστημίων. Εικ. 146.  Karl Christoph Traugott Tauchnitz (1761-1836). 



1816 Leipzig I&II 1816 Leipzig Large

1816 Leipzig

Εικ. 147. G. Schäfer, Theocritus, Bion et Moschus : ad 
optimorum librorum fidem ..., Λειψία, Κ. Tauchnitz,  1809.

Εικ. 149. Cicero Griechisch I & II, Λειψία, Κ. Tauchnitz, 1825.

Εικ. 148. Cicero Griechisch I & II, Λειψία, Κ. Tauchnitz, 1825.

Εικ. 150. Kleine Mittel Griechisch, Λειψία, Κ. Tauchnitz, 1816.



Εικ. 152. Γεωγραφικόν της Ρουμανίας..., 
Λειψία, Κ. Tauchnitz, 1816.

Εικ. 151. F.W. von Thiersch, Griechische Grammatik, 
Λειψία, B.G. Fleischer, 1826.

1826 Leipzig 1826 Leipzig

Εικ. 153. Παραλλαγή των ελληνικών γραμματοσειρών του Κ. Tauchnitz, Λειψία, B.G. Fleischer, 1826.

Εικ. 150. Karl Tauchnitz, Schriftgiesserey, Λειψία, 1814.



302 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

Χαρακτηριστικό της είναι η ομογενοποιημένη επι-
 κλινής φορά των γραμμάτων και η έντονη αντίθεση 
κορμών και μίσχων. Επιπλέον, η σχεδιαστική πρό -
ταση στηρίζεται στην ομοιομορφία της φαρδιάς πένας 
στις κάθετες κοντυλιές σε αντίθεση με την προ  σέγγιση 
του Didot. Στηρίζεται πολύ περισσότερο σε κάποιες 
από τις γραμματοσειρές του Bodoni (εικ. 55, 61-65). 
Οι εξαιρέσεις, κυρίως στα β, ζ, λ, ξ, ς και ψ έχουν να 
κάνουν προφανώς με τις τότε αισθητικές (νεοκλασι-
κές) επιλογές να διατηρηθεί μια ασυμμετρία που θα 
εμπλούτιζε τον ρυθμό της ανάγνωσης κατά την εναλ-
λαγή των γραμμάτων στη στήλη του κειμένου.

Στο δειγματολόγιο που κυκλοφόρησε ο Tauchnitz 
το 1825 (εικ. 146) παρουσιάζει έναν μεγάλο αριθμό με-
γεθών (Perl, Nonpareil, Petit, Burgois, Kleine Corpus, 
Grosse Corpus, Cicero, Kleine Mittel, Grossus Mittel, 
Tertie και Text) και τρεις διαφορετικές χαράξεις. Οι δύο 
αφορούν το μέγεθος Cicero και η διαφοροποίησή τους 
είναι κυρίως η εντονότερη δεξιοκλινής φορά της 
γραμματοσειράς Griechische II από τη Griechische I 
(εικ. 147-149). Η τρίτη περιλαμβάνει τα τέσσερα με-
γαλύτερα μεγέθη και ακολουθεί πολύ περισσότερο 
τις καλλιγραφικές επιλογές του Bodoni με τις δακρυ-
όσχημες απολήξεις στα θ, π, τ και φ (εικ. 150-151). 
Άλλο χαρακτηριστικό είναι η έντονη κλίση των κε-
φαλαίων Α, Δ, Λ τα οποία σε τίτλους δημιουργούν 
υπερβολικά κενά δίπλα σε άλ  λ α στοιχεία (εικ. 147). 

1813 Leipzig 1813 Leipzig

Εικ. 154. Gottlob Johann Schneider, Οππιανού κυνηγετικά 
και αλιευτικά, Λειψία, B.G. Teubner, 1813.

Εικ. 155. Παραλλαγή των ελληνικών γραμματοσειρών του Κ. Tauchnitz, Λειψία, B.G. Teubner, 1813.
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156. B.G. Teubner, Λειψία, 1811.

Ο εκδοτικός οίκος του Benedictus Teubner

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1810, ένας άλλος τυ-
πογράφος της Λειψίας άρχισε να δραστηριοποιείται 
και έμελλε να εξελιχθεί στον σημαντικότερο παρα-
γωγό αρχαιο-ελληνικών ακαδημαϊκών τίτλων έως τα 
τέλη του 20ού αιώνα: ο Benedictus Gotthelf Teubner 
(1784-1856). Από το 1806, ο Teubner ασχο λήθηκε με 
τις γραφικές τέχνες εργαζόμενος στο τυπογραφείο 
Wei nedelsche Buch  druckerei της Λειψίας και το 1811 
αγόρασε την επι χείρηση. Το 1829 ίδρυσε τον ομώνυ-
μο εκδοτικό οίκο και επικεντρώθηκε στα κλασικά κεί-
μενα και τις φιλολογικές μελέτες, σε τιμές προσιτές 
και με μεγά λο επιστη μονικό κύρος (εικ. 154, 158). 
Στο πολυσέλιδο δειγματολόγιο γραμματοσειρών που 
κυκλοφόρησε το 1846 αφιέρωσε τέσσερεις σελίδες 
στα ελ  ληνικά στοιχεία (Petit, Bourgois, Corpus, Cicero, 
Mittel, Tertia και Text), όπου περιλαμβάνονται τα σχέ-
δια του Tauch  nitz, αλλά και αυτή του Didot, στο μέ-
γεθος Cicero. Το 1849 ξεκίνησε την περίφημη πλέον 
σειρά «Bi  bliotheca scripto rum grae corum et ro ma-
no rum Teub      neriana» και έκ τ ο τε οι τόμοι της αποτέ-
λεσαν σημείο αναφοράς για τους κλασικούς φιλο-
λόγους όλης της Ευ  ρώ πης και με τη συνεχή παρουσία 
τους καθιέρωσαν το χαρακτικό ύφος του Tauch  nitz 
στις ελληνικές γραμματοσειρές ως την αδιαμφισβή-

Εικ. 158. Karl Fr. Hermann, Platonis Euthyphro..., 
Λειψία, Β.G. Teubner, 1851.

Εικ. 157. Ελληνικές γραμματοσειρές του στοιχειοχυτηρίου 
(Schriftgiesserei) του Gottlich Haase Söhne στην Πράγα, 

από το Journal fur Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei
und verwandte Facher, Βερολίνο, 1838.



1853 Leipzig 1853 Leipzig

Εικ. 160. Παραλλαγή των ελληνικών γραμματοσειρών του Κ. Tauchnitz, Λειψἰα, Weidmann, 1853.

Εικ. 159. Ελληνικές γραμματοσειρές από το Schriftgiesserei und  Schriftschnelderey (στοιχειοχυτήριο) του Theodor Walbaum 
στη Βαϊμάρη, από το Journal fur Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei und verwandte Facher, Βερολίνο, 1836.



1855 Nurmberg 1855 Nurnberg

Εικ. 161. Hermann Sauppe, Philodemi de vitiis liber decimus, 
Λειψία, Weidmann, 1853.

Εικ. 162. K.A.G. Keil,  Schedae Epigrahicae, 
Νυρεμβέργη, H. Sieling, 1855.

Εικ. 163. Παραλλαγή των ελληνικών γραμματοσειρών του Κ. Tauchnitz, Νυρεμβέργη, H. Sieling, 1855.



169. Ελληνικές γραμματοσειρές του στοιχειοχυτηρίου του Florian Kupferberg στη Μαγεντία, 
από το Journal fur Buchdruckerkunst, Schriftgiesserei und verwandte Facher, Βερολίνο, 1838.

Εικ. 165. Ελληνικές γραμματοσειρές στο δειγματολόγιο 
Proben der Buchdruckerei του στοιχειοχυτηρίου 

του J.B. Hirschfeld, Λειψία, 1848.

Εικ. 164. W. Wattenbach, Schrifttafeln zur Geschichte der 
griechischen Schrift und zum Studium der griechischen 

Palaeographie. 2, Βερολίνο, Weidmann, 1877.

Εικ. 166. Η πρώτη (;) όρθια ελληνική γραμματοσειρά στη Γερμανία στην έκδοση του W. Wattenbach, Βερολίνο, 1877.

1877 Wattenbach 1877 Wattenbach
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1866 Leipzig Bold 1866 Leipzig Bold

Εικ. 167. Karl Foy, Lautsystem der griechischen Vulgärsprache, 
Λειψία, 1879.

Εικ. 168. Η έντονη σχεδίαση της  ελληνικής γραμματοσειράς του του Κ. Tauchnitz, β´ μισό του 19ου αιώνα.

τητη επιλογή για τη συντριπτική πλειονότητα των 
ελληνικών κειμένων στη Γερμανία. 

Μετά τον θάνατό του, τον οίκο συνέχισαν και ισχυ
ροποίησαν οι γαμπροί του Christian Adolf Roß bach 
και Albin Ackermann.

Η παχεία χάραξη της γραμματοσειράς του Tauch  nitz

Όπως στη Γαλλία και τη Μ. Βρετανία, έτσι και στη 
Γερμανία, καθ᾽ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η 
συνεχώς αυξανόμενη εκδοτική παραγωγή της αρ χαιο
ελληνικής γραμματείας για τις ανάγκες της εγκυκλίου 
παιδείας, ακαδημαϊκών μελετών, λεξικών, αρχαιολο-
γικών μονογραφιών και άρθρων σε φιλολογικά περι-
οδικά οδήγησε στην ανάγκη εμφάνισης και χρήσης 
μιας παχέας συνοδευτικής ελληνικής γραμματοσει-
ράς για την έμφαση και τη διαφοροποίηση κάποιων 
λέξεων σε λήμματα, τίτλους, υποσελίδια σχόλια κ.ά.

Δεν έχει εντοπιστεί η παρουσία της σε τυπογρα-
φικά δειγματολόγια των στοιχειοχυτηρίων της περιό-
δου, αλλά κατά το β´μισό του αιώνα η χρήση της εξα
πλώθηκε. Στα πρότυπα των αντίστοιχων λατινικών 
γραμματοσειρών, από τις οποίες ξεκίνησε αυτή η τυπο-
γραφική πρακτική, ο χαράκτης ακολούθησε όσο το 
δυνατόν το σχεδιαστικό ύφος, και χωρίς να μεγαλώσει 
το ύψος, αύξησε το πλάτος μόνο των κάθετων κορ-



Εικ. 169. Ελληνικές γραμματοσειρές του στοιχειοχυτηρίου του A. Hænel, Βερολίνο, 1847.
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1871 Berlin 1871 Berlin

Εικ. 170. Gustav Hirschfeld, Tituli statuariorum sculptorumque 
Graecorum cum prolegomenis, Βερολίνο, Calvary, 1871.

Εικ. 171. Επικλινής παραλλαγή της  ελληνικής γραμματοσειράς του F. Didot από τον A. Hænel, Βερολίνο, 1847.

μών κάθε γράμματος, ενώ οι μίσχοι, οι ενώσεις παρέ-
μειναν λεπτοί, όπως και στον περιορισμένο χώρο του 
οφθαλμού των α και ξ (εικ. 167168).

Η καθολική αποδοχή της επικλινούς φοράς των 
ελληνικών γραμμάτων στη Γερμανία παρέμεινε ισχυ 
ρή έως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, όταν νέες ιδέες 
με στόχο την ελληνική εκδοτική αγορά, οδήγησαν σε 
αλλαγές που θα συζητήσουμε παρακάτω.

Τα ελληνικά στοιχεία του F. Didot στη Γερμανία

Στο Βερολίνο, τόσο το παλαιότερο στοιχειοχυτήριο 
του Theodor Walbaum (εικ. 159), όσο και τα νεότε-
ρα, όπως του Florian Kupferberg και του Eduard 
Hænel (εικ. 169) είχαν συχνότερη επαφή και δέχο-
νταν μεγαλύτερη επιρροή από τις τυπογραφικές 
εξελίξεις της Γαλλίας. Στα δειγματολόγιά τους πα-
ρατηρούμε ότι περιλαμβάνουν ελληνικές γραμματοσει-
ρέςαντίγραφα των χαράξεων του Didot.

Ιδ ιαίτερα το εργαστήριο του Hænel διέθετε την 
εκ τενέστερη ίσως συλλογή σε πολλά μεγέθη (Non
pareil, Petit, Bourgois, Corpus, Cicero και Mittel, 
με την ονομασία Griechische Schriften Antiqua No 1, 
ενώ, παράλληλα, παρουσίασε και μία νέα επικλινή 
σχεδίαση με την ονομασία Grie chi sche Schriften 
Cursiv No 2. Προφανώς, η εξοι κείωση πλέον των 
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γερμανών αναγνωστών με την πλάγια ελληνική γραμ-
ματοσειρά του Tauchnitz θα οδή γησε τον Hænel να 
επενδύσει σε μια υβρι δική εκδοχή για να την ανταγω-
νιστεί και να πάρει παραγγελίες από τυπογράφους και 
εκ δότες: εκτός από τη δεξιά κλίση, λοιπόν, οι πλατιές 
κο  ντυλιές στα πεζά στοιχεία α, δ, ο, ρ ακο λου θούν 
την ορθολογική κάθετη πρακτική του Tauchnitz, ενώ 
στα ε, φ, ψ διατηρήθηκε η  χαρα κτη ρι στι κή οριζόντια 
έμφαση των στοι χείων Didot. Στα κεφαλαία γράμμα-
τα έχει υιοθετηθεί η γαλλική υφολογία, αλλά οι χαρα-
κτήρες είναι εμφανώς στενότεροι σε αναλογίες και 
επικλινείς (εικ. 171).

Η χρήση της Grie chi sche Cursiv δεν πρέπει να 
ήταν αυτή που είχε ελπί σει ο Hænel. Λίγοι εκδότες 
την επέλεξαν και παρόλη την επένδυση σε πολλά 
μεγέθη, για να την κάνει προσιτή σε πολλές δια
φορετικές χρήσεις, τη συναντάμε σε λίγες μόνο εκ
δόσεις, όπως στη μο νο γραφία του Gustav Hirsch
feld, Tituli statuariorum sculptorumque Graecorum 
cum prolegomenis,  στο Βερολίνο (1871, εικ. 170) ή 
στη Βιέν νη για τις συλλογές: Alois Auer von Welsba-
ch, Alfabete des gesammten Erdkreises, K.K. Hof und 
Staatsdruckerei, 1876 και Karl Faulmann, Das Buch 
der Schrift: enthaltend die Schriftzeichen und Alpha
bete aller Zeiten und aller Völker des Erdkreises, 1880.

 

1864 Pinder 1864 Pinder

Εικ. 172. W. Christ  M.K Paranikas, Anthologia Graeca 
carminum Christianorum,  Λειψία, B.G. Teubner, 1866.

Εικ. 173. Η  ελληνική γραμματοσειρά του Μaurice Εduard Pinder, Βερολίνο, 1850.
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Τα ελληνικά στοιχεία του Μoritz Pinder

Μία άλλη χαρακτηριστική γραμματοσειρά υπήρξε η 
Griechische Antiqua, την οποία επιμελήθηκε, σύμ-
φωνα με τον Sholderer (1927:18), ο νομισματολό-
γος και εξέχον μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του 
Βερολίνου Μoritz Εduard Pinder (18071871) στα 
μέσα του αιώνα. Απαντά κυρίως από τη δεκαετία  του 
1870 έως το 1940 σε φιλολογικά περιοδικά και κρι-
τικές εκδόσεις αρχαίων και βυζαντινών κειμένων των 
οίκων Teubner (Λειψίας) και Weid mann (Βερολίνου), 
όπως η Ανθολογία των Βυ ζα ντι νών μελω δών από 
τους Wil helm von Christ και Ματθαίο Παρανίκα (Λει-
ψία, 1871, εικ. 172), η έκδοση του Hein  rich Usener, 
Επίκουρος (Λειψία 1887), του Otto Schröder, Πίνδα
ρος (Λειψία 1908), του Ulrich von Wilamo  witz 
Moellen dorff, Βακχυλίδης (Λειψία, 1934), της Ada 
Adler, Σουί δας (Λειψία 19281938) κ.ά. 

Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του σχε δια
σμού της (εικ. 173) είναι ο κατακόρυφος άξονας, οι 
ισόπαχες κοντυλιές και η απουσία ακρεμόνων. Η 
επιρροή των αρχαίων επιγραφών είναι εμφανής στα 
κεφαλαία, αλλά και η προσαρμογή των πεζών στοι-
χείων σε αυτό το ύφος επιτυγχάνει αρμονία και ανα-
γνωσιμότητα χωρίς να ενοχλεί το αναγνωστικό κοινό 
που είχε γαλουχηθεί με τα επικλινή πεζά του Tauchnitz. 

1864 Decker 1864 Decker

Εικ. 174. Bernard P. Grenfell, An Alexandrian Erotic 
Fragment...,  Οξφόρδη, Claredon Press, 1896.

Εικ. 175. Η  ελληνική γραμματοσειρά του R. Decker, Βερολίνο, περ.1860.
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Το στοιχειοχυτήριο του Rudolf Decker

Ο Rudolf Ludwig Decker (18041877) υπήρξε ο τε-
λευταίος χαράκτης και κληρονόμος του οικογενειακού 
στοιχειοχυτηρίου και της τυποεκδοτικής επιχείρησης 
König  lichen Geheimen OberHofbuchdruckerei, που 
λειτουργούσε ως το τυπογραφείο της πρωσσικής αυ-
λής και η οποία συγχωνεύτηκε μετά τον θάνατό του με 
το βασιλικό τυπογραφείο (Königlich Preußischen 
Staats   druckerei) υπό τον τίτλο Reichsdruckerei (1879). 

Οι λατινικές γραμματοσειρές που χάραξε ο Decker 
διακρίνονταν για τη μνημειακότητα του ύφους τους 
και το ίδιο επιχείρησε στην ελληνική που δημιούρ-
γησε, όπου απέφυγε τη μίμηση και επιχείρησε να 
επιστρέψει στις επιγραφικές καταβολές των γραμ-
μάτων (Schmidt 1902:166173). Δεν περιορίστηκε 
όμως, μόνο στη κεφαλαιογράμματη εκδοχή τους 
(εικ. 174175), αλλά συμπεριέλαβε και πεζά στοι-
χεία με δύο διαφορετικές χαράξεις. Το ύφος της 
πρώτης έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τα ελ-
ληνικά του Hibbert στο Λονδίνο (1828) και δεν μπο-
ρούμε να αποκλείσουμε την περίπτωση να είχε δει 
ένα αντίτυπο και τον Πρόλογό του άγγλου λόγιου 
ώστε να τον επηρέασε η εκλεκτική προσέγγισή του. 
Η δεύτερη πλησιάζει τη σχεδιαστική προσέγγιση 
του Pinder και ακολουθεί τη μικρογράμματη χειρό-
γραφη παράδοση, εκτός των γ, η, θ, κ και π που 
πα  ραμένουν ως μικρά κεφαλαία (εικ. 176177).  

Παραδόξως, η γραμματοσειρά χρησιμοποιήθηκε 
στη Μ. Βρετανία από τη δεκαετία του 1870. Ο εκ  
δο  τικός οίκος της Οξφόρδης είχε παραγγείλει τις 
μήτρες από τη Γερμανία το 1864, αλλά τα στοιχεία 
τελικά χυτεύτηκαν για την έκδοση της Καινής Δια-
θήκης στα ελληνικά, από   το Cambridge University 
Press, την ποίηση της Σαπφούς κ.ά (Bow  man 
1998:151153, 305306). 

Μία ακόμη ισόπαχη μνημειακή γραμματοσειρά 
εμφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα σε ελληνο 
γερμανικές εκδόσεις της Πρωσσικής Βασιλικής Βι-
βλιοθήκης του Βερολίνου, όπως: Sitzungberichte 
Jahrgang 1903 ή H. Diels  E. Schramm, Philon 
Belopoiika, 1919 (εικ. 178179). Η σχεδίαση ήταν 
κεφαλαιο γράμματη, αλλά σε δύο μεγέθη όπως η 
σειρά του J. Hibbert στο Λονίνο (εικ. 129), ώστε η 
μικρότερη να αντικαθιστά τα πεζά στοιχεία μαζί με 
τον γωνιώδη τονισμό κατά το ύφος της ελληνιστι-
κής περιόδου. Η χρήση της περιορίστηκε στη στοι-
χειοθεσία του πρωτότυπου κειμένου. 

1864 Decker B

Εικ. 177. Η δεύτερη πεζή ελληνική γραμματοσειρά 
του R. Decker, Βερολίνο, περ.1860.

Εικ. 176.  H.T. Wharton (επιμ.), Sappho…, Λονδίνο, 
David Stott, 1887.
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Το στοιχειοχυτήριο Schelter & Giesecke AG

O στοιχειοχαράκτης Johann Andreas Gottfried Schelter 
(1775-1841) και ο στοιχειοχύτης Christian Friedrich 
Giesecke (1775-1850) εργάστηκαν στο εργαστήριο 
του Breitkopf & Härtel και στη συνέχεια στο χυτήριο 
του Karl Tauchnitz στη Λειψία, πριν ιδρύσουν τη 
δική τους επιχείρηση το 1819. Η ποιότητα των στοι-
χείων τους και η εργατικότητά τους οδήγησε στην 
εδραίωση της εταιρίας και το 1836 κυκλοφόρησαν το 
πρώτο δειγματολόγιο με μεγάλη ποικιλία γραμμα-
τοσειρών, συμπεριλαμβανομένων και ελληνικών, 
κυριλλικών και άλλων γραφών. Ο αδόκητος θάνατος 
του γιου του Karl Heinrich Hermann Schelter (1815-
1838), επίσης στοιχειοχαράκτη, οδήγησε στην απο-
χώρηση του πατέρα του, το 1839, και τη συνέχιση 
των εργασιών μόνο από τον Giesecke. Το στοιχειο-
χυτήριο εισήγαγε από τα πρώτα τις νέες τεχνολογίες, 
όπως της χύτευσης με αντλία πίεσης (1842) και τις 
αυτοματοποιημένες χυτευτικές μηχανές του F. A. 
Brockhaus. (1846). Οι γιοι του Karl Ferdi nand Wil-
helm (1817-1893) και Bernhard Rudolf (1826-
1889) συνέχισαν και αύξησαν την παραγωγή και τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης. Το 1863 άνοι ξαν πα-
ράρτημα στη Βιέννη και το 1866 επεκτάθηκαν στη 
γαλβανοπλαστική. Το 1874 ανέλαβε τη διαχείριση 
του εργοστασίου ο Georg Fried rich (1853-1928), 
γιος του Bernhard, ο οποίος είχε επισκεφθεί τις ΗΠΑ 

1903 Archaic Berlin 1903 Archaic Berlin

Εικ. 179. Sitzungberichte- Jahrgang 1903, Πρωσσική 
Βασιλική Βιβλιοθήκη του Βερολίνου, 1903.

Εικ. 178. Ελληνική γραμματοσειρά σε δύο μεγέθη των εκδόσεων της Πρωσσικής Βασιλικής Βιβλιοθήκης του Βερολίνου, 1903.
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και εκπαιδευτεί στις νέες τεχνολογικές πρακτικές 
του κλάδου, τις οποίες εφάρμοσε και εξέλιξε με επι-
τυχία στην οικογενειακή επιχείρηση. Από το 1877 η 
εταιρεία επεκτάθηκε στις καλλιτεχνικές εκτυπώσεις 
και περατώσεις εκδόσεων, την αγορά ενός εργοστα-
σίου ξυλείας, την κατασκευή τυπογραφικών πιε  στη-
ρίων, αλλά και ανελκυστή ρων. Το 1894 συμπε ριέλαβε 
την κατασκευή μηχανών φωτο-αναπαραγωγής (τσι-
γκογραφία), ενώ από το 1899 (εικ. 180). Η κατα-
σκευή πιεστηρίων και εξοπλισμού στερεοτυπίας με-
ταφέρθηκε σε χωριστό εργοστασιακό χώρο λόγω 
της αυξανόμενης ζήτησης.

Η σχεδίαση, χάραξη και παραγωγή νέων γραμμα-
τοσειρών και τυπογραφικών κοσμημάτων κάθε εί-
δους και μεγέθους από εξαιρετικούς δημιουργούς 
συνεχίστηκε αδιάλλειπτα. Το 1914 η εταιρεία διέθε-
τε μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες της 
Ευρώπης: 39 χειρωνακτικές, 15 διπλής κεφαλής, 7 
τριπλής και 14 πλήρως αυτομαποιημένες μηχανές 
χύτευσης στοιχείων καθώς και μεγάλο εξοπλισμό φι-
νιρίσματος (F. Bauer-H. Reichardt 1928:93-97).

Οι πρώτες ελληνικές γραμματοσειρές του Schelter 
ήταν παραλλαγές της κυρίαρχης σχεδίασης του Tauch-

  nitz, αλλά στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού 
αιώνα η συλλογή του στοιχειοχυτηρίου διευρύνθη-
κε με νέες σχεδιάσεις και πολλές κεφαλαιογράμμα-
τες που προορίζονταν κυρίως για την ανα πτυσ σό-
μενη ελληνική αγορά (Κεφ. 4ο, σ. 467-470). 

Σύμφωνα με τον εκτενή κατάλογο του Βλ. See-
mann (1926:255-257 και Κεφ. 4ο, εικ. 149 σ. 472), 
άλλα μεγάλα στοιχειοχυτήρια που διέθεταν ελλη  νικές 
γραμ ματοσειρές ήταν τα: Offizin Haag-Dru gu lin (1800) 
και Fried rich Nies’schen Buchdruck erei und Typ-
gießerei (1831) στη Λειψία, Genzsch & Heyse A.- G. 
στο Αμβούργο (1833), D. Stempel A.- G. στη Φρα-
γκφούρτη, H. Berthold A.-G. (1858) και W. Woell     mer’s 
Schrift gießerei (1864) στο Βερολίνο, και το  K. u. K. 
Hof-Schrift gies serei Poppelbaum στη Βιέν νη (1858).

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1870 θα εμφανι-
στούν οι πρώτες προσπάθειες νέων χαράξεων με όρ-
θιο άξονα σχεδίασης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες τι 
προκάλεσε αυτή την επιλογή. όμως, εκ του αποτελέ-
σματος μπορούμε να υποθέσουμε πως στόχος ήταν η 
αύξηση των πωλήσεων στην αυξανόμενη ανάγκη για 
διαφορετικές γραμματοσειρές των εφημερίδων, περι-
οδικών και των εκδόσεων βιβλίων στο ελληνικό βασί-

Εικ. 180. Το εργοστάσιο-στοιχειοχυτήριο Schelter & Giesecke AG στη Λειψία, 1894.
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λειο, την Κωνσταντινούπολη, τη Θεσσαλονίκη, την 
Αλεξάνδρεια, τη Σμύρνη κ.α. Στις γερμανικές εκδό-
σεις, η παντοδυναμία της πλάγιας γραμματοσειράς 
του Tauch nitz και δευτερευόντως του Pinder δεν 
κλονίστηκε έως τα μέσα του επόμενου αιώνα. 

Πρώτη εμφανίστηκε η Mediäval το 1884(;) από το 
στοιχειοχυτήριο Genzsch & Heyse, η οποία κυκλο-
φόρησε σε ελληνικές εκδόσεις με την ονομασία Με-
σαιωνικά [στοιχεία] (εικ. 181-182). Η σχεδιαστική 
προσέγγιση είναι πολυσυλλεκτική και έχει επιρροές 
από την ελληνική του Didot στα β, γ, ε, φ και του 
Pinder στα α, κ, ο, π, ρ και τ. Όμως, οι σφηνοειδείς 
εγκοπές στις ενώσεις και οι ακρεμώνες στα πεζά, η, 
κ, λ, μαζί με τις γωνιώδεις απολήξεις στα γ, η, ι, κ, μ, 
ν, υ, χ, ψ και τις μεγάλες καμπύλες στα ζ, ξ, ς, ω της 
προσδίδουν ένα έντονο καλλιγραφικό ύφος. Ίσως 
γιαυτό δεν χρησιμοποιήθηκε ευρέως και τη συναντά-
με μόνο σε λίγες εκδόσεις στην Αθήνα και την Κων-
σταντινούπολη, ενώ εμφανιζόταν και στο δειγ μα-
τολό γιο του μεγάλου τυπογραφείου της Σμύρνης 
«Αμάλ θεια», 1896. Μία μεταγενέστερη εμφάνισής 
της ήταν το 1915 στην έκδοση των ποιημάτων του 
Άγγελλου Σικελιανού, Πρόλογος στη ζωή, ενώ θα 
συμπεριληφθεί και στο δειγ  μα τολόγιο των Στοιχει-
οχυτηρίων «Αυγής Αθηνών» των Β. Καρύδη - Α. Κα-
ρότση, το1921 (εικ. 176), με την ονομασία [στοι-
χεία] Δρουγουλίνου και σε μεγέθη 9, 11 και 12 στ. 

1884 Μεσαιωνικοί 1884 Μεσαιωνικοί

Εικ. 182. Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, «Σύγγραμμα
Περιοδικόν», τόμ. ΙΘ´, 1884-85, Κωνσταντινούπολη, 

τυπογραφείον Νεολόγου, 1888.

Εικ. 181. Η  ελληνική γραμματοσειρά Mediäval  του στοιχειοχυτηρίου Genzsch & Heyse, Αμβούργο, 1884(;).

Εικ. 183. Τα [στοιχεία] Δρουγουλίνου του στοιχειοχυτηρίου
 των Β. Καρύδη - Α. Καρότση, Αθήνα, 1921.
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Από το όνομα συμπεραίνεται πως οι μήτρες είχαν 
αγοραστεί από το στοιχειοχυτήριο Offi zin Haag-
Dru gulin της Λειψίας, το οποίο φημιζόταν για την 
πλούσια συλλογή από γραμματοσειρές πολλών δια-
φορετικών γραφών που διέθετε (F. Bauer-H. Reich-
ardt 1928:97-98).

Για τη δεύτερη γραμματοσειρά δεν υπάρχουν δια-
φωτιστικές πληροφορίες. Η μοναδική εμφάνισή της 
σε τυπογραφικό δειγματολόγιο χρονολογείται το πολύ 
μεταγενέστερο 1937· όμως, η χάραξη αυτή είχε εμφα-
νιστεί τουλάχιστον από το 1886 στη γερμανική  έκ -
δοση, Jo hannes Woisin, De Graecorum notis nu mer-
a libus, Κίελο, L. Handorff (εικ. 183-185). Έκτοτε, 

1886 Kiel 1886 Kiel

Εικ. 185. Jo hannes Woisin, De Graecorum notis nu mer a libus, 
Κίελο, L. Handorff 1886.

Εικ. 184. Ο «χαμένος κρίκος»(;): η μεταβατική ελληνική γραμματοσειρά, Genzsch & Heyse(;), <1886.

Εικ. 186. Τα [στοιχεία] Ελζεβίρ Νεώτατα του στοιχειοχυτηρίου
 των Β. Καρύδη - Α. Καρότση, Αθήνα, 1937.
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δεν την εντόπισα αλλού, αλλά το 1937 επανεμφανί-
στηκε στο δειγματολόγιο των Β. Καρύτση - Α. Κα-
ρότση, με την ονομασία Ελζεβίρ Νεώτατα (sic), σε 
8 και 10 στ. (εικ. 186).

Η χάραξη δείχνει να είναι η εξέλιξη της Mediäval 
χωρίς τις υπερβολές της και να πλησιάζει περισσότε-
ρο το ύφος της πλάγιας του Tauchnitz, συμμορφωμέ-
νου σε όρθιο σχεδιαστικό άξονα. Με τα υφολογικά 
δεδομένα θα μπορούσε να αποδοθεί και αυτή, αν και 
όχι με βεβαιότητα, στο στοιχειοχυτήριο Genzsch & 
Heyse. Η παρουσία τη από το 1886 τουλάχιστον, πα-
ρόλα αυτά, την καθιστά τον «χαμέ νο συνδετικό κρί-
κο» της επόμενης γερμανικής γραμματοσειράς, η 
οποία, κατά τον 20ό αιώνα, έμελλε να γίνει η σημα-
ντικότερη αντίπαλος της κυρίαρχης γαλλικής, των 
Απλών [στοιχείων] του Firmin  Didot.

Σύμφωνα με τον κατάλογο του Seemann, δύο στοι-
  χειοχυτήρια την είχαν παρουσιάσει στα δειγματολό-
γιά τους: το προαναφερθέν Schelter & Gies ecke και 
το Schriftgießerei Poppelbaum.

Το δεύτερο λειτούργησε από το 1858 στη Βιέν-
νη, ως υποκατάστημα του εργαστηρίου Benjamin 
Krebs (†1858) της Φραγκ φούρτης. Ιδρυτές του ήταν 
ο Bern   hard Alex ander Pop pel baum (†1899) και ο Karl 
Bos sow (†1880). Το 1863, η εταιρεία εξαγόρασε το 
χυτήριο A. Meyer & Schleicher και ανέπτυξε σημα-
ντική δραστηριότητα με πλήθος νέων γραμματοσει-
ρών έως το 1926, όταν εξαγοράστηκε από τα στοιχειο-
χυτήρια D. Stempel AG και H. Berthold AG.

Ανεξαρτήτως του που ήταν το εφαλτήριό της, η 
νέα γραμματοσειρά πρέπει να χαράχτηκε προς τα 
τέλη της δεκαετίας του 1890 και σύντομα χρησιμο-
ποιήθηκε από τα ελληνικά τυπογραφεία το αργότε-
ρο από το 1899 (εικ. 187). 

Στο δειγματολόγιο του Schelter & Gies ecke πα-
ρουσιάζεται μόνο με τη γενική ονομασία Griechisch 
(Lg.-Nr. 6769: 6, 8, 10, 12, 16 στ.), ενώ στου Pop-
pel baum ως [Griechisch] Antiqua 17 (5, 6, 8, 10, 12 
στ.). Η έλλειψη ιδιαίτερης ονομασίας εξηγεί, ίσως, 
και την ποικιλία ονομάτων που απέκτησε κατά και-
ρούς στην Ελλάδα τις επόμε νες δεκαετίες. Η χάρα-
ξή της σε πολλά μικρά μεγέθη πάντως δείχνει ότι 
στόχος ήταν εξαρχής η ευρεία χρήση της σε βιβλία, 
περιοδικά και εφημερίδες.

Η σχεδίαση των γραμμάτων στηρίζεται στην όρ-
θωση του άξονα της πλάγιας σειράς του Tauchnitz, 
που ήδη είχε εμφανιστεί ως πρόταση, αλλά δεν προ-
σθέτει άλλες έντονες αποκλίσεις από το επιτυχημένο 
για δεκαετίες πρότυπο (εικ. 189).  

Η νέα αυτή σειρά άρχισε να εμφανίζεται κυρίως 
σε αρχαιολογικά κείμενα – το κατ᾽εξοχήν ισχυρό 

Εικ. 187. ΔιεθνήςΕφημερίςτηςΝομισματικήςΑρχαιολογίας, 
τόμ. Β´,  Αθήνα, 1899.

Εικ. 188. Τα [στοιχεία] Πριγκιπίσσης του στοιχειοχυτηρίου
 των Β. Καρύδη - Α. Καρότση, Αθήνα, 1921.

πεδίο των γερμανο-εκπαιδευμένων ελλήνων φιλο-
λόγων – και από την πρώτη δεκαετία του νέου αιώ-
να η χρήση της εξαπλώθηκε και σε πολλούς άλλους 
χώρους.3 Τα στοιχεία Απλά-Didot διατήρησαν την 
πρωτοκαθεδρία τους στα λογοτεχνικά κείμενα.

3. Η έκδοση ΔιεθνήςΕφημερίς...της εικ. 187 είναι η παλαιό-
τερη που έχω έως τώρα εντοπίσει με εκτενές κείμενο στοιχειο-
θετημένο με τη νέα τότε σειρά. Όμως, στο εξώφυλλο ενός ετή-
σιου εκκλησιαστικού εντύπου του 1898 υπάρχουν δύο αράδες 
με τη Griechisch (ΩρολόγιοντοΜέγα, Αθήνα, εκδ. Μιχαήλ Ι. 
Σαλίβερος, 1898), άρα θα βρισκόταν στο τυπογραφείο του από 
το 1897 για τη στοιχειοθέτηση.  
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1899 Elzevir 1899 Elzevir

Εικ. 189. Η νέα ελληνική γραμματοσειρά των στοιχειοχυτηρίων Schelter & Gies ecke AG (ως Griechisch) της Λειψίας
και Schriftgießerei Poppelbaum (ως Antiqua 17) της Βιέννης,  >1895.

Σε τυπογραφικό δειγματολόγιο ελληνικού στοι-
χειοχυτηρίου θα εμφανιστεί από το 1921, στην «Αυγή 
των Αθηνών» των Β. Καρύδη - Α. Καρότση, με την 
ονομασία [στοιχεία] Πριγκιπίσσης σε με γέθη 6, 9, 
11, 12 και 16 στ. (εικ. 181) και σε αυτό του τυπο-
γραφείου Γ.Κ. Δαβή, το 1926, ως Ελζεβίρ (6, 8, 10, 
και 12 στ.). Η πορεία τους κατά τον 20ό αιώνα θα 
περιγραφεί στο 4ο Κεφάλαιο. 

Στις αρχές του 20ού αιώνα το στοιχειοχυτήριο 
Schelter & Gies ecke AG κυκλοφόρησε ειδικό έντυ-
πο παράρτημα του καταλόγου του με δείγματα από 
όλες τις γραμματοσειρές που διέθετε για την ελληνι-
κή και την εβραϊκή γραφή με αποκλειστικούς αντι-
πρόσωπους στην Ελλάδα το περίφημο τυπογραφείο 
της «Εστίας» των Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη (σ. 
380-382). Σε αυτό περιέχονται τρεις ακόμα νέες ελ-
ληνικές γραμματοσειρές για ιδιαίτερες χρήσεις: οι 
Rousseau και Schreib  schrift (σε 10, 16, 28 στ., εικ. 
190-194) και η βυ  ζα ντινή Alt griechisch (8, 10 στ., 
εικ. 195-196). Από αυτές, η Rousseau έτυχε ευρύτε-
ρης χρήσης σε εφημερίδες και περιοδικά στην Ελ-
λάδα τις δεκαετίες 1920 και 1930. Εμφανίστηκε, 
επίσης, με την ονομασία Καλλιγραφικά Δωρικά 
[στοιχεία] στον κατάλογο των Β. Καρύδη - Α. Καρό-
τση ή ως Ρουσσώ στο δειγματολόγιο του Γ. Δαβή 
(1926). Στο τελευταίο απαντά και η Schreib  schrift 

Εικ. 190. Η γραμματοσειρά Rousseau στο δειγματολόγιο 
Schelter & Gies ecke, Λειψία, >1900.

Εικ. 191. Η γραμματοσειρά Rousseau / Δωρικά στοιχεία, 
σε τίτλους εφημερίδων, ΕλεύθερονΒήμα, Αθήνα, 28.6.1929. 

.



1921 Καλλιγραφικά Δωρικά 1921 Καλλιγραφικά Δωρικά

1900 Griechische Schreibschrift

Εικ. 192. Η νέα ελληνική γραμματοσειρά Rousseau / Δωρικά στοιχεία, Λειψία, Schelter & Gies ecke AG, >1900.

Εικ. 193. Η νέα ελληνική γραμματοσειρά Schreibschrift / Καλλιγραφικά στοιχεία, Λειψία, Schelter & Gies ecke AG, >1900.

1900 Griechische Schreibschrift
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ως Καλλιγραφικά (εικ. 193-194)· η χρήση της θα 
ήταν κατά κύριο λόγο στα μικρά καλλιτεχνικά τυ-
πογραφεία για κάρτ-βιζίτ ή άλλα εφήμερα έντυπα 
που δεν επιβίωσαν. Μετά τα γαλλικά κυρτά ελληνι-
κά του 1840 (εικ. 29-31, σ. 252), η Schreib  schrift 
ήταν η επόμενη ελληνική γραμματοσειρά με πεζο-
κεφαλαίους χαρακτήρες που προσαρμόστηκε πλή-
ρως στα πρότυπα της καλλιγραφικής παράδοσης 
(Rundschrift) που κυριαρχούσε στην Ευρώπη στα 
τέλη του 19ου αιώνα (Thomson 1939). Άλλες παρό-
μοιες θα εμφανιστούν στο β´μισό του 20ού αιώνα 
και θα τις συζητήσουμε στο επόμενο Κεφάλαιο. 

Εικ. 194. Η γραμματοσειρά Schreib  schrift / Καλλιγραφικά, 
στο δειγματολόγιο Schelter & Gies ecke AG, Λειψία, >1900. 

.

Εικ. 195. Η γραμματοσειρά Altgriechisch / Βυζαντινά Αρχαία, 
στο δειγματολόγιο Schelter & Gies ecke AG, Λειψία, >1900. 

.

Για τη βυζαντινή Alt griechisch (εικ. 195-196), 
δεν έχω εντοπίσει ακόμα κάποια έκδοση, όπου χρη-
σιμοποιήθηκαν τα πεζά σε κείμενο, αλλά τα κεφα-
λαία συμπεριελήφθηκαν στο δειγματολόγιο των Κα-
ρύδη - Καρότση με την ονομασία Βυζαντινά Αρχαία 
και χρησιμοποιήθηκε σε τίτλους κεφαλαίων.

1920 Altgriechisch

Εικ. 196. Η νέα ελληνική γραμματοσειρά Schreibschrift / Καλλιγραφικά στοιχεία, Λειψία, Schelter & Gies ecke AG, >1900.

1920 Altgriechisch
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Ελληνικά τυπογραφεία πριν την Επανάσταση

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η κατάκτηση της Βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας και των Βαλκανίων από τους 
Οθωμανούς Τούρκους απέκλεισε, ουσιαστικά, την 
νοτιο-ανατολική Ευρώπη από τις πνευματικές και 
τεχνολογικές εξελίξεις της Δύσης και επιμήκηνε τον 
μεσαιωνικό σκοταδισμό για τους επόμενους τέσσε-
ρεις αιώνες. Κατά την περίοδο αυτή η επικοινωνία 
Δύσης και Ανατολής υπήρξε αποσπασματική, ενώ οι 
φραγμοί της γλώσσας και της θρησκευτικής αντιπα-
λότητας μεταξύ Λατίνων και Ελλήνων οξύνθηκαν 
χωρίς το αντίβαρο των οικονομικών, κοινωνικών και 
θεσμικών εξελίξεων στην Ανατολή, που θα επιδρού-
σαν εξισορροπητικά. Στη μακραίωνη αυτή δίνη η τυ-
πο γραφική τέχνη, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν 
μπορού σε να εδραιωθεί και να αναπτυχθεί. Οι λίγες 
μικρές προσπάθειες που εμφανίστηκαν ήταν ασυνε-
χείς, ενώ προέρχονταν από τη βούληση και στηρίζο-
νταν μόνο στην ενεργητικότητα κάποιων ισχυρών 
προσωπικοτήτων. Η δράση τους για την ίδρυση τυ-
πογρα      φείων και στην ορθόδοξη Ανατολή συνδέο-
νταν κυρίως με τη στήριξη της πίστης, αλλά και για 
να αντιμετω      πί σουν τη συνεχή πίεση των καθολικών 
και των καλβινιστών· όταν, για διάφορους λόγους, η 
παρουσία του ιδρυτή έπαυε να υφίσταται χανόταν 
και η τυπο-εκδοτική παραγωγή. 

Αν πιστέψουμε τον Constantin Karl Falken stein, 
η πρώτη τυπογραφική παρουσία στον ελλαδικό 
χώρο υπήρξε στις εβραϊκές κοινότητες της Θεσσα-
λονίκης και της Καλοσκο πής (Bel   vedere), δυτικά της 
αρχαίας Ολυμπίας, όπου τεχνίτες χρη  σιμοποιούσαν 
αυτοσχέδια πιεστή ρια για την παραγωγή ιουδαϊκών 
κειμένων στις αρχές του 16ου αιώνα (Fal ken    stein 
1840:312-313, χωρίς όμως βιβλιογραφικές πηγές).

Έναν αιώνα μετά τη ρήξη της καθολικής εκκλη-
σίας με τους διαμαρτυρόμενους, ενεπλάκη σε αυτή 
και το ορθόδοξο πατριαρχείο μέσα από την εκ  κλη-
σια στική πολιτική του πατριάρχη Κύριλλου Α´ Λού -
κα ρη  (1572-1638), ο οποίος καλλιέργησε φιλοκαλ-
βινιστικές διασυνδέσεις  προετοιμάζοντας το σχέδιό 
του για την οργάνωση ορθόδοξων σχολείων και 
μορ  φω μέ νων ιερωμένων που θα ενίσχυαν τον αγώ-
να κατά της καθολικής επιρροής στην Ανατολή.

Συνεργάτης του σε αυτό το εγχείρημα υπήρξε ο 
κε φαλλονίτης ιερωμένος Νικόδημος Μεταξάς, ο 
οποίος έμαθε την τυπογραφική τέχνη στο Λονδίνο, 

το 1623, και μετά από παρότρυνση του πατριάρχη 
αποφάσισε να μεταφέρει τον τυπογρα φικό εξοπλι-
σμό που είχε προμηθευτεί και, μαζί με ένα φλαμανδό 
τυπογράφο, να εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπο-
λη. Καθ᾽οδόν ο Μεταξάς σταμάτησε στη γενέτειρά 
του μεταφέροντας για λίγους μήνες το πιεστήριο στη 
Μονή του Αγίου Γερασίμου στα Ομαλά, όπου εκτύ-
πωσε παράνομα, κάποιες ολιγοσέλιδες κατηχήσεις 
και προσευχές, καθιστώντας έτσι την Κεφαλλονιά 
την πρώτη ελ  ληνική περιοχή όπου λειτούργησε ελ-
ληνικό τυπο  γρα φείο (Augliera 2006).

Τον Ιούνιο 1627, ο Μεταξάς εγκατέστησε τον εξο-
πλισμό του και άρχισε τη λειτουργία του στην Κων  -
σταντινούπολη (εικ. 197). Οι ψευδείς καταγγελίες 
των ιησουιτών και του γάλλου πρεσβευτή, όμως, που 
δεν ήθελαν την ισχυροποίηση της συνεργασίας των 
ορθόδοξων και των «καλβινιστών», παραπλάνησαν 
τις τουρκικές αρχές οδηγώντας στη σφράγιση του τυ-
πογραφείου και την κατάσχεση των εντύπων. Τελικά, 
η σκευωρία αποκαλύφθηκε και επιτράπηκε η λειτουρ-
γία του, αλλά μέσα στο τεταμένο περιβάλλον που 

Εικ. 197. Κύριλλος Λούκαρις, Πραγματεία κατά Ιουδαίων, 
Κωνσταντινούπολη, Νικόδημος Μεταξάς, 1627.

Μέρος B´: Η ελληνική τυπογραφία
  στην Ανατολή 
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είχε δημιουργηθεί για τον πατριάρχη, το εγχείρημα 
εγκαταλείφθηκε και μαζί του η παρουσία ελληνικού 
τυπογραφείου στην οθωμανική αυτοκρατορία έληξε 
γρήγορα και άδοξα.

Τα διάφορα τυπογραφεία στη Μολδο      βλαχία (τέλη 
17ου έως τις αρχές του 18ου αιώ      να) ιδρύονταν με 
πρωτοβουλία και στήριξη των πατριαρχών Ιεροσο-
λύμων και στηρίζονταν σ     υ χνά στις χορηγίες των ορ-
θόδοξων ηγεμόνων, Ρουμάνων και Φαναριωτών. Τα 
βιβλία διανέμονταν τιμητικά στους πι στούς και προ-
φανώς δεν είχαν φι      λοδοξίες αισθητικών επιδόσεων 
στην ποιότητα των στοιχείων, την εικονογράφηση, 
την εκτύπωση ή τη βιβλιοδεσία (εικ. 198-199).

Από τα τέλη του 18ου αιώνα και κατά τον 19ο 
αιώ   να τα τυπογραφεία της Μολδοβλαχίας τύπωσαν 
και εκπαιδευτικά βιβλία, ενώ η Τυπογραφία στο Ιά-
σιο (1813-1821) συνδέθηκε με την Ελληνική Επα      -
νάστα  ση. Εκεί τυπώθηκε μυστικά η συλλογή, Άσμα
τα και πονημάτια διαφόρων, που περιλάμβανε  τον 
Θούριο του Ρήγα, από τον Μα   νουήλ Βερ νάρδο, και 
οι επαναστατικές προκη  ρύ ξεις του Αλέ      ξαν   δρου Υψη -
λάντη, όταν διέβη τον Πρού  θο με τους Ιερολοχίτες.

Νοτιότερα, τυπογραφείο εμφανίστηκε στη Μο-
σχόπολης της βόρειας Ηπείρου, η οποία αναδείχτη-
κε σε εμπορικό κέντρο και ίδρυσε Ακαδημία για την 
εκπαίδευση των νέων. Το τυπογραφείο της Ακαδη-
μίας άρχισε λίγο πριν το 1731 και ήταν δη   μιουργία 
του δραστήριου ιερομόναχου και τυπογράφου Γρη-
γο  ρίου Κωνσταντινίδη (εικ. 200), ο οποίος πρέπει 
να δ ι  δά     χτηκε την τυπογραφική τέχνη στη Βενετία 
και να προμηθεύτηκε από εκεί τον απαραίτητο εξο-
  πλι σμό. Έως το 1744 κυκλοφόρησε δέ  κα τίτλους 
θρησκευτικών έργων με διορθωτή τον ίδιο, ή άλ-
λους λόγιους της Ακαδημίας της πόλης (εικ. 201). 
Μετά την αποχώρησή του, για να διδάξει στην Ακα-
δη μία και να αναλάβει τη μη   τρό πολη Δυρ  ρα χίου, 
κάποιες εκδόσεις συνεχίστη καν σποραδικά έως το 
1760. Ύστερα, το τυπογραφείο εγκαταλήφθηκε ακο-
λουθώντας την παρακμή και ερήμωση της πόλης.

Η δογματικές διενέξεις της ορθοδοξίας με τον κα-
  θολικισμό δεν έπαψαν να αποτελούν ση  μείο τριβής 
και σε αυτές οφεί  λεται η εκδοτική δραστηρότητα 
στην Κωνστα  ντι νού  πολη στα μέσα του 18ου αιώνα. 
Για το ζήτημα του «ραντισμού» και του υποχρεωτι-
κού αναβαπτισμού όσων κα   θολι  κών ήθελαν να προ-
σχωρήσουν στην Ορ   θο  δο ξία, ο πατριάρχης Κύριλ-
λος Ε´ επι στράτευσε και τα πλεονεκτήματα του 
έντυπου λόγου για να ενισχύ σει τις θέ σεις του. Πράγ-
ματι, από το 1755 έως το 1757 κυκλοφόρησε πέντε 
βιβλία σε συνεργασία με αρμένιους τυπογράφους, 
κατά πάσα πιθανότητα, οι οποίοι είχαν ιδρύσει και 

Εικ. 198. Συμεών, αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, Κατά 
αιρέσεων..., Τυπογραφείο της Μονής των Αγίων Αποστόλων 

καλουμένη Τζετατζούια, Ιάσιο, 1683.

Εικ. 199. Μελετίου Πηγά, πατριάρχου Αλεξανδρείας, Ορθόδοξος 
       διδασκαλία. Τυπογραφείο του μοναχού Γρηγορίου, 

       Βουκουρέστι, 1769.
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λειτουργούσαν αδιά λειπτα στην πρωτεύουσα δικό 
τους τυπο  γρα φείο από το 1567 (εικ. 202).

Η χερσόνησος του Άθω, με το ιδιαίτερο μοναστι-
κό καθεστώς κατόρθωσε να διατηρήσει τα προνόμια 
αυτονομίας και κατά τη διάρκεια της τουρ κο κρα-
τίας. Η κοι  νότητα των μο  νών υπήρξε μια μοναδική 
περιο χή όπου η χριστιανική ορθοδοξία θα μπορού-
σε να απο  τελέσει ένα ανεξάρτητο πνευματικό κέ -
ντρο, αλλά ο ιδιό  τυπος μο  να  χισμός του Αγίου Όρους 
δεν προ σέ λαβε ποτέ τέ  τοια χαρακτηριστικά και έως 
τα μέ   σα του 18ου αιώνα δεν παρατηρείται καμία αξιο-
ση μείωτη αλλαγή. Ο Ευγένιος Βούλ  γα ρις (1716-
1806), ως διευθυντής της Αθω νιά  δος Σχολής, επι-
χείρησε να ιδρύ σει τυ  πο   γραφείο αλλά ο στόχος του 
δεν ευω  δό  θη κε, ενώ μια ακόμη προσπάθεια του 
μοναχού Γαβριήλ της Μονής του Βα  το πε  δίου απέ-
τυχε παρότι αγόρασε ένα εξο πλι σμένο τυπογραφείο 
στη Βε  νε  τία, επειδή ο έλληνας τυπογρά φος τον οποίο 
προσέλαβε τον εξα πά   τησε.

Τη λειτουρ γία τυπογραφείου στο Άγιο Όρος κα-
τάφερε, τελικά, ο αρχιμανδρίτης της Μονής της Με-
γίστης Λαύρας, Κοσμάς ο Επι δαύριος συλλέγοντας 
δωρεές από τη Ρωσία και αγοράζοντας τον απα ραί-
τητο εξο πλισμό στη Βενετία. Το 1759, εγκατέστησε 
το τυπογραφείο στο μοναστήρι: «Εν αμυθήτοις θλί-
ψεσι και μυρίοις πόνοις και ιδίοις αναλώμασιν ουκ 
αθεεί συνεστησάμην εν τῳ Άθῳ τυπογραφίας της 
απαρχάς». Ο Κοσμάς συνεργάστηκε με τον Σω    τή-
ριο Δούκα από τη Θάσο, ο οποίος είχε ήδη ερ  γα  στεί 
ως τυπογράφος στο Ιάσιο, ενώ μάλλον διέ  θε  τε και 
μήτρες των ελληνικων στοιχείων, τα οποία χύ    τευ     σε 
και χρη σιμοποίη σε στον Άθω. Παρ᾽ όλο το κόστος 
και την προσπάθεια μόνο μια έκ  δοση πραγ ματοποιή-
θη  κε, η Εκλογή του Ψαλτηρίου παντός εις τε δοξολογίαν 
και ευχήν, του αγιο   ρείτη και πρώ   του σχολάρχη της 

Εικ. 201. Η αλήθεια κριτής, Μοσχόπολη, περ. 1750.

Εικ. 200. Ο ιερομόναχος και τυπογράφος 
Γρηγόριος Κωνσταντινίδης, Μοσχοπολίτης.

Εικ. 202.  Διαταγαί γάμων, Παναγιώτης Κυριακίδης, 
       Κωνσταντινούπολη, 1767.
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Αθωνιά δος Σχολής, Νεόφυτου Καυ     σο καλυβίτη, το 
1759 (εικ. 204). Ο πρόωρος θάνατος του αρχιμαν-
δρίτη Κοσμά και η αδιαφορία των μοναχών οδήγησε 
στη γρήγορη εγκατάλειψή του (Μπώκος 1998:56-65).

Τα Επτάνησα είναι το μόνο τμήμα του ελλαδικού 
χώρου που δεν γνώρισε την τουρκική κατοχή ως κτή-
ση της Γαληνοτάτης Δημοκρατίας της Βε   νετίας, αλλά 
σταθερή πολιτική της ήταν η απαγόρευση λειτουρ-
γίας τυπογραφείων εκτός της μητρόπολης. 

Το 1797, μετά την νικηφόρο εκστρατεία του Να-
πολέοντα στην Ιταλία, τα Επτά  νησα πε  ριήλ θαν στους 
Γάλ λους, οι οποίοι εγκα τέστησαν τυ  πο γραφείο στην 
Κέρ κυρα. Ο εξοπλισμός έφθασε το 1798 και η γαλλι-
κή διοίκηση το ανέθεσε εργολαβικά στον Παύλο 

Καπ      πα  δόκα, ο οποίος άρχισε την παραγωγή διαφό-
ρων εντύ  πων με τεχνικό προ   σωπικό από το εκστρα-
τευτικό γαλλικό σώμα. 

Το 1800, με τη Συνθήκη της Κων  σταντι νού πολης 
δημιουργήθη κε το πρώτο ημιανεξάρτητο ελληνικό 
πολιτικό μόρφωμα, η Επτα νή σιος Πο  λιτεία. Το τυπο-
γρα φείο ανέλαβε ο Ζα  χα ρίας Χαραμής, μεταφραστής 
και διορθωτής, αλλά μετά τον αναπάντεχο θάνατό 
του, νέος διευθυντής ορί  στηκε ο πατρινός Διονύσιος 
Σα  ρα  ντό  πουλος. Παρά την πρόταση του Πούμπλιου 
Μάρκου-Πού λιου να έρθει και να ανα  λάβει ο ίδιος το 
τυπογραφείο με σκοπό τη δη  μιουρ γία ενός ση  μαντικού 
εκδο  τικού κέ  ντρου κατά τα ευρω   παϊκά πρότυπα 
(Κεφ. 2ο, σ. 233-237), ο Σαρα   ντό  πουλος κατάφερε να 
δια τηρήσει υπό τον έλεγ χό του την επιχείρη ση και το 
1802 υπέγραψε με τη Γε      ρου   σία δεκαετή συμφωνία 
ερ  γο λα βικής διαχείρισης του τυπογραφείου και προ -
χώ ρησε σε ανα νέω ση του εξοπλισμού του (εικ. 205).

Το 1807, η Συνθήκη του Τιλσίτ έφερε τα Επτά νη-
σα ξανά υπό την κυριαρχία των Γάλλων, αλλά ο Σα -
ρα ντό πουλος παρέμεινε στη θέση του διευθυ ντή έως 
το τέλος της συμφωνημένης περιόδου. Η ήττα του 
Να       πο λέο ντα στο Βατερλώ υποχρέωσε τη Γαλ    λία να 
εκ    κε    νώ  σει την Κέρκυρα και οι Άγγλοι, οι νέοι κυρί-
αρχοι του προτεκτοράτου των Επτανήσων, διόρι-
σαν υπεύθυνο τον Δημήτριο Ζερβό, διευθυντή έως 
τότε του τυπογραφείου που είχαν εγκαταστήσει νω-
ρίτερα στη Ζάκυνθο, από το 1809-1810. Η παρουσία 
των Άγ  γλων διατηρήθηκε έως το 1863, όταν πλέον τα 
Επτά νη σα ενώθηκαν με το Ελληνικό κράτος, ενώ το 
μονοπώλιο της Τυπογραφίας της Διοι κήσεως θα ίσχυε 
για όλα τα Επτάνησα έως το 1843. 

Η παραγωγή του τυπογραφείου υποδεικνύει πως 
έπαιξε πρωτίστως τον ρόλο του διοικητικού οργά-
νου, ενώ δευτερευόντως λειτούργησε ως εκ   τυ  πωτική 
επιχείρηση παρά ως εκδοτικός οίκος με συγκεκριμέ-
νο πρόγραμμα βιβλίων.  

Εικ. 204. Εκλογή του Ψαλτηρίου..., Άθως, Σωτήριος Δούκας, 1759.

Εικ. 203. Χαλκογραφία του Άθω, στην έκδοση Bernard de Montfaucon, Palaeographia graeca …, Παρίσι, Luis Guerin, 1708.
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Το 1763, ο πα  τριάρχης Σαμουήλ Α´ Χατζερής, με 
την ευρεία παιδεία του για τον ευρωπαϊκό Διαφωτι-
σμό και το φιλελεύθερο πνεύμα του, γρήγορα ενερ-
γοποίησε εκ νέου το ελληνικό τυπογραφείο στην 
Κωνσταντινούπολη. Το 1764 εκδόθηκε ένα καρα-
μανλίδικο Ψαλτήριο, για τους τουρκόφωνους χρι-
στιανούς, και το 1767 η πραγματεία του Σαμουήλ, 
Διατ  α  γαί Γάμων. Τη διεύθυνση του τυπογραφείου 
είχε ο Παναγιώτης Κυ  ρια κί  δης και ο εξοπλισμός του 
δεν ήταν σπου  δαίος: διέθετε μια σειρά πεζοκεφα-
λαία ελληνικά στοιχεία μεγέθους «Τέξτον Άλδου», 
κεφαλαία δύο γραμμών και λίγα ξύλινα κοσμήματα 
και πρωτογράμματα. Για μία ακόμη φορά, όμως, οι 
οικονομικές δυ  σκο  λίες και οι πολιτικο-θρησκευτικές 
διενέξεις οδήγησαν στην εγκατάλειψη της προσπά-
θειας και η ελληνική τυπογραφία στην Κων στα ντι -
νού πο λη έμεινε αδρανής έως το τέλος του αιώνα.

Το 1798, με την έγκριση των οθωμανών, ο πατρι-
άρχης Γρηγόριος Ε´ συνέταξε συμφωνητικό με το 
αρμενικό τυπογραφείο του Yovhannês Apowč e̔x̔ci 
Arapean και του γιου του Pogos για την εκτύπω ση 
ελληνικών εκδόσεων στο τυπογραφείο τους, υπό τον 
έλεγ χο της Ιεράς Συνό δου (εικ. 206). Από το 1801 
έως το 1808 το πα  τριαρ    χικό τυ   πο  γρα  φείο υπολει-
τουργούσε ξανά, και μόνο η επα      να    φο  ρά του Γρηγο-

Εικ. 205.  Ε[μ]μανουήλ Παπαδόπουλου, Διδασκαλίαι στρατιωτικαί, Η του Γένους Τυπογραφία 
       (Διονυσίου Σαραντόπουλου), Κέρκυρα, χ.χ. (1804). 

ρίου Ε´ εμφύσησε ζωή στο εκ  δο  τικό του πρό  γραμμα. 
Οι σημαντικές όμως ελ  λεί   ψεις σε υλικοτεχνική υπο-
δομή και ειδι  κευ μένο προσω πικό και η νέα απο -
μάκρυνση του Γρη   γο ρίου Ε´ οδήγησαν και πά   λ  ι τις 
τυ   πο  γρα φι κές δρ αστηριό τητες σε στάση. Το 1813 ο 
πα  τριάρ χης Κύ  ριλλος ΣΤ´ αναζωπύρωσε την εκ  δο  -
τική δρα  στη   ριό τητα πα  ρα δίδοντας ερ  γο  λα βικά τη 
διεύ θυν  ση στον Κων   στα ντί νο Κο ρέσ  σιο και τον Αλέ    -
ξαν δρο Αρ  γυ  ρά μο. Η νέα οργάνωση οδήγησε στην 
πιο δραστήρια πε  ρίοδο του τυ  πο  γραφείου με πλήθος 
εκ  δόσεων από το 1815 έως το 1820. Παρ’ όλα αυτά, 
οι πε  ριορ   ι σμοί του δυ  σ  κί  νητου μηχανισμού του Πα-
τριαρ   χείου, η κακή επι  κοι νω  νία με άλ  λες πό  λεις και 
αγο    ρές χωρίς ορ   γα  νω μένο δί  κτυο πωλήσεων, οι συ-
νεχείς ελλείψεις υλι  κών και τε  χνιτών, αλλά και οι 
ακριβές εκδόσεις δημιούργησαν οικο  νο  μι   κά προβλή-
ματα που οδήγησαν στην πα  ραί  τηση του Κορέσ σιου, 
το 1820. Ένα χρόνο αργότερα, το ξέ      σπα σμα της Ελ  λη-
νικής Επανάστασης οδή   γησε σε άγριο προγκρόμ των 
Ελλή νων της Πόλης, τον απαγ     χο νι σμό του Γρηγο-
ρίου Ε´, του Αρ  γυ  ράμου και των προκρίτων, όπως και 
την καταστροφή του ελληνικού τυ  πο γραφείου.

Λίγα χρόνια πριν την Επανάσταση, η Χίος, στη-
ριζόμενη στο μονοπώλιο της μαστίχας, αλλά και στη 
ναυτική παράδοση και παρουσία χίων εμπόρων σε 
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πολλά ευρωπαϊκά κέντρα βρισκόταν στο απώγειο 
της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξή της. Κο-
ρυφαίο γεγονός υπήρξε η ίδρυση της Ακαδημίας της 
Χίου, την οποία το 1815 ανέλαβε να διευθύνει ο Νεό-
φυτος Βάμβας, ένας από τους πλέον φωτισμένους λο-
γίους της γενιάς του. Η πνευματική άνο δος της Χίου 
είχε άλλο ένα σημαντικό τέκνο της ως αρωγό, τον 
ηγέτη του ελληνικού Δια φω τισμού, Αδαμάντιο Κο-
ραή. Η πνευματική πα  ρου σία του βοήθη  σε ση  μαντικά 
στην ανάδειξη της Χίου ως ιδιαίτερου κέ  ντρου του 
Διαφωτισμού και το ακατάπαυστο εν   δια φέρον του 
για το νησί λειτούργησε καταλυτικά για την εγκατά-
σταση τυπογραφείου εκεί.

H πίστη του Κοραή στη δύναμη και αναγκαιό -
τητα του έντυπου λόγου για την παλιγγενεσία του 
ελληνικού έθνους είχε ήδη εκδηλωθεί στο πλούσιο 
συγγραφικό του έργο, η σχέση του με την οικογένεια 
των Didot στο Πα ρίσι τον είχε φέρει σε στενή επαφή 
με τις δυνατότητες της τυπογρα φίας και ήταν δια -
καής του πόθος να αποκτήσει η Χίος το δικό της τυ -
πο  γραφείο. Όταν, λοιπόν, ο νεαρός Ambroise Firmin 
Didot, στο πλαίσιο της ελληνικής παιδείας στην οποία 
τον είχε εισαγάγει ο Κοραής, ταξίδεψε στην Ελλά δα, 
το 1817, επισκέφτηκε και τη Χίο και αναμφίβολα τότε 
συζητήθηκε το ζήτημα της εγκατάστασης τυπογρα-

φείου στη Σχολή. Το 1818 έγιναν οι πρώτες σύντονες 
προσπάθειες να βρεθεί τυπογράφος και να αγοραστεί 
πιεστήριο στη Βιέννη. Παράλληλα, οι υπεύθυνοι του 
εγ  χειρήματος Γ. Γλαράκης και Κ. Κοκκινάκης, αλλη-
λογραφούσαν με τον Κοραή και του ζητούσαν να 
μεσολαβήσει στους Didot για να τους προμηθεύουν τυ-
 πο  γραφικά στοιχεία. Παρά τις καθυστερήσεις, τον 
Απρίλιο του 1819 προαναγγέλλεται στον Ερμή τον 
Λόγιο της Βιέννης η ίδρυση «Τυπο γρα φίας εις την 
Χίον» και τον Σεπτέμβριο το νεοϊδρυθέν τυπογραφείο, 
υπό τη διεύθυνση του Γερ μα νού J.D.G. Bay hoffer, 
κυκλοφόρησε την πρώτη του έκδοση, μια ομιλία του 
Βάμβα. Το τυ  πο γρα φείο εγκα ταστάθηκε σε χώρο της 
Σχολής και, όπως ήταν φυσικό, διέθετε μόνο τον απο-
λύτως αναγκαίο εξοπλισμό, λίγες σειρές στοιχείων και 
κάποια κοσμήματα. Οι εκδόσεις του δεν πρόλαβαν να 
ξε  περάσουν τις οκτώ, γιατί, όπως και αυτό της Κων  -
σταντινούπολης και των Κυδωνιών, δεν επιβίω σε 
των δραματικών γεγονότων του 1821. Το τελευταίο 
του έντυπο κυκλοφόρησε ένα μήνα πριν την Επανά-
σταση και ύστερα η Σχολή έκλεισε. 

Οι Κυδωνίες (Αϊβαλί) ήταν μια ασήμαντη πόλη 
κοντά στα βόρεια παράλια της Μι   κράς Ασίας, αλλά 
ύστερα από τη Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, 
το 1774, η μαζική εποίκιση από Έλληνες έφερε μεγά-
λη οικονομική  άνθηση και μαζί το πνευμα τικό και 
ιδεολογικό στίγμα του ελληνικού Διαφω  τι  σμού. Από 
τις αρχές του 19ου αιώνα στις Κυδωνίες είχε ιδρυθεί 
Ακαδημία για την εκπαίδευση των νέων, την οποία 
διηύθυνε μια μεγάλη πνευματική μορ φή, ο λόγιος Βε-
νιαμίν ο Λέσβιος. Το 1817, όταν ο Ambroise Firmin 
Didot έφτασε στην πόλη και παρακολούθησε μαθή-
ματα στην Ακα   δημία της, άρχισε να ωριμάζει η σκέ-
ψη για ίδρυ ση τυπογραφείου · αποφασίστηκε, λοιπόν, 
να στείλουν με υποτροφία έναν μαθητή στο Παρίσι 
για να εκπαιδευτεί στην τυπογραφική τέχνη. Έτσι 
άρ  χι σε η πολυκύμαντη σταδιοδρομία του Κων  στα-
ντίνου Τόμπρα (1784-1845;) στην τυπογραφία της 
πόλης του και, στη συνέχεια, της επαναστατημένης 
Ελλάδας. Με έξοδα των Κυδωνέων είχαν σταλεί 
στο Παρίσι και ο Παρασκευάς Πάτροκλος για εκ-
παίδευση στη χαρτοποιία και ο Κωνσταντίνος  Δη-
μίδης στην οπλουργία. Δύο χρόνια αργότερα, το 
1819, ο Τόμπρας επέστρεψε μαζί με τον εξοπλισμό 
ενός τυπογραφείου και άρ  χισε τις εργασίες του. Με 
συνεργάτη τον Δημίδη και βοηθούς τούς ανηψιούς του 
Ιωάννη Τόμπρα και Αναστάσιο Νικολαΐδη, το τυ  πο-
γραφείο λειτούργησε για δύο χρόνια πριν χαθεί κατά 
την καταστροφή της πό  λης. Η παραγωγή του ήταν 
οκτώ μικρά έντυπα, βοηθήματα, κυρίως, των μαθη-
τών της Ακαδημίας (εικ. 207).

Εικ. 206. Ανθίμου, πατριάρχη Ιεροσολύμων, Διδασκαλία 
πατρική, Pogos Arapean, Κωνσταντινούπολη, 1798.
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Τα τυπογραφεία της Επανάστασης

Μετά την καταστροφή των Κυδωνιών, ο Τόμπρας 
και ο Νικολαΐδης κατέφυγαν στα Ψαρά, όπου είχε 
ήδη μετοικίσει ο Δημίδης, ο οποίος είχε προηγουμέ-
νως μεταβεί με άλλους Φιλικούς στην Τεργέστη για 
να οργανώσει την αγορά όπλων και τυπογραφείου, τα 
οποία έφερε λίγο αργότερα στην Ελλάδα ο Δημήτριος 
Υψηλάντης. Ο μεν Τόμπρας έφυγε με τον Νικολαΐδη 
σε λίγο για να ανα λ άβουν το πρώτο αυτό τυπο  γρα   -
φείο των επαναστατών, ο δε Δημίδης παρέ μει νε ερ        -
γαζό με  νος ως οπλουργός στα Ψαρά, ενώ ασχολήθη-
κε και με τη χά     ραξη και χύτευση στοιχείων και την 
κατασκευή μι  κρού αυτοσχέδιου πιε στη ρίου με την 
ελ  πί     δα να εκδόσει εφημερίδα εκεί. 

Τον Ιούνιο του 1821, με την άφιξη του Υψηλάντη 
στην Ύδρα, ως επικεφαλής της επαναστατικής κυ βέρ-
  νησης, έφθασε και ο τυπογραφικός εξοπλισμός και 
από εκεί, τον επόμενο μήνα, μέσω Άστρους και Βερ-
βαινών κατέληξε στην Καλαμά  τα. Σύμφωνα με την 
περιγραφή του Δ. Ειρηνίδη:

Τα στοιχεία του τυπογραφείου του Υψηλάντου ήσαν των 
12 στιγμών, προμηθευμένα  εκ Βενετίας ή Λειψίας. Όλα 

τα φωνήεντα (και τα κεφαλαία) ήσαν χαρακτά [γεισωμέ-
να], ήτοι είχον χωριστά τα πνεύματα και τους τόνους, οί-
τινες προσαρμοζόμενοι εις τα χαρακτά λεγόμενα απετέ-
λουν τον κορμόν αυτών ισοπαχή με τα άτονα· διό και αι 
γραμματοθήκαι, ελλειπόντων των τονουμένων, ήσαν μι-
κραί, μικρότεραι των νυν εν χρήσει δια τα Λατινικά ή 
Γαλλικά στοιχεία, και επομένως λίαν ευμετακόμιστοι. Το 
δε πιεστήριον ήτο ξύλινον με δύο σιδηράς πλάκας [πίε-
σης], ων η άνω είχε το ήμισυ μέγεθος της κάτω· διό και το 
πάτημα ήτο διπλούν [με μετατόπιση της κάτω φόρμας 
των στοιχείων] εις την τύπωσιν εκάστου φύλλου χάρτου· 
εχώρει δε η κάτω πλαξ [στοιχειοθετημένη φόρμα] οκτώ 
σελίδας εις 8ον [σχήμα σελίδας]. Η πρώτη έκδοσις του 
προσωρινού πολιτεύματος εγένετο με στοιχεία των 11 
στιγ  μών της Γαλλικής κατασκευής εις σχήμα 16ον, η δε 
δευτέρα, με τα στοιχεία των 12 στιγμών εις 8ον.

(Ειρηνίδης 1876:31)

Για τη λει  τουργία του ήλθαν ο Τόμπρας και ο 
νεα ρός Νικο λαΐδης, οι οποίοι, μαζί με τον συν  τά κτη 
Θεόκλητο Φαρ  μα κίδη, έμπει   ρο εκδότη του Λογίου 

Εικ. 207. J.N. Wuille, Συμβουλαί προς την θυγατέρα μου, 
Τυπογραφείο της Σχολής των Κυδωνιών, Κυδωνίες, 1820.

Εικ. 208. Σάλπιγξ Ελληνική, η πρώτη εφημερίδα της Ελληνικής 
Επανάστασης, Καλαμάτα 1η Αυγούστου 1821.
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Ερμή στη Βιέννη, κυ   κλο φό  ρησαν, την 1η Αυγού-
στου 1821, το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Σάλ
πιγξ Ελληνική, ενώ σύντομα θα ακο λου   θού  σαν δύο 
ακόμα φύλλα (εικ. 208). Οι εξελίξεις του αγώνα δεν 
επέτρεπαν τη μόνιμη εγ  κα  τάσταση, και μετά την 
άλωση της Τρί  πολης, στις 23 Σε  πτεμβρίου, το τυπο-
γραφείο μεταφέρθηκε πρώτα εκεί και, μάλλον λόγω 
του λοιμού που ενέσκηψε στην πόλη, αμέσως μετά 
στο Άργος. Η ασθένεια του Τόμπρα, μάλλον από τον 
λοιμό, και η διοικητική ολιγωρία καθήλωσαν το 
ανενεργό πλέον τυπογραφείο στην πόλη έως τη με-
ταφορά του στην απελευθερωμένη Κόρινθο και την 
ανάρρωση του αρχιτυπογράφου, τον Μάρτιο του 
1822. Στο μεταξύ και άλλες δωρεές εξοπλισμού κα-
τέφθασαν από την Ευρώπη και εμπλούτισαν το ερ-
γαστήριο. Ένα λιθογραφικό και ένα ακόμη τυπο-

γραφικό πιεστήριο προ  στέθηκαν στο δυναμικό του 
εξυπηρετώντας τις ανάγκες της Διοίκησης για έντυ-
πα και ανακοινώσεις. Εκτός από τους δύο προανα-
φερθέντες στοιχειοθέτες, πρέπει σταδιακά να προ-
σλήφθηκαν και άλλα πέντε άτομα για τη λειτουργία 
των πιεστηρίων και τις υπόλοιπες βοηθητικές εργα-
σίες. Στην αρχή το τυπογραφείο διέθετε μόνο μία ελ-
ληνική γραμ ματοσειρά, πα  λαιού σχεδια σμού, καθώς 
και δύο κεφαλαιογράμματες για τίτλους και λιγο-
στούς διάκοσμους, αλλά με την άφιξη του δεύτερου 
πιεστηρίου προστέθηκε μία ακόμη γραμματοσειρά, 
του νέου σχεδιασμού του Firmin Didot, και πε  ρισ  -
σό τερα τυπογραφικά διακοσμητικά. Εκτός της εφημε-
ρίδας, τα περισσότερα έντυπα ήταν μονόφυλλα, αλλά 
τυπώθηκαν επίσης ένας χαλ   κογρα  φη μένος χάρτης 
και τρία πολυσέλιδα κείμενα για τη Διοίκηση και το 
πολίτευμα της Ελλά δας.  

Η τροπή του πολέμου δεν επέτρεψε τη μακρο -
ημέρευση της πρώτης «Εθνικής Τυπογρα φίας». Η κά-
θοδος του Δράμαλη στην Πελοπόν νησο το καλοκαίρι 
του 1822 και η εγκατάλειψη της Κο  ρίν  θου οδήγησαν 
στην απώλεια του τυ  πο  γραφείου, καταφέρνοντας ένα 
σημαντικό πλήγμα για τον εθνικό αγώ να. Η σύ  ντο  μη 
λειτ  ουργία του, πάντως, κατέδειξε τη ση  μα  σία του 
έντυ   που λόγου στις επαναστατικές συνθήκες. 

Εικ. 209. Η αίτηση διορισμού του Κ. Τόμπρα ως τυπογράφου 
της Εφημερίδος της Διοικήσεως, ΓΑΚ.

 Προς το Σ[εβαστόν] Βουλευτικόν Σώμα!
    Επειδή εις τας προλαβούσας αναφοράς μου δεν έλαβον 
απάντησιν, επαναλαμβάνω τα αυτά, ότι
    Αν η Σ[εβαστή] Διοίκησις εγνώρισε τας δουλεύσεις μου κατά 
την Α´ Περίοδον. 
    Αν επληροφορήθη ότι δια της καλλιτεχνίας μου ευηρέστησα 
το Έθνος συστήσας δια συνδρομής της Σχολής των Κυδωνιών 
την ωραίαν τυπογραφίαν του Φιρμίνου Διδότου, ζηλωτού 
και αμιμήτου Γάλλου.
    Και τελευταίον, αν έγινε γνωστή η επιμέλειά μου, 
ας ευδοκήσῃ δια Σ[εβαστού] θεσπίσματος να με αναδείξῃ 
τυπογράφον της η Διοίκησις δια περισσοτέραν μου φιλοτιμίαν 
και εις το έργον μου προθυμίαν. αν δε, τυχόν, μελετᾴ να εκλέξῃ 
άλλον, παρακαλώ να ειδοποιηθώ δια ν᾽ αναχωρήσω.
    Μένω με σέβας βαθύτατον 
Ναύπλιον, τῃ 15 Απριλλίου 1825.
    ο ευπειθής Πατριώτης 
    Κωνσταντίνος Τόμπρας

Εικ. 210. Η έγκριση διορισμού του Κ. Τόμπρα ως τυπογράφου 
της Εφημερίδος της Διοικήσεως, ΓΑΚ. 

    Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν
    Εκ της εγκλείστου αναφοράς του Κωνσταντίνου Τόμπρα παρατηρῄ 
το Σεβαστόν τούτο Σώμα την αίτησίν του.
    Το Βουλευτικόν Σώμα δια την αποδεδειγμένην εμπειρίαν του εις 
την τέχνην της τυπογραφίας και εκδουλεύσεις του, προβάλλει προς
το Σ[εβαστόν] Εκτελεστικόν να διωρισθή τυπογράφος 
της Εφημερίδος της Διοικήσεως.
    Τῃ 17 Απριλλίου 1825  ο Πρόεδρος
    Εν Ναυπλίῳ      Δανιήλ Νοταράς

    ο Αος Γραμματέας
       Ε. Σκανδαλίδης 
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Μετά την απώλεια της Κορίνθου η ανάγκη ύπαρ-
ξης ενός «Τυπογραφείου της Διοικήσεως» τέθηκε 
και πάλι επιτακτική, αλλά έως το 1824 κανένα ουσια
στικό βήμα δεν έγινε, ενώ το τυπογρα φείο της Ύδρας 
λειτουργούσε ως το άτυπο όργανο της Διοί  κησης, 
παρ’ όλες τις αντιρρήσεις και αντιδικίες που αυτό 
προ     καλούσε. Η άφιξη του συ  ν  ταγ  ματάρχη Leicester 
Stan     hope (17841862) ως διαχειριστή της Φι  λελ λη
νικής Επι  τρο πής του Λον  δίνου με δύο τυπογρα φεία 
και δύο λιθογραφεία δη  μιούρ  γησε κά       ποιες ελπίδες πως 
το πρόβλημα θα λυνόταν. Παρ’ όλα αυτά, η αντιπα-
λότητα των φα  τριών, η ασυνεννοησία και η δυα ρ χία 
που μάστι  ζε την πο    λι τική σκη  νή στην Πελο πόν νησο 
οδήγησαν τον Stan hope να με  τα φέρει στην Αθή να το 
τυπογραφείο που είχε υπο    σχεθεί στη Διοί κηση και 
τελικά να της πα ρα δώ σει μόνο το λιθο  γρα φείο.

Παρότι το καλοκαίρι του 1824 η Φιλελληνική 
Επι τροπή του Λονδίνου αποφάσισε νέα παραγγελία 
τυπογραφείου, το οποίο έφτασε στο Ναύπλιο στα τέλη 
του χρόνου, η Διοί  κηση φρόντισε να αγοραστεί από 
τους Didot στο Παρίσι ένα ακόμη. Τα δύο πιεστήρια 
εγκαταστάθηκαν στο Ναύπλιο με διευ θυντή και στοι 
χειοθέτη τον Παύ λο Πατρίκιο και από τον Μάιο του 
1825 εκ   δό  θη καν οι πρώτες ερ  γασίες με τον επίσημο 
τίτλο «Εν τη τυπογρα φία της Διοι  κήσεως». Λί  γο αρ 
γό τερα ανέλαβε εκ νέου ο Θεό κλη τος Φαρ  μακί δης 
ως «εφημεριδογράφος της Διοική σεως» και στις 7 
Οκτω βρίου 1825 εμ  φανίστηκε το πρώτο φύλλο της 
ΓενικήςΕφημερίδοςτηςΕλλάδος. Στο προσωπικό είχε 
ήδη προσληφθεί και ο Τό  μπρας (εικ. 209210), ο 
οποίος, όμως, τον επόμενο χρό νο ήλθε, μαζί με άλ 
λους έξι τεχνίτες του τυ  πο     γρα φείου, σε σύγ κρουση 
με τον Φαρ    μα κίδη με αποτέλεσμα να προχωρήσουν 
σε απερ  γία – την πρώ   τη, κατά πά   σα πιθα  νό    τητα, ερ-
γατική κινη   το   ποίη ση στον ελ  λα δι κό χώρο – η οποία 
έλη  ξε με την προσωρινή φυ   λά     κιση του Τόμπρα και 
την από    λυση των συμ  με τε  χόντων. Ο Τόμπρας συ
νέχισε την τυ  πο  γρα  φι κή του δραστηριότητα στο Ναύ
 πλιο, όπου ίδρυ  σε δικό του τυ  πογραφείο, με συνεταί-
ρους τους Κ. Ιωαν    νίδη και Γ. Αθανασιάδη Μελι   στα  γή 
και αρ   γότ  ερα τον Κ. Δημίδη. Παρέ μεινε εκεί έως τον 
θά  νατό του, το 1846.

Το λιμάνι του Μεσολογγίου, στο στόμιο του Κο-
ρινθιακού κόλπου, αποτελούσε κέ  ντρο στρατηγικής 
σημασίας για την επικοινωνία και τρο   φοδοσία των 
επαναστα τών από τα Ιόνια νη  σιά και τα ευρωπαϊκά 
λιμάνια, ενώ, παράλληλα, η πρόω ρη απώ λεια της επα
 ναστατημένης Πάτρας έκανε επιτακτική την κατοχή 
της πόλης. Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ήταν ο 
πρώτος που έφτασε στην πόλη το φθινόπωρο του 
1821 από το Λιβόρνο, έχοντας ήδη φροντίσει για την 

αγο  ρά και μετα φο ρά ενός τυπο γρα φείου. Η έλ λει ψη 
τε χνι κού προ σω  πικού, όμως, αλλά και η βρα  δυ κί νη
τη Διοίκηση αδρανοποίησαν τη λειτουρ γία του και 
το Μεσο λόγ γι παρέμεινε χωρίς τυπο γρα φείο έως το 
1823. Το καλοκαίρι έφτασε στην Κε    φαλ λο νιά ο λόρ-
δος Βύρων, ως αντιπρόσω πος της Φι λελ λη νι κής Επι
τρο πής του Λονδίνου, ενώ στην Αγγλία, ένα άλ  λο 
μέλος της, ο συνταγ μα   τάρ χης Lei  cester Stan hope (εικ. 
211) συμ  μετείχε στην ορ γάνωση της βοή θειας προς 
την Ελλάδα και πρω  το στάτησε στην αγο ρά και απο
στολή δύο τυ πογρα φείων και δύο λιθογραφείων. 
Ταυτόχρονα επέστρεψε στην πόλη και ο Μαυ  ρο
κορ δάτος μαζί με τον θεσσαλονικέα τυ πο   γρά    φο 
Δημή τριο Μεσθενέα και το μικρό του τυ   πο   γρα φείο. 
Έως την άφιξη του αγγλι  κού πιε στη ρίου ο Stanhope 
προετοίμασε την οργάνωση της εφημερίδας Ελληνι-
κά Χρονικά (εικ. 211212), με διευ    θυντή τον Ελ
βετό Johann Jacob Meyer (17981826, εικ. 211) και 
χρη    σιμο ποίη σ ε το πιεστήριο του Με  σθε   νέα και για 
την εκ    τύπωση των πρώτων φύλλων.

Ο Meyer αναδείχθηκε σε φλογερό φιλελεύθερο 
επα    να στά τη, ενώ οι γενικότερες γνώσεις του και το 
εν    δια φέ ρον του για την τυπογραφία τον ανέδειξαν 
σε δρα  στήριο συνεργάτη του Stan hope, συνδέο  ντας 
έτσι το όνο  μά του με τη μακροβιότερη εφημερίδα 
της Ελληνικής Επανάστασης. 

Εικ. 211. Ο Johann Jacob Meyer και ο Leicester Stanhope,
 εκδότες των ΕλληνικώνΧρονικών, Μεσολόγγι, 18241826.
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Τον Ιανουάριο του 1824 άρχισε η έκδοση τωνΕλ
ληνικώνΧρονικών, ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα έφτα  σε 
και ο λόρ  δος Βύρων στο Μεσολόγγι και λί  γο αρ   
γότερα τα αγ  γλικά πιεστήρια, ένα εκ των οποίων 
δό  θηκε στον Meyer για να συνεχίσει την εκδοτική 
προσ  πάθειά του. Το τυ  πογραφείο διέ θε τε πλέον δύο 
πιεστήρια, ικα  νοποιητική ποσό τ ητα στοιχείων ελλη-
νικών και λα  τι νι κών γραμ μα τοσει ρών και λι  γοστά 
τυπο γρα φ ικά δια   κο σμη τι κά. Ως προσω   πικό, εκτός 
του Με σθενέα, πρέπει να ερ γά στηκε ο γιος του Γεώρ
 γιος, ο γαμπρός του Γεώρ     γιος Κυ  ριάκης και τέσ   σερα 
ή πέντε ακόμη άτομα. Εκτός από την εφημερίδα Ελ
ληνικάΧρονικά, η οποία κυ κλο φο ρούσε δύο φορές 
την εβδο μάδα και απο  τέ λεσε για περισ σό τερο από 
δύο χρόνια ένα από τα κυ ριότερα μέσα εμ  ψύ χω σης 
των αγω   νι    στών, το τυπο  γρα φείο κυκλο φό ρησε για 
λίγο διά  στη μα και ένα ξενό γλωσσο φύλλο, το Tele
grafoGreco, με νέα του Αγώνα στην ιταλική. Επι
πλέον, λίγα έντυ   πα, μο     νό φυλλα και μικρά βιβλία, 
εκδό     θηκαν κατά τη διάρκεια της λει τουρ  γίας του, 
πά  ντα με σκο πό την ενημέρωση και μόρ       φωση των 
πολιορκη μέ νων. Ιδιαί   τε  ρη μνεία πρέπει να γί νει στην 
πρώτη έκδοση του Ύμνου εις την Ελευθερίαν, του 
Διο    νυ   σίου Σο λω μού, το 1825 (εικ. 213). Οι δύσ κολες 
συν θήκες, τα περιο  ρι σμέ  να υλι   κά μέσα, η πολιορ  κία 

της πόλης και το λι  γοστό ανα    γνω στικό κοινό δεν 
επέ τρεψαν πε ρισ   σό  τερη δραστη ριότητα. 

Ο φιλελευθερισμός του Stanhope και του Meyer, 
τους έφερε σε αντιπαράθεση με τον μετριοπαθέστερο 
λόρδο Βύρωνα, αλλά κυρίως με τον Μαυ  ροκορδάτο, 
και παρ᾽ όλες τις ενέρ γειες του τελευταίου στην 
Κυβέρ νηση, δεν κα  τά φε ρε να σταματήσει την έκ 
δοση της εφη  με ρί δας, η οποία συνεχίστηκε καθ’ όλη 
τη διάρ κεια της άμυ  νας της πό  λης και σί γησε μόνο 
με τον θά  νατο του Meyer και του Μεσθενέα κατά την 
ηρωι κή έξο  δο των υπερασπιστών του Μεσολογ γίου. 

Το μικρό νησί των Ψαρών είχε αναπτύξει σημα-
ντικό στόλο και πλούτο με τον οποίο οι Ψαριανοί 
υποστήριξαν ενερ  γά τον απελευθερωτικό αγώνα. Η 
αίγλη των Ψαρών ως δυναμικής και φιλελεύ θε   ρης 
πόλης και η παρουσία του Δημίδη πρέπει να έπει σαν 
τον συνταγματάρχη Leicester Stan hope πως άξιζαν 
υποστήριξης και γι᾽ αυτό, την άνοιξη του 1824, ζή 
τησε από τον γερμανό υπολοχαγό Klempe να παρα-
λάβει το ένα από τα δύο λιθογρα φικά πιε στήρια που 
βρίσκονταν στο Με  σο λόγγι και να το μεταφέρει στα 
Ψαρά, όπου με άλλους φι   λέλλη νες άρ χισαν την εκτύ-
πωση εγγράφων και την προετοιμασία της Εφημε
ρίδοςτωνΨαρών. Δυ  στυχώς και εδώ η δίνη του πο 
λέμου επέφερε, λί  γους μήνες αρ  γότερα, την ολοσχερή 

Εικ. 213. Διονύσιος Σολωμός, ΎμνοςειςτηνΕλευθερίαν, 
τυπογραφείο Μεσολογγίου, Δημήτριος Μεσθενέας,  1825.

Εικ. 212. Ανακοίνωση του θανάτου του λόρδου Βύρωνα, 
ΕλληνικάΧρονικά, 9.4.1824.
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καταστροφή του νησιού από τον τουρκo-αιγυπτιακό 
στόλο και τον ηρωικό θά  να το του Klempe, ματαιώ-
νοντας κάθε τυπο γρα  φι κή παρουσία στο Αιγαίο.

Η απώλεια του πρώτου ελληνικού τυπογραφείου 
το 1822 στην Κόρινθο υπήρξε βαρύτατη και η ανά-
γκη αναπλήρωσής του επείγουσα. Η δυσκολία, όμως, 
οργάνωσης των πατριωτικών οργανώσεων της Δια -
σποράς και των φιλελληνικών κύκλων είχε ως απο-
τέλεσμα να αναλωθεί όλος ο επόμενος χρόνος χωρίς 
να έχει εγκαταστα  θεί νέο τυπογραφείο στις απελευ-
θερωμένες πε  ριο  χές.

Ο συνταγματάρχης Leicester Stanhope, φεύγο-
ντας από το Μεσολόγγι τον Φεβρουάριο του 1824, 
αποφάσισε να μεταβεί στην Αθήνα, όπου ο Οδυσσέ-
ας Αν  δρού τσος ήλεγχε την πόλη και το κά  στρο της 
Ακρό πολης, για να εγκαταστήσει το τυ  πογραφείο 
και το λιθογραφείο που είχε στεί λει από το Μεσο-
λόγγι για να εκδώσει εφημερίδα. Εκεί, συνεννοήθη-
κε και προσέλαβε τον Γεώργιο Ψύλλα να διευθύνει 
ως αρχισυντάκτης την Εφημερίδα των Αθηνών, με 
τυπο γρά  φο τον Νικόλαο Βαρότζη στη Σαλαμίνα, 
που είχε εγκατασταθεί στην αρχή πριν μεταφερθεί 
στην Αθήνα (εικ. 214). Ο Βαρότζης ήταν από τα Σά-
λωνα (Άμφισσα) και είχε εκπαιδευτεί λίγο στην τυ-
πογραφική τέχνη στη Βενετία. Ο Stanhope ήταν αυ-
τός που είχε επιλέξει και το γνωμικό που εμφανιζόταν 
κάτω από τον τίτλο της: «Η Παρρησία είναι η ψυχή 
της Δικαιοσύνης» και απεύθυνε (μεταφρασμένο) τον 
παρακάτω επαναστατικό χαιρετισμό προς τους Αθη-
ναίους στο πρώτο φύλλο της, μετά από μια σύντομη 
εισαγωγή του αρχισυντάκτη:

«Οι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να κοινοποιούν και με 
άλλους τρόπους και με το μέσον της τυπογραφίας ό,τι 
στοχάζονται δια καλόν»

«Η Παρρησία είναι η ψυχή της Δικαιοσύνης»

Στοχαζόμεθα χρέος μας, πρώτον χρέος μας, να κηρύξω-
μεν ευθύς εις την αρχήν της Εφημερίδος, την ευεργεσίαν 
όπου ο ευγενής Κολονέλος Λεϊκέστερ Στανόπ έκαμεν εξ 
ονόματος του Ελληνικού Κομιτάτου της Λόνδρας προς 
τους Αθηναίους, πρώτον χαρίζωντάς τους μίαν εξαίρε-
την τυπογραφίαν, και δεύτερον συνεργώντας με πολύν 
ζήλον και με μεγάλην συνδρομήν δια να συστηθῄ η πα-
ρούσα Εφημερίς εκδιδομένη με την ρηθείσαν τυπογρα-
φίαν. Και δια να γνωρίσῃ ο λαός της Ελλάδος, ποίαν 
αγάπην έχουν εις αυτόν εκείνοι οι ευγενείς και φιλελεύ-
θεροι άνδρες, όπου συσταίνουν το Κομιτάτον, ιδού εκδί-
δομεν το γράμμα του ευγενούς Στανόπ, με το οποίον 
εσυντρόφευσε το προς τους Αθηναίους χάρισμά του.

Αθηναίοι,
εν Αθήναις τῃ 20 Απριλίου  1824.
 
Σας ονομάζω Αθηναίους, επειδή είσθε οι άξιοι απόγονοι 
εκείνου του παλαιού σοφού, ανδρείου και περίφημου 
λαού, επειδή αποκτήσατε ανδρείως και εβαστάξατε φρο-
νίμως την ελευθερίαν σας. Εγώ εστάλθηκα προς εσάς ως 
επίτροπος του ελληνικού Κομιτάτου της Λόνδρας· δεν 
αγαπώ να σας βαρύνω με μίαν μακράν διήγησιν των κα-
λών, όσα προξενεί η ελεύθερη μεταχείρησις του νοός 
επάνω εις τα έργα των Διοικητών ενός Έθνους. Τούτο 
γνωρίζοντες οι εις την Αγγλίαν φίλοι σας έστειλαν εις 
την Ελ  λάδαν μερικάς τυπογραφίας.

Μίαν από αυτάς προσφέρω εν ονόματι του Κομιτά-
του εις τους Αθηναίους. Ας την μεταχειρίζωνται δια το 
συμφέρον του λαού· ας την φυλάττουν ως μίαν ιεράν παρα-
καταθήκην της αγάπης των Βρετανών προς τους Έλληνας.

Αθηναίοι, το δίκαιον του Έθνους σας ἐγγιξε τον 
λαόν της Αγγλίας κατάκαρδα. Αυτοί εστάθηκαν και επε-
ριεργάσθησαν με θαυμασμόν τα κατά γην και θάλασσαν 
ανδραγαθήματα των Ελλήνων· με μεγάλον καρδιοκτύπι 
επαρατήρησαν ένα έθνος να παλεύει γενναίως με τα πλέ-
ον μεγάλα εμπόδια της τύχης, να πηδήσῃ ανδρείως μέσα 
από τας αλύσσους του, και τέλος πάντων άτρομον εις 
τον αφανισμόν του να θριαμβεύσῃ κατεπάνω εις ένα Βα-

Εικ. 214. Εφημερίς Αθηνών, τυπογραφείο Αθηνών, 
Γεώργιος Ψύλλας - Νικόλαος Βαρότζης, 1824.
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σίλειον, όπου τόσους χρόνους ημπόρεσε να βασταχθῇ 
εναντίον εις ταις πλέον δυναταίς ηγεμονίαις της Ευρώ-
πης. Εκείνο όμως όπου δεν είναι ολιγώτερον θαυμαστόν, 
είναι, πως ένα Έθνος τόσον καιρόν σκλαβωμένον υπό 
κάτω εις Βασιλείς Ρωμάνους και Τούρκους, μέσα εις την 
ταραχήν των αρμάτων, εις τους πολέμους των Φατριών, 
και περικυκλωμένον από ένα μεγάλον πλήθος Τουρκών, 
εσύστησε το τόσον ελεύθερον πολιτικόν του σύστημα. 
Όμως δια να φυλάξετε και ακόμι τελειώτερον να κάμετε 
εκείνο, όπου αρχηνήσατε τόσον καλά, έχεται να δοκιμά-
σετε ακόμι πολλαίς δυσκολίαις. Αθηναίοι, εσείς ηξεύρε-
τε καλά, ότι σκοπός της Διοικήσεως πρέπει να είναι η 
κοινή ευτυχία, όπου θέλει να ειπῇ τα μεγαλήτερα καλά 
να είναι δια τους περισσότερους ανθρώπους. Τούτο 
όμως δεν γίνεται εκεί όπου ο άνθρωπος δεν είναι βέβαιος 
της ζωής, του έχειν, και της τιμής του. Αλλά ποία είναι η 
αιτία όπου τούτη η ευταξία δεν ευρίσκεται εις την Ελλά-
δαν τόσον σωστή, εδώ μάλιστα όπου ο λαός ομολογείται 
δια αγαθός; είναι επειδή οι ολίγοι εκείνοι όπου άρπαξαν 
την δύναμιν από τας χείρας της Διοικήσεως, εκυνήγησαν 
το εδικόν των συμφέρον περισσότερον από τα συμφέρο-
ντα του Κοινού· λέγω τους ολίγους δυνατούς από πάσαν 
Φατρίαν. Και δια να διορθωθῇ αυτή η κατάστασις των 
πραγμάτων, ο λαός πρέπει να καταφύγῃ εις την φυσικήν 
του δύναμιν ή να μεταχειρισθῇ τον νουν του και την 
αλήθειαν εναντίον του κακού με το μέσον τη ελευθέρας 
τυπογραφίας. Ένας μεγάλος άνδρας λέγει, πως εάν του 
εδίδετο ένας τόπος μέσα εις το ευρύχωρον Βασίλειον της 
Ανατολής σεβάσμιος και απείρακτος δια να δίδῃ ασφά-
λειαν εις εκείνους όπου ήθελαν να παρατηρούν και να 
κοινοποιούν εκείθεν τα φερσίματα των Κατίδων, Πασά-
δων, και Βεζυράδων· αυτός λέγει και υπόσχεται να κρη-
μνίσῃ εις πολλά ολίγον καιρόν τον Τυρανικόν θρόνον 
των Σουλτάνων από τα θεμέλιά του.

Εφημερίς Αθηνών, 1(20.8.1824)1-2.

Στο επόμενο φύλλο ο Ψύλλας, αφού ενημερώσει 
το αναγνώστες για την εγκατάσταση πλέον της εφη-
μερίδας στην Αθήνα, δημοσιεύει την επίσημη απά-
ντηση του «Κοινού των Αθηναίων» στον Stanhope:

 
ΑΘΗΝΑΙ, τῃ 2 Σεπτεμβρίῳ 1824
Ειδοποιούμεν τους συνδρομητάς μας
Ότι η Τυπογραφία και η Εφημερίς μας ώντας έως τώρα 
τραβιγμέναι εις την Σαλαμίνα, ήτον υποκείμεναις και 
αυταίς εις τας ακαταστασίαις της ξενιτείας.

Δια τούτο απεφασίσθη να μετακομισθούν εδώ εις 
την Πατρίδα των.

Δια τούτο και εμείναμεν οπίσω από το χρέος μας, 
αφίνωντας ανέκδοταις τέσσεραις Εφημερίδες, των 23, 
27, 30 Αυγ. και 3 του τρεχ.

Εις το εξής όμως θα βάλωμεν τα δυνατά μας δια να 
μη λείψωμεν εις το παραμικρόν από ό,τι υποσχεθήκαμεν 
εις την ειδοποίησίν μας.

ο Συντάκτης

Απόκρισις των Αθηναίων εις το γράμμα του Κολονέλου 
Στανόπ, οπού επαρρησιάσαμεν εις το πρώτον φύλλον. 

Σεβάσμιε Στανόπ
Τα λαμπρά σου και ευγενή αισθήματα έγιναν γνώριμα 
καθ᾽ όλην την έκτασιν της Ελλάδος.

Αι Αθήναι αντηχούσιν από τας ευλογίας και επαί-
νους του κυρίου Στανόπ, αι οποίαι απήλαυσαν προσωπι-
κώς το αξιοτίμητον υποκείμενόν σου, εγνώρισαν πραγ-
ματικώς τα προτερήματά σου, ωφελήθησαν από τας 
τόσας σοφάς οδηγίας σου και προτροπάς περί τα καλά, 
και τελευταίον έλαβον από το χέρι σου το αξιόλογον δώ-
ρον της τυπογραφίας, η οποία θέλει συνεισφέρη βέβαια 
πολύ, εις του λαού τον φωτισμόν και την ελευθερίαν 
[…].

Εφημερίς Αθηνών, 2(6.9.1824)1-2

Ο Stanhope, όμως, ως εν ενερ  γεία στρατιωτικός 
της Μ. Βρεταννίας, ανακλήθηκε μετά από διαμαρ-
τυρίες της Υψηλής Πύλης. Πα  ράλ ληλα, ο Gropius ή 
ο Gill είχε αναλάβει το λιθογρα φείο και την εκμά-
θηση της λειτουργίας του στον Βλά σιο Ράβη, έως 
το καλοκαίρι του 1824, όταν με  ταφέρθηκε στο Ναύ-
πλιο για λογαριασμό της Διοίκησης. 

Η σπουδαιότητα της τυπογραφίας και της δη μο-
σιο γραφικής ευθύνης απασχολούσε τον Ψύλλα, αλ  λά 
και άλλους και γιαυτό δημοσίευσε λίγο αργότερα μια 
επιστολή του Ιωάννη Ειρηναίου επί του θέματος:

[…] – μόνον τους ύστερους λόγους της διατριβής του 
φίλου μας Ιω. Ειρηναίου αποφασίσαμεν να κοινοποιή-
σωμεν, οι οποίοι μας φαίνονται συνετοί και αναγκαίοι 
δια όσους επιχειρίζονται να διδάσκουν με το μέσον των 
Εφημερίδων· είναι δε οι εξής.
Μεγαλυτέραν ευεργεσίαν δεν εδύναντο να προσφέρου-
σιν εις το Ελληνικόν Γένος, οι φιλέλληνες, και όσοι ομο-
γενείς Ευεργέται, από όσην επρόσφερον, μετακομίσα-
ντες εις την Ελλάδα τα φωτοπαρόχους ταύτας λυχνίας 
των Τυπογραφιών, δι᾽ ων καταφωτίζεται το Γένος εις το 
να βλέπη τα δικαιώματά του, και να μανθάνῃ τα καθήκο-
ντα, δια να τρέχῃ απαρεμποδίστως την οδόν της ευνομί-
ας και ελευθερίας. Ταύτας ενεπίστευσαν εις υμάς, αφ᾽ ου 
πρότερον εδοκίμασαν τον σπουδαίον χαρακτήρα σας· 
την φιλογένειάν σας· τον ζήλον σας· την βαθείαν φρόνη-
σιν και πολυμάθειάν σας. Χρέος λοιπόν απαραίτητον 
έχετε, να βεβαιώνετε δια των έργων αυτήν την καλήν 
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υπόληψιν, με το να εκδίδετε δια του τύπου, όσα συντε-
λούσι προς φωτισμόν του Γένους, και όχι προς σκοτι-
σμόν· όσα προς οικοδομήν, ουχ όσα προς καθαίρεσιν. 
Δεν είστε απλοί και αδιάφοροι εργολάβοι τούτου του 
εγχειρήματος, δια να αποβλέπετε εις το τριώβολον του 
εφημέρου μισθού, και να μην φροντίζετε περαιτέρα. Εις 
των Ελλήνων τας ψευδωνύμους τελετάς, άλλοι ήσαν οι 
δαδούχοι, και άλλοι οι Ιεροφάνται· εις ταύτας δε τας ιεράς 
της τυπογραφίας σας τελετάς, σεις είστε οι δαδούχοι, σεις 
και οι Ιεροφάνται· ως δαδούχοι, δεν πρέπει να συγχωρήτε 
εις τους τυχόντας το να επιχέωσιν εις τας λυχνίας σας, ο 
μεν χολήν και πικρίαν αντ᾽ ελαίου, ο δε ακάθαρτα και 
αηδή εξεμήματα· σκοτίζει με αυτά, δεν φωτίζει ο λύχνος 
σας· σβέννυται, δεν ανάπτει· έλαιον να επιχέετε· και τού-
το, ει δυνατόν, κεκαθαρισμένον επταπλασίως· ως Ιεροφά-
νται να εκφαίνετε τα θεμιτά εις τους μυούμενους· να απο-
κλείετε των ανακτόρων σας τα βέβηλα και αθέμιτα.

Δεν είστε σάλπιγγες ηχούσαι, ουδέ κύμβαλα αλαλά-
ζοντα, άψυχα και αναίσθητα όργανα, καθώς σας φυσή-
σει τις ή εγγίξει τας χορδάς σας, ούτω να σαλπίζετε, ή να 
αλαλάζετε άμουσα και άρρυθμα απηχήματα· οι χαρα-
κτήρες της Τυπογραφίας πρέπει να χρίωνται με το γάλα 
της φρονήσεως, και ούτω να προβάλλωνται εις το αρτι-
γέννητον Έθνος σας τα τυπούμενα, όχι με το μέλαν της 
κακοφροσύνης. Δεν σας αθωόνει το να λέγετε, ότι άλλαι 
είναι οι γράφοντες και πέμποντες· εάν μεθύων εξεμέσω 
εγώ τας ακαθαρσίας του στομάχου μου, ομού και τας 
παλαιών χρόνων εναποκείμενας κακοχυμίας, εάν νήφῃς 
συ, δεν πρέπει να τας υποδέχεσαι ως πολυτίμους μαργα-
ρίτας· να τας διασπείρης πανταχού, και να καταρρυπαί-
νῃς το Έθνος σου· μάλιστα το περισσότερον βάρος της 
κατακρίσεως τῳ δικαίῳ λόγῳ πρέπει να πίπτῃ επάνω 
σου· επειδή εγώ ολίγους και τους παρατυχόντας εκίνησα 
εις αποστροφήν με τα εξεμήματά μου, συ δε κοινοποιών 
αυτά, εις όλον το Γένος διαβιβάζεις την αηδίαν. […]

Εφημερίς Αθηνών, 17( 29.10.1824)5

Αργότερα θα δημοσιεύσει καί άλλο ένα κείμενο 
υπέρ της ελευθερίας του τύπου: 

[…] Χρειάζεται, τέλος πάντων, να ενθυμίσωμεν ότι εις 
τεσσάρων περίπου αιώνων διάστημα, αφ᾽ ού καιρού το 
ημισέληνον καταμολύνει τα τείχη του Βυζαντίου, τα 
τρία τέταρτα σχεδόν των Σουλτάνων υπέκυψεν εις την 
κοπτεράν σπάθην, ή εξέπνευσεν από τη θηλύαν της αγ-
χόνης και μ᾽ από τας όλα ταύτα, ο λαός τούτων δεν είναι 
διεφθαρμένος μήτε από την τυπογραφίαν, μήτε από τας 
εφημερίδας, αλλ᾽ απολαμβάνει καθ᾽ όλην την έκτασιν τα 
αγαθά, όσα η απαιδευσία ορέγεται, τας χάριτας της απο-
λύτου εξουσίας και την γλυκύτητα της μαχαίρας!

Ελληνικά Χρονικά, Α´, 61(26.7.1825)77

Από το 1824 έως το 1826 η Εφημερίς των Αθηνών 
κυκλοφόρησε 140 φύλλα, ενώ στο τυπογραφείο τυ-
πώθηκαν και λίγα άλλα μονόφυλλα έντυπα με τον 
λιγοστό εξοπλισμό που είχε σταλεί από την Αγγλία. 
Όλα μαρτυρούν τον φτωχό εξοπλισμό και την ελάχι-
στη ποικιλία των διαθέσιμων στοιχ είων στις αντίξοες 
συνθήκες ερ  γα σίας που επικρατού σαν. 

Η παραγωγή συνεχίστηκε με τυπο γρά φο τον Μιχ. 
Σταμούλη και ολιγάριθμο προσωπικό, πι    θα  νώς γάλ-
λους εθελοντές του στρατιωτικού σώματος του Καρό-
λου Φαβιέρου. Το τυπογραφείο παρέμεινε στην Αθή
να, εκτός μιας ολιγόμηνης επιστροφής του στη 
Σαλαμίνα, το 1825. Μετά την πτώση του Μεσολογ-
γίου, οι Αθηναίοι οχυρώθηκαν στη Ακρόπολη ανα-
μένοντας την κάθοδο του Κιουταχή, και παρά τις 
αντιρρήσεις του Ψύλλα κράτησαν μαζί το τυπογρα-
φείο που χάθηκε κι αυτό μαζί με την  πτώση του 
κάστρου, τον Αύγουστο του 1826.

Στην Ύδρα οι ανάγκες για έντυπα καλύπτονταν 
στοιχειωδώς από ένα αυτοσχέδιο μι  κρό πιε  στήριο 
και στοιχεία τα οποία είχαν χυ  τευ  θεί εκ των ενό-
ντων από τον Wasser, ένα ελβετό ωρολογοποιό, που 
ζούσε στο νησί. Η επιτυχία συγκρότησης τυπογρα-
φείου με ελάχιστα διαθέσιμα μέσα και χωρίς προη-
γούμενη τεχνογνωσία εντυπωσιάζει. Όπως είναι 
αναμενόμενο, η γραμματοσειρά που σχεδίασε, χά-
ραξε και χύτευσε ο Wasser, στις δύσκολες συνθήκες 
της περιόδου, δεν έχει την ποιότητα που θα την έκα-
νε πρότυπο για να εδραιώσει ένα νέο παράδειγμα, 
έτσι, αμέσως όταν έφτασαν νέες γαλλικές σειρές 
στο νησί τα στοιχεία αυτά εγκαταλήφθηκαν και χά-
θηκαν. Παρόλα αυτά η, έστω και φευγαλέα, παρου-
σία μιας ελληνικής γραμματοσειράς κατασκευα-
σμένης σε ελληνικό έδαφος την κάνει μέρος της 
εθνικής κληρονομιάς (εικ. 215216):

Ως προς τη σχεδίασή τους τα στοιχεία αυτά απέχουν από 
τη λογική των μέχρι τότε εισαγόμενων από το εξωτερικό 
στοιχείων. Μοιάζουν σα να έχουν ‘γραφεί’ με στυλό και 
εύκολα θα τα χαρακτηρίζαμε μονο γραμ μικά και ισοπα-
χή. Στη διευθέτησή τους δεν υπάρχει η αίσθηση της 
γραμμής βάσης με αποτέλεσμα να ‘χορεύουν’,  άλλα 
πάνω κι άλλα κάτω. Μερικά από αυτά δεν τυπώνονται 
καθαρά και ο αναγνώστης χρειάζεται να μαντέψει τα 
γράμματα. Τέλος, τα διακρίνει μια ελαφρά κλίση προς τα 
δεξιά. Παρόλα αυτά υπάρχουν χαρακτήρες, όπως το λ,μ 
και ς, οι οποίοι είναι όρθιοι, αλλά και η χάραξη κάποιων 
δύσκολων γραμμά των όπως το ζ και το ξ έχει αντιμετω-
πιστεί με σοβαρότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένας τύπος 
πιο κοντά σε αυτούς που χρησιμοποιούνται σήμερα στην 
ελληνική τυπογραφία. Το πιθανότερο είναι πως ο Wasser 
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χάραξε τα στοιχεία του ακολουθώντας τα σχέδια κά-
ποιου Έλληνα που είχε πραγματικά την ‘αίσθη ση της 
γλώσσας’. Βέβαια τα τεχνικά προβλήματα, που μπορεί 
να εκτείνονταν από την έλλειψη των απαραίτητων εργα-
λείων και υλικών γι’ αυτήν τη δουλειά  έως την άγνοια 
του ελβετού για τους κανόνες της χάραξης, χύτευσης και 
ευθυγράμμισης των στοιχείων, είναι κάτι περισσότερο 
από εμφανή στο τελικό αποτέλεσμα.

Μαστορίδης 2006:69-70

Με τον φτωχό αυτό εξοπλισμό άρχισε την κυκλο-
φορία της η εφημερίδα, Ο Φίλος του Νόμου στις 10 
Μαρτίου 1824 και συνεχίστηκε για 14 φύλλα έως 
ότου με νέο εξοπλισμό που έφθασε στην Ύδρα, ο ιτα-
λός φιλέλ ληνας Ιωσήφ Κιάπ πε (Giueseppe Chiappe, 
;-1848), συνέχισε την έκδοση της εφη μερίδας, η 
οποία τον επόμενο μήνα αναγνωρίστηκε ως επίσημο 
όρ  γα  νο της Διοίκησης. Ταυτόχρονα κατέφθασε και η 
από και ρό αναμενόμενη δω  ρεά ενός τυπογραφείου 
από τον Ambroise Fir min Didot από τo Παρίσι και 
εν  σω  ματώθηκε και αυτή στις εγκαταστάσεις του 
Κιάπ  πε. Σε αυτές θα εργαστεί στην αρχή ο Κ. Τό-
μπρας και αργότερα άλλοι, όπως ο Ν. Βα  ρό τζης, ο Π. 
Δημίδης και ο Π. Παντελής, ενώ ως συντά κτης συμ-
μετείχε και ο Γεώργιος Χρυσίδης. 

Παρά τις αντιγνωμίες και τις φατριαστικές αντιδι-
κίες των κυβερνητικών μελών, οι οποίοι δια  μαρτύ-

Εικ. 215. Η γραμματοσειρά του ελβετού ωρολογοποιού Wasser κατασκευασμένη στην Ύδρα, 1823.

1824 Wasser Hydra 1824 Wasser Hydra

Εικ. 216. Η εφημερίδα Ο Φίλος του Νόμου του Ιωσήφ Κιάππε 
στην Ύδρα με τα στοιχεία του Wasser, 1(10.3.1824)1.
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ρονταν φυσικά για τη φιλοϋδραιϊκή πολιτική της εφη-
  μερίδας, ο Κιάππε κατάφερε να δια τηρήσει τον τί  τλο 
της «Εφημερίδος της Διοι  κή  σεως» έως το φθι νό πω-
ρο του 1825, όταν το νέο τυπογραφείο που εγ  κα τα -
στάθηκε στην τότε έδρα της Κυβερνήσεως, το Ναύ -
πλιο, άρχισε να εκ  δίδει το νέο επίσημο φύλ λο, με τίτλο 
Γενική εφημερίς της Ελλάδος, με συντάκτη και πάλι 
τον Θεό  κλητο Φαρμακίδη.

Ο Κιάππε συνέχισε να εκδίδει τον Φίλο του Νό      
μου για δύο ακόμη χρόνια περίπου, παρά τις οικο-
νομικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε μαζί με τα συ-
νεχή προβλήματα αντικατάστασης των φθαρμένων 
τυπογραφικών στοιχείων του. Δια κό πτοντας, μάλι-
στα, την έκδοση της εφημερίδας θα τολμήσει την κυ-
κλοφορία ενός γαλλικού περιο δικού, του L’Abeille 
Greque (Η ελλη  νική μέλισ σα), παρά τις συνεχιζόμενες 
αντίξοες συνθήκες. 

Το 1828, στο L’Abeille Greque θα εμφανιστεί στα 
γαλλικά ένας σύντομος απολογισμός των τυπογρα-
φικών προσπαθειών της επαναστατημένης Ελλάδας 
(σε ελεύθερη μετάφραση):

Η τέχνη της τυπογραφίας στην Ελλάδα
Για να έχουμε μια ιδέα για το επιχειρηματικό πνεύμα των 
Ελλήνων και τη φυσική τους κλίση προς τη βιομηχανία, 
αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στην πρόοδο που έχουν σημει-
ώσει στην τέχνη της τυπογραφίας μετά την Επανάσταση. 
Όλοι οι τυπογράφοι που έχουμε στην Ελλάδα, ή τουλάχι-
στον αυτοί που είναι ενεργοί, είναι μαθητές του κ. Παύλου 
Πατρικίου, επί του παρόντος διευθυντή του Ελληνικού 
Τυπογραφείου της Κυβέρνησης, που πριν από την επανά-
σταση είχε εργαστεί σε ορισμένα τυπογραφεία στην Κων-
σταντινούπολη και τη Βλαχία, του κυδωνιάτη κ. Κωνστα-
ντίνου Τόμπρα, μαθητή του κ. Firmin Didot στο Παρίσι, 
και του κ. Νικολάου Βαρότζη από τα Σάλωνα [Άμφισσα], 
ο οποίος έμαθε την τέχνη μόνο από λίγες επισκέψεις που 
έκανε κατά τη νεότητά του στα τυπογραφεία της Βενετί-
ας. Οι περισσότεροι από τους μαθητές τους μόλις ξέρουν 
να διαβάζουν τη γλώσσα τους, να γράφουν πολύ λίγα και 
σχεδόν κανένας από αυτούς δεν ξέρει παρά μόνο τα βασι-
κά στοιχεία της γραμματικής. Από αυτούς τους εργαζομέ-
νους εκτυπώθηκε η Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος, τα 
Ελληνικά Χρονικά στο Μεσολόγγι, ο Φίλος του Νόμου 
στην Ύδρα και η Εφημερίς των Αθηνών, καθώς ακόμα ο 
Ανεξάρτητος στην Ύδρα, και πολλά φυλλάδια και βιβλία 
στα διάφορα εργαστήρια. Ο αρχιστοιχειοθέτης μας, ο κ. 
Παναγιώτης Δημίδης, ένας νεαρός Κυδωνιάτης, ο οποίος 
εκδίδει την εφημερίδα μας για περίπου έξι μήνες, δεν είχε, 
πριν από ένα χρόνο, την παραμικρή ιδέα αυτής της τέχνης 
και χωρίς να γνωρίζει τη γλώσσα του καλύτερα από τους 
άλλους, δεν γνώριζε λέξη της γαλλικής γλώσσας, δεν είχε 

δει ποτέ το αλφάβητο, και ακόμη και σήμερα δεν καταλα-
βαίνει τίποτα που εκτυπώνει, αλλά, μόνο από ότι πέφτει 
στην προσοχή του, σχολιάζει μερικές φορές, στο κείμενο 
που του παραδίδεται για να συνθέσει, κάτι που θα χρεια-
ζόταν σε μια συλλαβή, ή μια οξεία σε μια άλλη κ.λπ.

Αλλά αυτό που δύσκολα μπορούνε να πιστέψουμε 
είναι ότι στη σύγχρονη Ελλάδα, όπου δεν υπήρχαν ποτέ 
άλλα τυπογραφεία εκτός από αυτά που ιδρύθηκαν λίγο 
πριν από την επανάσταση, ένα στη Χίο και ένα στις Κυ-
δωνίες που έφερε από το Παρίσι το 1820 ο  κ. Τόμπρας, 
υπάρχουν σήμερα, εκτός από αυτά που στέλνουν από το 
εξωτερικό, δύο τυπογραφεία που δημιουργήθηκαν εξ 
ολοκλήρου στην Ελλάδα· σε αυτά έχουν κατασκευάσει 
τους τύπους, τις μήτρες και χυτεύουν τους χαρακτήρες 
μόνοι τους. Ένα στο Ναύπλιο των κυρίων Κωνσταντίνου 
Δημήδη και Κωνσταντίνου Τόμπρα και ένα στη Σύρο του 
κ. Νικολάου Βαρότζη. Δεν υπολογίσουμε την προσπά-
θεια, για λογαριασμό των αδελφών Τομπάζη στην Ύδρα το 
1820, από έναν Ελβετό ωρολογοποιό [Wasser], ο οποίος 
κατασκεύασε στοιχεία χωρίς να γνωρίζει τίποτα για το ελ-
ληνικό αλφάβητο, διότι, παρόλο που κόστισε στους αδελ-
φούς Τομπάζη δέκα φορές περισσότερο από αυτά, για τα 
οποία μόλις μιλήσαμε, δεν πέτυχαν.(1) Δεν υπολογίζουμε 
ούτε ένα άλλο που δημιουργήθηκε στην Ύδρα, από κά-
ποιον Απόστολο Λινάρδοπουλο από την Τριπολιτσά, επει-
δή αυτός ο γενναίος καλλιτέχνης πέθανε στην Ύδρα από 
ασθένεια προτού μπορέσει να διορθώσει τα πατρότυπα, 
από τα οποία υπάρχουν οι μήτρες στα χέρια του διευθυντή 
του Ανεξάρτητου, και οι οποίες μπορούν να τελειοποιη-
θούν με πολύ μικρό κόπο και κόστος

Είναι αλήθεια ότι αυτά τα δύο υπάρχοντα χυτήρια 
στην Ελλάδα έχουν μέχρι στιγμής μόνο μία μορφή χαρα-
κτήρων, και ότι ακόμη κανένα δεν έχει ακόμη επιτύχει 
επαρκή τελειότητα, αλλά για την ποικιλία των μορφών, 
μετά την απόκτηση ενός, δεν υπάρχει σχεδόν καμία δυσκο-
λία να αποκτηθούν και άλλα σχέδια, και όσον αφορά τη 
βελτίωση, οι καλλιτέχνες που έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο 
σημείο, καθοδηγούνται μάλλον από τη φυσική ιδιοφυΐα 
τους, παρά από τις γνώσεις τους. Παρότι στερούνται ακό-
μη τα μέσα που είναι απαραίτητα για να επιτύχουν τον 
στόχο που είχαν θέσει για τον εαυτό τους, θα το καταφέ-
ρουν σύντομα εάν τους βοηθήσουν η Κυβέρνηση ή οι 
Μαικήνες προστατεύοντας και θα ενθαρρύνοντας τις προ-
σπάθειές τους. Έχουμε τώρα στην Αίγινα έναν απλό τεχνί-
τη που ονομάζεται Θωμάς, καταγόμενος από τα Ιωάννινα, 
ο οποίος μόλις ανέλαβε και εξακολουθεί να εργάζεται για 
να κατασκευάσει ένα πιεστήριο με έκκεντρη κίνηση, πα-
ρατηρώντας ένα αγγλικό μοντέλο της εταιρείας  Taylor & 
Martineau που υπάρχει στον Ελληνικό Τυπογραφείο. Ο κ. 
Γιώργος Αποστολίδης που έχει ζήσει πέντε χρόνια στο 
Παρίσι, μαθαίνοντας την τέχνη της εκτύπωσης στον κ. F. 
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Didot, και τον οποίο ο Πρόεδρος της Ελλάδας τον προ-
σκλαλεσε να επιστρέψει, μόλις έφτασε εγκαίρως για να 
βοηθήσει με το ταλέντο του στην οργάνωση του χυτηρίου 
και να παρουσιάσει στους συμπολίτες του τη λιθογραφι-
κή τέχνη, ένα νέο πεδίο που θα εξασκεί το μυαλό τους.(2)

(1) Μπορούμε να δούμε αυτούς τους χαρακτήρες στα 
πρώτα δεκατέσσερα φύλλα του Φίλου του Νόμου, οι 
οποίοι είχαν τυπωθεί μέχρι την άφιξη [του τυπογρα-
φείου από το Παρίσι] την πρώτη εκτύπωση, με ελλη-
νικούς και γαλλικούς χαρακτήρες, εκ των οποίων ο 
κύριος Firmin Didot ……. σύγχρονη ελληνική λογο-
τεχνία, … ως δώρο στο Έθνος.
(2) Ο κ. Συνταγματάρχης Στάνχοπ το 1824 φέρνει… 
από …… .. Αγγλία και ένα λιθογραφικό πιεστήριο 
που το έδωσε στον Αιξ …… .. ψαριανούς, αλλά πριν 
καταφέρουν να τα λειτουργήσουν …… χάθηκε με 
την καταστροφή του νησιού, η οποία θα μείνει αξέχα-
στη στην ιστορία.

L’Abeille Greque, 46(1828)1-2 

Μετά την ανάληψη των κα θηκό ντων του το 1828, 
ο νέος κυβερνήτης Ιωάν   νης Καποδί στριας πρό  τεινε 
στον Κιάππε να εγκατασταθεί στην Αίγινα, τη νέα 
έδρα της Κυ   βέρνησης, και να συ  νε  χίσει εκεί την έκ-
δοση του περιοδικού. Αυτός αποδέχτηκε την πρό-

σκληση και έτσι η σειρά συνέχισε να κυκλοφορεί 
μέχρι την άνοιξη του 1829. Πέραν των εφημερίδων, 
το τυπογραφείο του Κιάπ   πε παρήγαγε και πολλά 
μονόφυλλα ή ολι  γοσέλιδα έντυπα της ελληνικής Δι-
οίκησης. Τρία είναι, τέλος, τα βιβλία που εκτύπω-
σε: ο Κώ  διξ των νόμων, ο Νόμος της Επιδαύρου και 
η Κα  τή χη σις πολιτική (εικ. 207). Σε αυτά, όπως και 
στις υπόλοιπες εργασίες του, η τυπογραφική ποιό-
τητα είναι λιτή και προσαρμοσμένη στο περιορι-
σμένο και φθειρόμενο τυπογραφικό υλικό που είχε 
στη διάθεσή του. 

Ο Κιάππε υπήρξε δημιουργικός και τολμηρός επι-
χειρηματίας, ήξερε να εκμεταλλεύεται τις σχέσεις του 
με τους πολιτικά ισχυρούς Υδραίους και κατάφερε σε 
δύσκολες συνθήκες να ασκήσει με τον κα  λύτερο δυ-
νατό τρόπο την τυπογραφική τέ  χνη, αλλά και να υπη-
ρετήσει τις ανάγκες του απε λευ  θερωτικού Αγώ   να.

Τον Νοέμβριο του 1826, το τυπογραφείο της 
Διοι κήσεως μετακινήθηκε στην Αίγινα, και τον 
Μά  ρ  τιο του 1827 μεταφέρθηκε στον Πόρο για να 
βρίσκεται συ νεχώς κοντά στη Διοίκηση και να εξυ    -
πηρετεί τις ανάγκες της. Η εκλογή του Ιωάν  νη Κα     -
πο δί στρια, τον ίδιο χρόνο, ως Κυβερνήτη, προ  κά λε-
σε νέα πα  ραί τηση του Φαρ  μα  κίδη και την ανά  λη  ψη 
των κα   θη κό ντων «εφη   μεριδογρά φου» από τον Γεώρ-
 γιο Χρυσίδη, συνεργάτη έως τότε της εφη  μερίδας Ο 
φίλος του Νόμου, στην Ύδρα. Το τυ   πο γρα   φείο επα-
νήλθε στο Ναύπλιο, αλλά η Συν   θή  κη ειρήνευσης 
του Λονδίνου, με   ταξύ Ελλάδας και Οθω μανικής 
αυτοκρα  τορίας στις 6 Ιουλίου 1827, δη  μιούργησε 
το πρώ    το ανεξάρτητο Ελληνικό Κράτος και το τυ   -
πογραφείο επέστρεψε στην Αίγινα.

Το τυπογραφείο της Διοί  κη σης διέθετε δύο τυ-
πογραφικά πιεστήρια και ένα λιθο γρα     φικό. Από την 
Αγγλία και τη Γαλ  λία είχαν έλθει αρκετές ποσότη-
τες στοιχείων για τη στοιχειοθεσία κει μένων, αλλά 
και πρωτογράμ  ματα, σειρές κε  φα  λαίων στοιχείων, 
τυπογραφικά κοσμήματα και άλλος αναγκαίος εξο-
πλισμός. Το 1827 έφτασε από τη Μασ    σα λία ένα 
ακόμη πιεστήριο το οποίο προστέθηκε στον υπάρ-
χοντα εξοπλισμό, ενώ σταδιακά άρ  χι σε η ανα νέωση 
του τυπογραφικού υλικού.

Η εκτύπωση της Γενικής Εφημερίδος της Ελ  λά δος 
(εικ. 218) υπήρξε αναμφίβολα το σημαντικότερο 
έργο του τυπογραφείου, αλλά παράλληλα πολ λά 
άλλα διοικητικά φυλλάδια και μονόφυ λ λα πα  ρά γο-
νταν με συνεχή ρυθμό. Βιβλία με θέματα πολιτικά, 
νο μοθετικά, και λί  γα λογοτεχνικά απαντώνται φυσι-
κά στην πα  ρα γωγή του, αλλά αυτόν τον ρόλο θα 
αναλάμβα ναν γρήγορα τα ιδιωτικά τυ  πο γ ραφεία που 
άρ   χισαν να ιδρύο νται στο νεοσύστατο κράτος. 

Εικ. 217. Alerino Palma, Κατήχησις πολιτική, Εκ της εν Ύδρα 
Τυπογραφίας, Ιωσήφ Κιάππε, 1826.



Εικ. 218. Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Ναύπλιο, έτος ΣΤ´, αρ. 1, 3.1.1831.
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Η παρουσία της τυπογραφίας 
στο Νεοελληνικό κράτος 

Η διοικητική οργάνωση του νέου κράτους και η 
επανεκκίνηση της παραγωγικής διαδικασίας σε μία 
ρημαγμένη από τον πόλεμο και με σχεδόν φεουδα-
λική αγροτική δομή χώρα χρειάστηκε δύο περίπου 
γενιές για να αποδώσει μια στοιχειωδώς λειτουργική 
κανονικότητα οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστι-
κής ανάπτυξης. Η αστυφιλία προς την πρωτεύουσα 
Αθήνα, πρωτίστως, αλλά και σε επαρχιακά κέντρα, 
όπως η Πάτρα, η Καλαμάτα, η Σύρος και το Ναύπλιο 
αύξησε το δυνητικό αναγνωστικό κοινό σε συνδυα-
σμό με την εφαρμογή της δημόσιας παιδείας και τη 
σταδιακή μείωση του αναλφαβητισμού.

  Κατά τη διάρκεια της πρώτης ελληνικής κυβέρ-
νησης του Ιωάν  νη Κα  ποδίστρια το εθνικό τυπογρα-
φείο ανα  διοργανώθηκε και κλήθηκε ο Γεώργιος 
Απο στολίδης Κοσμη  τής, ο οποίος είχε θητεύσει στο 
τυπογραφείο των Didot, για να αναλάβει τη διεύ-
θυνσή του. Ο Γεώργιος Χρυ σίδης παρέμεινε ως αρ-
χισυντάκτης της Γενικής Εφη  μερίδος της Ελ λάδος 
και ο Παύλος Πατρίκιος περιορίστηκε ως αρχιτε-
χνίτης στην καθημερινή λειτουργία του οργανισμού. 
Το 1829, ο Ανδρέας Μουστοξύδης ανέ   λαβε την επι-
στασία του τυπογραφείου της Κυ     βερνήσεως και 
στις εγκαταστάσεις της Αίγι νας οργα νώ θηκε και 
γαλλικό τμήμα με διευθυντή τον Léon Badin, για 
την έκδοση της γαλλόφω νης εφημερίδας Le Courrier 
de la Grèce. 

Οι ανάγκες της ευρισκόμενης στο Ναύπλιο ελ -
ληνικής κυβέρνησης, όμως, υπαγόρευαν τη λειτουρ  -
γία του τυπογραφείου εκεί. Έτσι, στις αρ     χές του 
1830 εγκαταστάθηκε μικρό τυπο γρα φείο που πα  -
ραγγέλ  θηκε από τους Didot και τον Σεπτέμ  βριο του 
ίδιου χρόνου έγινε η με     ταφορά της έδρας του στο 
Ναύ     πλιο. Πέ   ραν της έκδοσης της επίσημης εφημερί-
δας, τυπώθηκαν εκεί και αρκετά βιβλία, καθώς και το 
φι      λ  ο   λογικό περιοδικό του Χρυσίδη, Η Αθηνά. Στην 
Αί  γινα συ  νεχίστη κε η παραγωγή εντύπων εκ  παι δευ -
τικού και θρησκευ   τι κού περιεχομένου, κα   θώς και η 
κυ  κλο φορία της «φιλολογικής, επιστημονικής και 
τε       χνο  λογικής» εφημερίδας Η Αιγι   ναία με συντάκτη 
τον Απο στολίδη, ο οποίος είχε παραμείνει στο νησί.

Η δολοφονία του Καποδίστρια, τον Σεπτέμβριο 
του 1831, και η εμφύλια διαμάχη που ξέσπασε δη  -
μιούργησε τριγμούς και ανακατατάξεις στην Τυ  πο -
γραφία της Κυβερνήσεως. Ο τίτλος της εφημερίδας 
άλλαξε το 1832 σε Εθνική Εφημερίς και ο Αποστο-
λίδης, τηρώντας ουδέ τερη στάση κατά τη διαμάχη, 
ανέλαβε πλέον τη διεύθυν   ση στο Ναύπλιο, έως ότου 

ήλθε ο βασιλιάς Όθων και ιδρύ  θηκε η Εφημερίς της 
Κυβερνήσεως του Βασι λείου της Ελλάδος (εικ. 219). 

Η μεταφορά της έδρας του Βασιλείου στην Αθή-
 να, το 1834, υπήρξε το έναυσμα για την εγκα τάστα-
ση της Βασιλικής Τυπογραφίας σε νεότευκτο κτήριο 
επί της οδού Σταδίου και τη συστέγαση των τυ  πο-
γραφικών και λιθογραφικών εργα σιών (εικ. 220). 
Με διά        ταγ  μα του Όθωνα συ    στήθηκε, το 1836, κρα-
τικό μο   νο  πώ λιο για την εκτύπωση και πώ  λη ση των 
σχο λικών βιβλίων. Η απόφαση αυτή, όπως ήταν φυ -
σικό, προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών από τους ιδι-
ώτες τυ  πο γράφους, βιβλιοδέτες και βιβλιοπώλες 
που ανάγ  κα σε την Κυ  βέρ νηση να υποχωρήσει.

Στα δια  κά, και υπό την πίεση των ιδιωτικών συμ-
  φε ρό ντων που διαμορφώθηκαν στον χώρο των εκ      -
τυ  πώ σεων και της εμπορίας βιβλίων, κυρίως δε της 
σχο     λικής πα  ραγωγής, το τυπογραφείο πε  ριο  ρί στη κε 
στην εκ  τύπωση κρατικών περιοδικών εκ   δό  σεων, όπως 
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, της Αρ      χαιο   λογικής 
Εφη  μερίδος, του Ελληνικού Ταχυ δρό  μου, της Ανθο
λογίας κοινωφελών γνώσεων και δια        φό ρων διοι  κη -
τικών φυλ     λαδίων, μονοφύλλων, λι  θο γρα φ ι κών πι -
νά  κων, χαρ  τών κ.λπ. 

Από τα διάφορα πρόσωπα που βρέθηκαν σε ηγε-
 τικές θέσεις του τυπογραφείου κατά την πε  ρίο  δο 
του Όθωνος θα πρέπει να σημειώσουμε ως ση  μα -
ντικότερη την ολιγόχρονη θητεία του Αλέ ξαν    δρου-
Ρίζου Ραγκαβή (1841-1843) ως διευθυντή, και κυρίως 
την παρουσία του πολυσχιδούς χα  ρά  κτη και στοιχειο-
χύτη Κωνστα  ντίνου Δημίδη και του νεότερου τυ  πο -
γράφου Αναστάσιου Νικο  λαΐδη. 

Τον Δημίδη (1789-1869) τον αναφέραμε ήδη ως 
μα  θη τευό μενο οπλουργό και τυπογράφο στο Πα  ρί -
σι, τυπογράφο στις Κυδωνίες, στοιχειοχαρά κτη στα 
Ψαρά και στην επαναστατημένη Ελ  λά δα. Αργότερα 
υπήρξε για λίγο συνεταίρος στο τυπογραφείο του Τό-
 μπρα στο Ναύπλιο. Ο Δη  μίδης υπήρξε ικανότατος 
τεχνουργός στην κατασκευή ή διόρθωση πιε στη-
ρίων, αλλά και χαράκτης στοιχείων. Φεύ γο ντας από 
το Ναύπλιο εγκαταστάθηκε στη Σύ  ρο όπου συνέχισε 
το τυπογραφικό έργο του, και κα   τα σκεύα  σε στοιχεία 
εφάμιλλα των ευ  ρω   παϊ κών. Ίδρυσε τυπογραφείο στη 
Σύρο μαζί με τον Γεώργιο Με  λι    σταγή, το 1833, αλλά 
επέστρεψε στο Βα  σιλικό Τυ  πο γρα φείο, όπου ερ  γά -
στηκε ως αρχιτεχνίτης του χυ  τηρίου έως τον θάνα-
τό του. Ο Σκιαδάς (τόμ. Γ´: 385-390) αναπαράγει 
τον επικήδειο που δημοσιεύτηκε και εκεί βρίσκου-
με σημαντικά στοιχεία για το επινοητικό πνεύμα, 
τις ικανότητες και την επιμονή του στις αντίξοες 
συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάστηκε στην επα-
ναστατημένη Ελλάδα: 
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[...] Δια δε την ευφυίαν του και την περί τα μηχανικά 
έργα δεξιότητα, προτροπῄ του εκείθεν Δημητρίου Κα-
πανδάρου, εξελέχθῃ ως αρμόδιος να αποσταλῄ εις Παρι-
σίους προς τελειοποίησιν της τέχνης του [οπλοπηγίαν] 
κατά το 1827 [...] Εκτός δε της οπλοπηγίας εξέμαθεν ο 
Δημίδης τα εις την τυπογραφίαν συντελούντα παρά τῳ 
φιλελλήνι Α. Φ. Διδότῳ, ήτοι το χάραγμα των στοιχείων, 
την κατασκευήν μητρών, την στοιχειοχυτικήν και τον 
μηχανισμόν των πιεστηρίων, βοηθούμενος και υπό του 
φίλου του Τόμπρα [...] Δια το ιδιωτικόν τούτο τυπογρα-
φείον [με τους Κ. Τόμπρα και Γ. Αθανασιάδη Μελισταγή] 
ο Δημίδης κατεσκεύασεν εξ υπαρχής πάντα τα συστατι-
κά αυτού, ήτοι πιεστήριον, μήτρας, στοιχειοχυτήριον, 
έχων την μέχρις εσχάτως πασίγνωστον δεξιότητα εις 
γλυφήν των καλουμένων αρσενικών, ως και μικρών κο-
σμημάτων και σφραγίδων. Κατά δε το 1832 ανεκαίνισεν 
επί το κανονικώτερον τα στοιχεία, και ολίγῳ βραδύτερον 
περί το 1835 τρίτην σειράν αυτών κομψοτέραν και πολύ 
ομοιάζουσαν προς τα του Διδότου εξεπόνησε, προσθείς 
και γαλλικάς, εις μόνος άνευ συνεργάτου και προπαρα-
σκευαστού των μηχανικών εργαλείων, δυσπορίστων άλ-

λοθεν τότε εν Ελλάδι, και ταύτα ασχοληθείς και εις άλλων 
τυπογραφείων εξ υπαρχής κατασκευήν, ιδίως του Εμμ. 
Αντωνιάδου από το 1829, εις το οποίον δύο σειράς στοι-
χείων διαδοχικώς έχυσε, και εκ του οποίου ως παράρτημα 
ελήφθη κατά το 1832 μέρος των στοιχείων δια το τυπο-
γραφείον του Α.Π. Βρετού, όστις μετά του νυν Αρεοπαγί-
του Γ. Ράλλη εξέδιδεν ελληνιστί και γαλλιστί τον Ελληνι-
κόν Καθρέπτην. [...]  Κατασκευάσας δε μετ᾽ ολίγον 
μετριώτερον πιεστήριον, και λαβών νέα στοιχεία εκ της 
τρίτης σειράς του τυπογραφε´´ίου του Τόμπρα, απήλθε 
συστήσας εταιρίαν μετά του εξ αγχιστείας συγγενούς αυ-
τού Μελισταγούς εις Σύρον, όπου έστησαν το κατ᾽ αρχάς 
μικρόν τυπογραφείον. Εκεί προάγων την τέχνην κατε-
σκεύασε και άλλα κανονικώτερα στοιχεία, εν οις και τα 
μέχρι τούδε σωζόμενα και εν τῳ εθνικῴ τυπογραφείῳ των 
9 στιγμών μεγάλου οφθαλμού και τοσούτον κομψά 
ώστε φαίνονται μη εν Ελλαδί κατασκευασθέντα. [...]

(Μέριμνα, ΙΑ´, 776(21.3.1889)3-4)

Στα φύλλα της Φήμης, Εφημερίδας του Εμπορίου 
και των Ειδήσεων, κάποιες χαρακτηριστικές ειδήσεις 
περιγράφουν την παρουσία του Δημίδη και το περιρ-
ρέον κλίμα του Βασιλικού Τυπογραφείου στις απαρ-
χές της τυπογραφικής τέχνης στην Αθήνα:

Με ευχαρίστησίν μας αναγγέλομεν εις το κοινόν δύο 
αξιολόγους τυπογραφικάς τελειοποιήσεις, αι οποίαι έγει-
ναν συγχρόνως εις τας Αθήνας· η μεν παρά του Γερ -
μανού τυποχαράκτου Άχερ, ήτις συντέμνει κατά το ήμι-
συ σχεδόν την ποσότητα των ελληνικών τονουμένων 
εντυπάδων (matrices). Αφ᾽όσας το πρώτον και ενηργή-
θη ήδη με επιτυχίαν εις τους νέους χαρακτήρας του Κυ-
ρίου Φιλήμονος· η δε παρά του Κυρίου Κ. Δημίδου 
τυποχαράκτου και μηχανικού του Β[ασιλικού] τυποχω-
νευτηρίου, όστις επενόησε και εξετέλεσεν ήδη προς χρή-
σιν του ρηθέντος καταστήματος εν χυτήριον (moule), με 
το οποίον δύναταί τις να χύνῃ από το μικρότερον έως 
το μεγαλήτερον είδος των στοιχείων, ενῴ μέχρι τούδε 

Εικ. 219. Φύλλο αρ. 1, Εφημερίς της Κυβερνήσεως 
του Βασιλείου της Ελλάδος, στην ελληνική και 
γερμανική γλώσσα, Ναύπλιο, 16/28.2.1833.

Εικ. 220. Το Βασιλικό Τυπογραφείο στην οδό Ερμού, Αθήνα, 
του αρχιτέκτονα Eduard Schaubert, λιθογραφία, 1837.
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δια κάθε είδος στοιχείων ήτον αναγκαίον και ιδιαί τερον 
χυτήριον.

Η Φήμη, Α´,  3(5.4.1837)2

Ο Κύριος Α. Φόρστερ, διευθυντής της ενταύθα Βασιλι-
κής Λιθογραφίας, δια το χρήσιμον και ωφέλιμον της 
τέχνης του, προ καιρού ήδη είναι συστημένος εις την 
υπόληψιν του κοινού. Έργον του Κυρίου Φόρστερ εί-
ναι και ο εν τῳ άνωθεν ιστορικῴ χάρτη χαραχθείς γεω-
γραφικός πίναξ της αρχαίας Ελλάδος. Συγχαιρόμεθα 
λοιπόν και τον μεταφραστήν και τον χαράξαντα τον 
πίνακαν τούτον, καθόσον ο ρηθείς χάρτης είναι χρήσι-
μος και λίαν ωφέλιμος εις την νεολαίαν μας. Ο ειρημ´-
νος χάρτης φέρει όχι μικράν τιμήν και εις όλον το της 
τυπογραφίας και λιθογραφίας Βασιλικόν κατάστημα.

Η Φήμη, Α´, 30(12.6.1837)2

Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 
ΚΑΙ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑΣ

Δηλοποιεί
Ότι κατ᾽ ανωτέραν έγκρισιν την 22 του τρέχοντος ημέρᾳ 
τρίτῃ εκτίθενται εις δημοπρασίαν τρία τυπογραφικά πιε-
στήρια ομού με εν  μέγα πιεστήριον επιτηδειότατον δια 
την εκπίεσιν του ελαίου και με ένα κοπτήρα (κόφτραν) 
με τον οποίον εξομαλύνουν τα στοιχεία.

Η δημοπρασία αυτών θέλει γενή εις το Β[ασιλικόν] 
Τυπογραφείον και θέλει αρχίσει περί την 9 ώραν Π.Μ. 
έκαστον δε πιεστήριον θέλει δημοπρατηθεί ιδιαιτέρως.

Η πληρωμή θέλει γενή εις δύο δόσεις· δηλ. το ήμι-
συ της τιμής θέλει πληρωθεί αμέσως μετά την εις τον 
πλειοδοτήσαντα κατακύρωσιν, το δε άλλο ήμισυ τρεις 
μήνας μετά την παραλαβήν.

Εν Αθήναις, την 12 Ιουνίου 1837.
   Ο έφορος Δ. ΑΝΣΕΛΜΟΣ.
      Ο ταμίας Α. Μαυροκορδάτος.
         Ο Διοικητής Αττικής Κ. Αξιώτης.

Η Φήμη, Α´,  32(19.6.1837)2

Εις την τυπογραφίαν της Κυβερνήσεως την θέσιν ενός 
βαυαρού την αναδέχθη ένας άλλος Γεώργιος Γενίτης 
δια να κινῄ την μηχανήν του ταχυπιεστηρίου. Επαινού-
μεν τον νέον τούτον διότι επέτυχε της αυτής μηχανής 
δια την άοκνον επιμέλειάν του. Ευχόμεθα και άλλοι να 
φιλοτιμηθούν εις τας βιομηχανίας.

Η Φήμη, Α´,  52-53(1.9.1837)3

Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ
Ημέρα δεν παρέρχεται, καθ᾽ ήν να μην αναφανῄ προο-
δευτικόν τι φαινόμενον εις το κατάστημα τούτο, έχομεν 
ήδη υπ᾽ όψιν τον 58 αριθμόν του Ταχυδρόμου εκδοθέ-
ντος την αρχήν του Ν[έου]Ε[τους] όπου θεωρούμεν τα 

στοιχία της νέας εφευρέσεως, με τα οποία ο άξιος στοι-
χειοχαράκτης κύριος Κωνστ. Δημίδης επλούτισε την 
βασιλικήν Τυπογραφίαν· κανείς δεν δύναται να πιστεύ-
σῃ ότι τα στοιχεία ταύτα είναι έργον Ελληνικόν, και 
μόλον τούτο τι δεν κατορθώνει ο Ελληνικός νους! Ο 
Κ[ύριος] Δημίδης υποστηρίζεται εις τας επιπόνους ερ-
γασίας του και από Ελληνόπαιδά τινα, τον Κ[ύριον] 
Αθανάσιον Π. Δημίδην, όστις καταγίνεται εις το χύσι-
μον και τον καλλωπισμόν των στοιχίων, και όστις χο-
ρηγεί ημερησίως δείγματα της της επιτηδειότητός του, 
ότι θέλει κατασταθῄ αντάξιος του Κ[υρίου] Δημίδου. 
Εις δε το λιθογραφικόν τμήμα το παρά του κυρίου Φόρ-
στερ, διευθυνόμενον, γίνονται έργα, τα οποία ημείς 
αδυνατούμεν να περιγράψωμεν. Ο μετουπολύ εκδοθη-
σόμενος χάρτης της Ελλάδος του Κ[υρίου] Αλδενχό-
φεν, θέλει δώσει ύλην επευφημήσεων εις τον ακάματον 
ζήλον του πολυεπαίνου  Κ[υρίου] Φόρστερ, υπό την 
άμεσον επιτήρησιν του οποίου εξήλθον άχρι ώρας από 
τα πιεστήρια της Β[ασιλικής] Λιθογραφίας τοιούτον 
αντικείμενον της ανθρωπίνου περιεργείας.

Εντός ολίγου θέλωμεν ευρεθή εις κατάστασιν να 
μην χρειασθώμεν ουδέ το ελάχιστον πράγμα από τας 
τυπογραφίας της πεφωτισμένης Ευρώπης, μάλιστα έχο-
μεν διδόμενα να πιστεύομεν, ότι ενόσῳ το κατάστημα 
τούτο εφοράται από τον άδρυπνον οφθαλμόν του Κ[υ-
ρίου] Ανσέλμου θέλει κάμει πάντοτε νέα προοδευτικά 
βήματα εις την διάδοσιν των βιομηχανιών εντός της επι-
 κρατείας μας.

Η Φήμη, Β´, 88(15.1.1838)1

Αγνοώ αν ο αναφερόμενος βοηθός του Δημίδη, 
Αθανάσιος Π. Δημίδης, ήταν συγγενής του ή απλή 
συνωνυμία. Στο τέλος του ίδιου χρόνου, ένας ακόμα 
συνεπώνυμος νεαρός, ο Ευστράτιος Δημήδης, θα 
παρουσιαστεί από τη Φήμη, επιδεικνύοντας τη δεινό-
τητά του στοιχειοθέτοντας ένα διακοσμη  τικό πλαί-
σιο, όπως ήταν της μόδας εκείνη την περίοδο στην 
Ευρώπη, για ένα ποιήμα του Α. Ραγκαβή αφιερωμέ-
νο στη βασίλισσα Αμαλία (εικ. 221):

   
Ευχαρίστως καταχωρούμεν την προσφώνησιν του προ-
σωπικού της Β[ασιλικής] Τυπογραφίας και Λιθογραφίας 
προς την Α. Μ. την Βασίλισσαν κατά την 9. τ.μ. στιχουρ-
γηθείσαν υπό του κυρίου Α. Ραγκαβή και τυ  πω θείσαν 
εντός ενός επιτηδειοτάτου πολυγώνου, του οποίου ο τύ-
πος εστάλη από τον επιμελέστατον μαθητήν Ευστράτιον 
Δημήδην, όστις επί τῃ συστάσει του αξιοτίμου διευθυ-
ντού κυρίου Ανσέλμου, επέμφθη δι εξόδων της Β[ασιλι-
κής] Κυβερνήσεως εις Γαλλίαν να σπουδάσῃ την τυπο-
γραφικήν τέχνην.

Η Φήμη, Β´, 182-183(10.12.1838)2  
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Στο Άρθρο 2 του Διατάγματος της 26.8.1838 πε-
ριγράφονται 38 οργανικές θέσεις εργατών: 

Τυπογραφία
Εργοστασιάρχης στοιχειοθεσίας (α´τάξεως) 1
Στοιχειοθέτες (α´τάξεως)   5
Στοιχειοθέτες (β´τάξεως)   2
Στοιχειοθέτες (γ´τάξεως)   1
Τυπωτές (α´τάξεως)    4
Τυπωτές (β´τάξεως)    2
Μελανωτές     6

Λιθογραφία
Εργοστασιάρχης εκτυπώσεων (α´τάξεως)  1
Τυπωτές (α´τάξεως)    3
Τυπωτές (β´τάξεως)     1
Βοηθοί (α´τάξεως)    3
Βοηθοί (β´τάξεως)    2

Χυτήριο
Πρώτος στοιχειοχύτης   1
Στοιχειοχύτες    3
Βοηθοί (στίλβωμα των στοιχείων)  2

(Βουτσινάκης 2003:79) 

Ο Νικολαΐδης υπήρξε και αυτός από τους πρω        -
τεργάτες της νεοελληνικής τυπογραφίας υπη     ρε τώ-
ντας το Εθνικό Τυπογραφείο από το 1821, όταν συμ-
 με τείχε στην έκ  δο σ  η της Σάλπιγκας, της πρώτης 
ελ λη  νικής εφη   μερί δας στην Κα  λαμάτα. Το 1838 ανέ-
λαβε κα  θή κο   ντα Εργοστασιάρχη στο Βασι λι κό Τυ-
πογραφείο ενώ από το 1843 και στο Λιθο γρα  φείο. Ο 
Σκιαδάς (τόμ. Γ´: 391-392), όμως, παραθέτει μια 
είδηση για την αδικαιολόγητη απόλυσή του το 1849:

Ο Α. Νικολαΐδης υπηρετήσας παιδιόθεν, και γηράσας εις 
την Β. Τυπογραφίαν, από το 1821 μέχρι του 1838 ως 
πρώτος επί των έργων συνετέλεσεν εις τον καιρόν της 
δυστυχίας, ότι ηδυνήθῃ δια την βελτίωσιν του τεχνικού 
τούτου καταστήματος. Κατά δε το 1838 η Α.Μ. ευηρε-
στήθη να τον διορίση εργοστασιάρχην, εις αυτό με μι-
σθόν δρχ. 130 και κατά το 1843 δια λόγους οικονομίας 
το Υπουργείον τον επιφόρτισε και το χρέος του εργοστα-
σιάρχου του Β. Λιθογραφείου με τον αυτόν μισθόν· ο 
μόνος του δε ζήλος ήτο να εκτελῄ εν τάχει τα χρέη του 
και να φαίνεται ευπειθής εις τους ανωτέρους του, αλλά 
κατά δυστυχίαν, χάριν και προς ανταμοιβήν των πολυ-
χρονίων εκδουλεύσεών του επαύθη της υπηρεσίας ταύ-
της, χωρίς καμμίαν αιτίαν [...] και τας θέσεις τας οποίας 
κατείχε αυτός εις  μόνος με ένα μισθόν [...] τας κατέχουν 
σήμερον δύο υπέρπλουτοι νεανίαι με δύο μισθούς περι-

πλέον ... Ούτω διανέμεται η δικαιοσύνη εις την Ελλά-
δα! δηλαδή να υστερῄ τον άρτον από το στόμα ενός 
οικογενειάρχου, ως τον Α. Νικολαΐδην, τον κορυφαίον 
της τυπογραφικής τέχνης εις την Ελλάδα, και να δίδουν 
εις ανθρώπους μη ειδότας ουδέ δυστυχίαν τινά υπενε-
γκότας εν καιρῴ της Επαναστάσεως ουδέ καπνόν πολέ-
μου ιδόντες [...]

(Ο Ανεξάρτητος, 186(26.2.1849)3-4

Η επίθεση της εφημερίδας Ο Ανεξάρτητος ήταν 
κατά του Διευθυντή του Βασι λι κού Τυπογραφείου Ι. 
Καρπούνη για κατάχρηση δημοσίου χρήματος. Δυ-
στυχώς δεν διασώζονται παρά μόνον δύο φύλλα, τα 
178(37.12.1848)4 και 186(26.2.1849)3-4, και έτσι 
δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την απολογία του Νι-
κολαΐδη που ανέφερε ότι θα δημοσίευε η εφημερίδα

Και ύστερα από την έξωση του Όθωνα το 1862 και 
την εν  θρόνιση του Γεωργίου Αʹ, το Βασιλι    κό Τυπογρα-
φείο βρέθηκε συχνά στη δίνη ιδιω τικών συμφερό-
ντων και μι   κρο   κομ    ματικών διενέξεων. Οι εργασίες 

Εικ. 221. Τυπογραφικό διακοσμητικό πλαίσιο του Ευστράτιου 
Δημήδη, σε ποιήμα του Α. Ραγκαβή για τη βασίλισσα Αμαλία, 

εφημερίς Η Φήμη, 10.12.1838.
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του παρ’ όλα αυτά διευρύνθηκαν, και την τε  λευταία 
δεκαετία του 19ου αιώνα αναδιοργά νωσε τη λει-
τουρ γία του. 

Κατά την ίδια περίοδο πραγματοποιείται και μηχανολο-
γικός εκσυγχρονισμός του Εθνικού Τυπογραφείου με 
την προμήθειαν μηχανικών πιεστηρίων. Έτσι ο εξοπλι-
σμός του μεν τυπογραφικού τομέα περιλαμβάνει ένα 
ταχυπιεστήριο, του δε λιθογραφικού ένα ταχυπιεστήριο  
συστήματος Faber et Schleicher, τρία σιδερένια χειροπι-
εστήρια, μία κοπτική μηχανή, μιά διατρητική μηχανή και 
μία λειαντική μηχανή. Παράλληλα, εξοπλίζεται το νεό-
τευκτο τμήμα του Στερεοτυπείου με μηχανική πλάνη, 
πριονιστική μηχανή, μηχανικό τόρνο, σιδερένιο πιεστή-
ριο και γαλβανοπλαστική συσκευή με πέντε πορώδη αγ-
γεία και ανανεώνεται ο εξοπλισμός του χυτηρίου με την 
προμήθεια μηχανικών χυτηρίων για την κατασκευή με-
τάλλων [διαστίχων] διαφόρων στιγμών και γραμμών, 
καθώς και λειαντικής μηχανής. Τέλος να σημειωθεί η 
εγκατάσταση ηλεκτροδυναμικής μηχανής για τον ηλε-
κτροφωτισμό του κτιρίου και την κίνηση των μηχανών.

Τυπογραφία
Στοιχειοθέτες (α´τάξεως)   4
Στοιχειοθέτες (β´τάξεως)   7
Στοιχειοθέτες (γ´τάξεως)   9
Στοιχειοθέτες (δ´τάξεως)   8
Μηχανικοί-Πιεστές (α´τάξεως)   1
Μηχανικοί-Πιεστές (β´τάξεως)   1 
Μηχανικοί-Πιεστές (γ´τάξεως)   4
Πιεστής χειροκίνητου    1
Μελανωτές     1

Λιθογραφία
Λιθογράφος/Σχεδιαστής (α´τάξεως)  1
Μηχανικοί-Πιεστές (α´τάξεως)   1
Τυπωτές (α´τάξεως)    2
Τυπωτές (β´τάξεως)     2
Χαρτοθέτες     2
Διεκπεραιωτές, Βοηθοί, Διανομείς  6
Στερεοτύπες    1

Χυτήριο
Μηχανικός-Προϊστάμενος   1 
Μηχανικός-Βοηθός προϊστάμενος  1 
Μηχανικός (α´τάξεως)   1 
Μηχανικός  (β´τάξεως)   2 
Μηχανικός  (γ´τάξεως)   2
Στίλβωτές των στοιχείων   2

(Βουτσινάκης 2003:107)

Τα πρώτα ιδιωτικά τυπογραφεία

Οι σταδιακά βελτιούμενες παραγωγικές συνθήκες 
μαζί με την κοινωνική καταξίωση και πολιτική επιρ -
ροή που υποσχόταν η ενασχόληση στην τυπο-εκδο-
τική δραστηριότητα ωθούσε όλο και περισσότερους 
στην ίδρυση εκδοτικών οίκων, εφημερίδων, περιο-
δικών και τυπογραφείων:

Στα χρόνια 1834-1838 λειτουργούσαν στην Αθήνα έντε-
κα τυπογραφεία, για να φτάσουν την επόμενη δεκαετία, 
τα τριάντα. Εκτός από τη μεταφορά της έδρας της Κυ-
βέρνησης και πολλοί άλλοι λόγοι επέδρασαν στην αυξη-
μένη αυτή συγκέντρωση τόσων τυπογραφείων: Η ίδρυ-
ση του Πανεπιστημίου με τις τέσσερεις αρχικά Σχολές, 
Θεολογική, Ιατρική, Νομική και Φιλοσοφική. Οι διάφο-
ρες επιστημονικές εταιρείες, Φαρμακευτική, Αρχαιολο-
γική, Φυσικών Επιστημών και Φιλεκπαιδευτική που εί-
χαν ιδρυθεί. Επίσης η κάθοδος από την αλλοδαπή στην 
Ελλάδα πολλών λογίων και σπουδαστών από την Ευρώ-
πη, οι Φαναριώτες κι ακόμα οι πολλοί ξένοι περιηγητές 
και λοιποί ταξιδιώτες, που η παρουσία τους δημιουργού-
σε την ανάγκη ξενόγλωσσων εκδόσεων.

(Σκιαδάς τόμ. Β´, 1976:144, σημ. 1) 

Αντιστοίχως, η αδιάλλειπτη επέν  δυση κεφαλαίων 
στον κλάδο είλκυε την αυξανόμενη παρουσία τεχνι-
τών, στοιχειοθετών, πιεστών και βιβλιοδετών με την 
προσδοκία μιας καλά αμοιβόμενης και μόνιμης ερ-
γασίας (εικ.212). Η γρήγορη άνοδος και πτώση πολ-
λών τέτοιων εγχειρημάτων, όμως, οδηγούσε συχνά 
στην ανεργία και την ανέχεια. Το αποτέλεσμα ήταν 
η περιχαράκωση του επαγγέλματος του στοιχειοθέτη- 

Εικ. 222. Αγγελία πρόσληψης στοιχειοθετών, εφημερίδα Ζέφυρος, Αθήνα, 11.9.1841.
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Εικ. 223. Νεόφυτος Δούκας, Σοφοκλής,  Αίγινα, 
Ανδρέας Κορομηλάς, 1834. 

τυπογράφου και η περιφρούρηση της τεχνογνωσίας 
που κατάφερνε να αποκτήσει ο κάθε εργαζόμενος, 
την οποία μετέδιδε μόνο στον γιο του ή άλλο συγγε-
νικό πρόσωπο. Ενώ στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ 
κυκλοφορούσαν όλο και περισσό  τερες εκδόσεις τε-
χνικής εκπαίδευσης όσων ήθελαν να διδαχθούν την 
τέχνη και τις τεχνικές των γραφικών τεχνών, στην 
Ελλάδα δεν εμφανίστηκε καμία, έστω και μεταφρα-
σμένη, έκδοση κάποιου τυπογραφικού εγχειρίδιου.

Όπως ήταν φυσικό, εντόπια βιομηχανική-τεχνο-
λογική βάση για την κατασκευή μηχανών δεν ήταν 
δυνατόν να δημιουργηθεί στην περιορισμένη ελλη-
νική αγορά, άρα η τεχνολογική εξάρτηση από τη Δύση 
ήταν αναπόδραστη, ενώ και η απαρέγκλιτη γαιο- 
πολιτική στρατηγική των προηγμένων βιομηχανικά 
κρατών της Ευρώπης ήταν η παγίωση αυτής της κυρι-
αρχίας επί των υποανάπτυκτων χωρών (Pacey 1996).

Ο τομέας της στοιχειοχάραξης και χύτευσης είχε 
κάποια ειδικά χαρακτηριστικά που επέτρεψαν μια 
μικρή παρουσία ελληνικής παραγωγής κατά τις πρώ-
τες δεκαετίες ύπαρξης του νέου κράτους. Ένας ικα-
νός και εκπαιδευμένος τεχνίτης με τον κατάλληλο 
εξοπλισμό μπορούσε να εκτελέσει την εργασία, αλλά 
η σύλληψη και χάραξη ενός σχεδιαστικού ύφους μιας 
γραμματοσειράς απαιτεί ένα καλλιτεχνικό και εκ-
παιδευτικό υπόβαθρο που δεν ήταν δυνατόν να 
υπάρχει στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Οι μόνες δια-
δικασίες που επιτεύχθηκαν, όπως θα δούμε, ήταν η 
αντιγραφή ευρωπαϊκών – γαλλικών κυρίως – προ-
τύπων, η αναπαραγωγή και η πώλησή τους στους έλ-
 ληνες τυπογράφους σε φθηνότερες τιμές από αυτές 
των εισαγωγών από το εξωτερικό.

Οι εκδόσεις των Ανδρέα και  Δημητρίου Κορομηλά

Ο Ανδρέας Κορομηλάς (1809/11-1858) γεννήθηκε 
στην Αθή  να και, έφηβος ακόμη, συμμετείχε στις μά-
χες για την κατάληψη της πόλης με το στρατιωτικό 
σώμα του Καρόλου Φαβιέρου, πριν μεταβεί στην Αί-
γινα όπου προ σελήφθη στο τυ  πογραφείο της Διοική-
σεως για να διδαχτεί την τυ  πογραφική τέχνη. Εκεί 
απέκτησε επαρκή επαγγελματική τεχνογνωσία και 
είχε την τύχη να γνωριστεί με τον λόγιο Νεόφυτο Δού-
κα, ο οποίος είχε αποφασίσει την έκ δοση διδακτικών 
βιβλίων, και στο πρό σωπο του Κο   ρομηλά βρήκε τον 
ικανό συνεργάτη που αναζητούσε.  

Το 1833 ο Κορομηλάς ταξίδεψε στο Παρίσι για 
την αγορά τυπογραφικού εξοπλισμού και πι  θα  νότατα 
να παρέμεινε για καλύτερη εκμάθη  ση της τέχνης στο 
τυ  πο γραφείο των Didot. Δύο χρόνια αργότερα, το τυ -

πο γραφείο του με  τεγ  κα τα  στάθηκε στην Αθήνα, επί 
της οδού Ερ  μού 1, και αναπτύχθη κε με ταχείς ρυθ -
μούς για να αναδειχθεί στον ση  μαντικότερο εκ  δο τι κό 
οίκο της ανα  τολικής Μεσογείου, τυπώνοντας 70.000 
αντίτυπα, παραγωγή υπερδι  πλάσια όλων των άλ  λων 
ση     μα ντικό  τε ρων τυπογράφων συ  να θροι  σμέ νων. Η 
διαρ κής αύξη ση της εκδοτικής του πα  ραγωγής με 
πλή θος λεξικών, επι   στημονικών και λογοτεχνικών με-
 τα  φρά σεων, σχολικών βι  βλίων και καλ λι   τε χνικών ερ    -
γα σιών οδήγησε σε λίγα χρόνια στην ανάγκη αγο ράς 
νέων και περισ  σό  τερων γραμ μα    τοσειρών και άλ  λου 
τυ  πο  γρα φι κού υλικού. Γι’ αυτό και ο Κορο μη λάς επι         -
σκέ φθη κε ξανά το Πα   ρί  σι το 1838, εισαγάγοντας από 
τους Di  dot την τεχνική της στε  ρεοτυπίας για τη φθη νή 
ανα πα  ραγωγή εκπαιδευτικών βι    βλίων. Η συλλογή του 
τυπογραφείου του σε γραμματοσειρές και τυ  πο γρα  -
φικά κο  σμή μα τα ήταν η με   γα λύ τερη σε όλη την Ανα-
τολή και το τυπογρα φείο του διέ  θετε στοι   χειοχυ τήριο, 
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στοιχειοθετικό και εκτυ πω τικό τμή μα και βι  βλιο δε  -
τείο, απασχολώντας δεκά δες ερ   γάτες:

[...] Διότι εν τῳ διαστήματι είκοσιν ετών, το κατάστημά 
του απέβη το μεγαλήτερον και το λαμπρότερον ρν τῃ 
Ανατολῄ, και σήμερον σύγκειται εκ του τυπογραφείου 
έχοντος επτά αγγλικά πιεστήρια και πολλούς χαρακτή-
ρας διαφόρων γλωσσών, εκ του στερεοτυπείου μοναδι-
κού παρ᾽ ημίν και πλουσιωτάτου υπέρ τας 2400 μη-
τρών, και εκ βιβλιοπωλείου προμηθεύοντος εις πάντας 
τους βιβλιοπώλας τους εντός και εκτός του Ελληνικού 
κράτους τα προς την ανάπτυξιν των ιδεών και τα προς 
φωτισμόν της Ελληνικής φυλής βιβλία.

Αυγή, έτος Ε´, αρ. 838 & 839(10.5.1861)7

Η απόλυτη σχεδόν κυριαρχία του στον εκδοτικό 
και τυ   πο γραφικό τομέα, καθώς και οι στενές σχέσεις 
του με τον κρατικό μηχανισμό για την παραχώρηση 
του αποκλειστικού δικαιώματος λιανικής πώ   λησης 
των διδακτι κών βι  βλίων είχαν φυσικά προκαλέσει τη 
μήνη των υπο λοί πων τυπογράφων. Ο ίδιος παρ’ όλα 
αυτά συ  νέ χισε τη δυναμική του παρουσία χρη   σιμο-
ποιώ ντας κάθε μέσο, θεμιτό και αθέμιτο. Προ σπα   θώ-
ντας να παρακάμψει το μονοπώλιο των τυ     πο γρά  φων 

της Βε  νετίας σε εκκλησιαστικά βι   βλία με μαύ ρο και 
ερυθρό μελάνι, έστει  λε τον μικρότερο αδελ φό του 
Αντώ     νιο να μα  θητεύσει εκεί με ψευ δώνυμο, ώστε να 
εκμαιεύ σει τα μυστικά της εκ  τύ πωσης με ερυ  θροτυπία. 

Μετά την εκπαίδευ σή του στην τεχνική, ο Αντώ -
νιος μετέβη στην Κων   στα   ντινού  πολη όπου το 1838 
σύ  στη σε εκδοτικό οίκο και τυπογραφείο για την εκ -
τύπωση εκκλησιαστικών βι  βλίων του Πατριαρ   χείου 
και της ελληνικής ομογένειας. Το τυ πογραφείο αυτό 
ενώθηκε με το πα  ράρτημα που είχε ιδρύσει στην Κων-
στα  ντι νού πολη ο Αν  δρέας, και δια τη  ρήθηκε ισχυρό 
στον χώ  ρο της Ανατολής για μεγάλο διάστημα, με 
τουλά  χι στον 60 τίτλους βι  βλίων και άλ  λων εντύπων. 

Ο άλ  λος αδελ φός, ο Διονύσιος Κο  ρο  μη λάς ασχο -
λήθηκε και αυ  τός με τις εκδόσεις βιβλίων, στην Κων -
στα   ντι νού  πολη και στην Αθή    να, όπου το 1860 υπήρ ξε 
και εκδότης εφη  με  ρίδας με την ονο  μασία Ομόνοια.

Μετά τον αδόκητο θάνατό του, ο εκδοτικός οίκος 
και το τυ  πο γραφείο συ      νέχισαν τη λειτουργία τους υπό 
τη διεύθυνση της χήρας του, Μαρίας Πιτζιπιού, η 
οποία συγκρούστηκε δικαστικά με τον γαμπρό της 
Δημήτριο για κακοδιαχείριση της περιουσίας και τελι-
κά έχασε την κηδεμονία των γιών της, το 1861.

Χωρίς τον δυναμισμό του ιδρυ  τή της, η επιχείρηση 
υπολειτουρ  γούσε έως το 1873, όταν ο γιος του Δη    μή-
τριος ενηλικιώθηκε και ανέλαβε τη διεύ   θυν ση. Νεω-
τε  ριστής και δρα  στήριος, όπως ο πατέρας του, αλλά 
και ικανότατος δημοσιογράφος, αποφάσισε την έκ  δο ση 
της πρώτης ημερήσιας εφημερίδας στην Ελ  λά δα, με 
τον απλό τίτλο Εφημερίς (1875), όπου κατά την υπε ρ-
ει  κο  σιπε νταε τή ζωή της μαθήτευσαν και αρθρο  γρά    -
φη σαν ονομαστοί δημοσιογράφοι και λογοτέ   χνες της 
επό  μενης γενιάς (εικ. 225). Δέκα χρόνια αρ  γότερα 
προσέλαβε ειδι  κευμένο τυπογράφο από τη Λει  ψία, 
τον Karl Mais  sner, για να λειτουργεί το νέο ατμοκί-
νητο πιε στή ριο που εισήγε. Το 1885 το τυ  πο γραφείο 
και οι εκδόσεις του αγοράστηκαν από τον νέο ανερχό-
μενο εκδότη, Ανέστη Κων στα  ντινίδη (σ. 370-380), 
ενώ το 1886 ο Δη μή τριος αποχώρησε από τη διεύ-
θυνση της Εφη  με  ρί δας, την οποία ανέλαβε ο αδελφός 
του Λά  μπρος έως το 1888, οπότε πέρασε στα χέ  ρια 
του Αρι στε  ίδη Ρούκη μέχρι το τε   λευ ταίο της φύλλο, 
το 1901 (Σκιαδάς, Β´ 1981:155-183). 

Εκτός των εκδοτών-τυπογράφων και ιδιώτες επιστή-
μονες, μεταφραστές, λογοτέχνες, ιερωμένοι κ.ά. ανε-
λάμβαναν το κόστος και την επιμέλεια βιβλίων, τα 
οποία τύπωναν στα διάφορα τυπογραφεία της Αθήνας 
και με καταχωρήσεις στις εφημερίδες και περιοδικά 
προσπαθούσαν να πουλήσουν:

Η εις την ημετέραν γλώσσαν προκηρυχθείσα μετάφρα-

Εικ. 225. Εφημερίς,  Αθήνα, Β´, 11(11.1.1875)1. 

Εικ. 224. Ο Ανδρέας (αριστερά) και ο Δημήτριος (δεξιά) Κορομηλάς.
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σις του ιστορικού γεωγραφικού κ.τ.λ. χάρτου της αρ-
χαίας Ελλάδος εκ του Γαλλικού άτλαντος του Λ. Λεσα-
γίου εξήλθεν ήδη των πιεστηρίων. Όθεν ειδοποιούνται 
οι εν τῃ πρωτευούσῃ φιλόμουσοι συνδρομηταί να φρο-
ντίσωσι να λάβωσι τον ειρημένον χάρτην ή παρά του 
ιδίου μεταφραστού, κατοικούντος εις την οικίαν του Γιαν-
νάκου Σαΐτα, ή διευθυνόμενοι εις το κατάστημα της 
ΦΗΜΗΣ, παρά του κυρίου Ν. Παπαδοπούλου.

Εν Αθήναις την 13 Ιουνίου 1837.
Ο μεταφραστής Ιωσήφ Μαύρος 

ΙΔΟΥ τέλος πάντων Κύριοι συνδρομηταί της προεκτυπω-
θείσης Ιατρικής μου βίβλου, κατά την υπόσχεσίν μου τυ-
πόνω κατά το παρόν εις τας Αθήνας και τον τρίτον τόμον 
αυτής, περιέχοντα τα σχήματα και τας εικόνας διακοσίων 
σχεδόν χόρτων τε και βοτάνων, των πλέον συνηθισμένων 
και ωφελίμων εις την Ιατρικήν τέχνην και Οικονομίαν.

Τα σχήματα ταύτα των φυτών τυπόνονται ωραία εις 
την Λιθογραφίαν, έπειτα χρωματίζονται με την τέχνην 
κατά το χρώμα αυτών. Η ερμηνεία και η εξήγησις αυ-
τών τυπόνεται κατ᾽ αλφάβητον εις την τυπογραφίαν 
και δένονται όλα εις ένα τόμον, ή εις δύω.

[...] Η βίβλος αύτη λοιπόν, η οποία είναι κατά πολ-
λά αναγκαία και ωφέλιμος εις πάντα άνθρωπον, τυπό-
νεται κατά το παρόν εις τας λαμπράς Αθήνας εις ένα 
τόμον μεγάλον, ή εις δύω, με χαρακτήρας ωραίους των 
Παρισίων του περιφήμου Διδότου εις την Τυπογραφίαν 
του Αγγέλου Αγγελίδου, και όστις αγαπᾴ να έχῃ αυτόν 
τον τρίτον τόμον, ας γράψῃ το όνομά του και τον αριθ-
μόν των βιβλίων, και ας το πέμψῃ προς με τον Εκδότην 
εις τας Αθήνας πλησίον της Αγίας Ειρήνης. Η τιμή της 
βίβλου είναι προς δύω τάλληρα δίστηλα, προπληρωτέ-
ον το εν, και το λοιπόν όταν λάβῃ το βιβλίον του.

Παρ᾽ εμοί ευρίσκονται και μερικαί Αστρονομίαι 
και Γεωγραφίαι και Αντιμνύσια.

Εν Αθήναις, την 24 Σεπτεμβρίου 1837.
Έρρωσθε !

  Ο ΙΑΤΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ
  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΠΥΡΡΟΣ

Η Φήμη, Α´,  64(13.10.1837)2

Σε άλλες περιπτώσεις συναντάμε και αναπάντεχες 
καταστάσεις που εικονογραφούν με γλαφυρότητα τις 
δύσκολες συνθήκες λειτουργίας σε πολλά από αυτά τα 
εγχειρήματα:

Διεκόπη η εφημερίς την παρελθούσαν Κυριακήν διότι 
ο στοιχειοθέτης αυτής ήτον ο πρώην υπεύθυνος συντά-
κτης ο οποίος κατεδικάσθη και εφυλακίσθη, και δεν 
ηδυνάμεθα να αντικασταστήσωμεν άλλον αντ᾽ αυτού 
προσωρινώς, δια να εργασθῄ· όθεν δια να μην αδική-

σωμεν τους Κ[υρίους] Συνδρομητάς μας, την έλλειψιν 
αυτήν θέλωμεν την αναπληρώσει δια προσθήκης πα-
ραρτημάτων εις τα επόμενα φύλλα.

Ζέφυρος, Α´, 23(29.5.1841)94

Οι εκδόσεις και το χυτήριο 
του  Κωνσταντίνου Γκαρπολά

Λίγα είναι γνωστά για την καταγωγή και τα νεα νι κά 
χρόνια του Κωνσταντίνου Γκαρ  πολά. Γεννή θηκε στην 
Κρανιά του Ολύμπου, αλ     λά μετανάστευσε νεώτατος 
στη Ρωσία χωρίς να γνω ρίζουμε τις εκεί δραστηριό-
τητές του. Το 1835 το όνο μά του αναφέρεται ως 
εκδότη-τυπο γρά φου του Λε  ξι κού της αρχαίας ελλη
νικής γλώσσας του Άν  θιμου Γαζή στη Βιέννη, και 
τρία χρόνια αργό τερα είναι ήδη εγκα τε  στημένος εκ-
δότης στην Αθή       να όπου διαφημίζει τη νέα έκδοση της 
12τομης Ελ       ληνικής εγκυκλο παίδειας του Στέ φανου 
Κομητά. Το κα  τάστημά του είχε τυπο γρα φείο, χυτή-
ριο, βι     βλιο δετείο και βιβλιοπωλείο. Το 1841 τύπωσε 
δειγ   ματολόγιο, Φυλλάδιον Α, περιέχον Χαρακτήρας 
Ελλη   νικούς και Γαλλικούς, Κεφαλαία, Αριθμούς, Γραμ

Εικ. 226. Augustus Boeckhius, Σχόλια εις τον Πίνδαρον, 
        Αθήνα, Κωνσταντίνος Γκαρπολάς, 1841.
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     μάς και Κοσμήματα διαφόρων ειδών με μια ικα νο-
ποιη  τική ποικιλία μεγεθών τυ  πο γραφικών στοι  χείων 
κειμέ  νου των σειρών Didot: την όρθια του Firmin 
στα μεγέθη 8, 10, 11, 12 και 14 στ., τη κυρτότερη του 
Pierre σε 7½, 9, 11, 16 στ. και την επικλινή/καλλι-
γραφική σε 11 στ. (σ. 264, 251-252). Τα διάφορα με-
γάλα μεγέθη κεφα   λαίων σειρών για τίτλους είναι 
μόνο των όρθιων ανισόπαχων Didot και δεν συμπερι-
λαμβάνονται άλλες διακοσμητικές σειρές, που όπως 

θα δούμε κατέκλυσαν την τυπογραφική πρακτική του 
19ου αιώνα (εικ. 227-228).

Το τυπο γρα φείο του ήταν από τα με  γαλύ τερα της 
πόλης και απα σχο  λού  σε σα   ρά    ντα περί που εργάτες. Η 
παραγωγή του δεν μπο  ρού σε να πλησιάσει, βέ βαια, 
αυτή του Αν  δρέα Κο  ρο μη λά, όμως εκπλήσ   σει με την 
ποι  κι λία και τον αριθμό των τίτλων του. Ωστόσο, η 
με   γαλε  πήβολη προ  σπάθειά του να κυκλο φορεί πολ -
λές και πο  λυ δάπανες εκδόσεις για έναν μικρό αστι    κό 

Εικ. 227. Δείγματα γραμματοσειρών του Χυτηρίου Κωνσταντίνου Γκαρπολά,   Αθήνα, 1841.
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χώρο όπως η Αθή να, και η έλ  λει ψη πρό     σβα σης στα 
κέ  ντρα εξουσίας, όπου κυριαρ   χού σε ο Κορο    μηλάς, 
σύντομα τον οδήγησαν στην πτώ  χευ ση, το 1844. Οι 
γιοι του Αλέξανδρος, Μιλ  τιά   δης και Σο  φο  κλής ακο-
λού θη σαν και αυτοί τα βή  μα  τα του πα   τέρα τους. Ο 
πρώ     τος υπήρξε εκδό  της από το 1844 έως το 1859, με 
περίπου 72 αθη ναϊκές εκ     δό  σεις, και ο δεύτε ρος ως 
εκ  δό  της και συγ  γρα φέας εκπαι δευ τι κών βιβλίων το 
1848 και άλλων εντύ πων έως το 1856, ενώ το 1850 
δρα   στη  ριο  ποιήθηκε και ως εκ  δότης στη Θεσ   σα  λο-
νίκη μα  ζί με τον Νι   κό   λαο Ψάλ  τη. Εκεί κυ  κλο  φό  ρησαν 
πέ  ντε βι βλία πριν οι τουρ κικές αρχές στα μα τή σουν 
τη λει τουρ  γία του τυπογραφείου λόγω της ελ  λη  νικής 
ιθα  γέ νειας του Γκαρ    πο λά. Ο Σο  φο  κλής, o τρί  τος αδελ-
φός, εμ  φα  νί   στη  κε ως εκδό της στην Αθή   να το 1855 
με μια μόνο έκδοση, και εί  κο  σι χρόνια αρ  γό τερα στη 
Θεσ σα λο νίκη ως εκ  δότης της πρώ της εκεί ελ  λη νικής 
εφημερίδας, Ο Φάρος της Θεσ   σα  λονίκης (Σκιαδάς, 
Β´, 1981:184-192).

Οι εκδόσεις του Χρήστου Νικολαΐδη Φιλαδελφέως  

O Χρήστος Νικολαΐδης γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια 
της Μικράς Ασίας το 1808 και σπού  δασε πρώτα στη 

Σμύρνη και ύστερα στην Ιόνιο Ακα δη μία της Κέρκυ-
ρας. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ιδρύο ντας τυπο-
γραφείο και βιβλιοπωλείο πρώτα στην Αθήνα, το 1842, 
και αρ  γότερα στην Κέρκυρα, το 1849. Το αθηναϊκό 
κα  τά  στη  μα, με την ονομασία «Μνημο  σύ νη», κυ  κλο-
φόρησε 250 περίπου τίτλους πριν μετονομαστεί σε 
«Ερμής» εκδίδοντας, με τον νέο τίτλο, 20 επιπλέον 
βιβλία έως το 1870 (εικ. 229-230). Το ομώνυμο κερ-
κυραϊκό κατάστημα διέθετε ένα πλή  ρως εξοπλισμένο 
τυπογραφείο, όπου τύπωσε 60 πε  ρίπου τίτλους κα  θώς 
και πλήθος άλλων εντύπων και εφημερίδων, με κυριό-
τερη την πρώτη ανε ξάρ τητη εφη  μερίδα του νησιού  
Πα τρίς, με ιδρυτή τον λόγιο Πέ  τρο Βράιλα. Σημαντι-
κή επίσης έκδοση του κερ   κυραϊκού «Ερμή» ήταν η 
πολύγλωσση Αγία Γραφή της Βρε  τανικής Βιβλικής 
Εταιρείας μετα φρα    σμένη στην νεοελληνική, στην 
τουρ  κική και στην αραβική γλώσσα – ένα δύσκολο 
εγχείρημα για τα μέσα και τις δυνατότητες της εποχής 
(Σκιαδάς, Γ´ 1981:149-152). 

Το χυτήριο του Κων στα  ντί νου Μηλιάδη 

Ο Νι   κολαΐδης Φιλα δελ  φεύς συνεργάστηκε με τον 
στοι χειοχύτη Κων στα  ντί νο Μηλιάδη, για τον οποίο 

Εικ. 228. Ελληνικά 16 στιγμών,  Αθήνα, 
Χυτήριον Κωνσταντίνου Γκαρπολά, 1841.

1841 Didot 16

Εικ. 229. Αλεξ. Σούτσου, Η μεταβολή της 3ης Σεπτεμβρίου, 
Αθήνα, Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς, 1844.
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κυ  κλο φόρη  σε το 1850 στην Κέρ κυ ρα ένα δειγματο-
λόγιο ελληνικών γραμματοσειρών (εικ. 231):

Παλαιότατος στοιχειοχύτης υπήρξεν ο Κων στα  ντί νος Μη -
λιάδης, όστις μεταβάς εις Γερμανίαν και παρακολουθή-
σας εκεί την βιομηχανίαν των στοιχείων επανήλθεν εις 
την τότε μικράν Ελλάδα τῳ 1850 περίπου, ίνα μεταδώση 
τας νέας γνώσεις τας οποίας απεκόμισεν.

Επί της οδού Σαρρή λοιπόν ιδρύει το μικρόν στοιχει-
οχυτήριόν του. Τα πρώτα στοιχεία δεν είχον βεβαίως την 
στερεότητα και την καλλιτεχνίαν των σημερινών, όμως οι 
πρώτοι Έλληνες τεχνίται κατά το δυνατόν με τας ολίγας 
γνώσεις των προσεπάθουν να παράγωσι το είδος τούτο, 
όπως συνέβη εις όλους τους εν Ελλάδι αναπτυχθέντας βι-
ομηχανικούς κλάδους. Ο Κων στα  ντί   νος Μηλιάδης μετ᾽ 
ολίγον, κατά την πατριαρχικήν τάξιν της Ελληνικής οικο-
γενείας, προσλαμβάνει ως βοηθόν τον υιόν του Λεωνίδαν 
Μηλιάδην, όστις εξηκολούθησεν επί σειρά ετών την πα-
τρικήν τέχνην, ίνα μετ᾽ ολίγον εγκαταλείψῃ αυτήν, βα-
ρυνθείς, εις άλλον έχοντα πολλήν διάθεσιν και ζωτικότητα 
προς εξακολούθησιν. Ο Λεωνίδας Μηλιάδης παραδίδει τα 
μηχανήματά του εις τον [τυπογράφο-εκδότη Σ.Κ.] Βλα-
στόν, όστις εκμεταλλευθείς επ᾽ αρκετόν ότι παρέλαβε και 

Εικ. 230. Louis Figuier, Αι μεγάλαι επιστημονικαί και βιομηχανικαί ανακαλύψεις..., Αθήνα, Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς, 1860.
 Ελληνική εγκυκλοπαιδική έκδοση που περιείχε σε μετάφραση ενότητα για την ιστορία και την τέχνη της τυπογραφίας.  

τελειοποιήσας κατά το δυνατόν τέλος και ούτος εγκατέ-
λειψεν οριστικώς την γηραιάν στοιχειοχυτικήν μηχανήν, 
ήτις κατάκειται άχρηστος πλέον εις τα υπόγεια του τυπο-
γραφείου Βλαστού.
(Χατζηιωάννου 1923:325-326/Παυλόπουλος 1998:65)

Ο Κωνσταντίνος Μηλιάδης, όπως και ο Κωνστα-
ντίνος Δημίδης εμφανίζονται και βραβεύονται στην 
Α´ έκθεση ελληνικών προϊόντων Ολύμπια, το 1859. 
Η έκθεση, με έμφανές πρότυπο την πρόσφατη τότε 
1η Παγκόσμια Εμπορική Έκθεση του Λονδίνου το 
1851, έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αποτελεί την 
πρώτη συνολική αποτύπωση των προσπαθειών του 
νεοελληνικού κράτους να συνταχθεί με το ευρωπαϊ-
κό οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι 30 μόλις χρό-
νια μετά τη σύστασή του. Σε πεδία τεχνολογικής και 
αισθητικής αιχμής, όπως ήταν η τυπογραφική βιομη-
χανία στη Δύση, στη συνοπτική εξιστόρηση της ελ-
ληνικής τυπογραφίας από τον Αποστολίδη Κοσμητή 
είναι εμφανής η συναίσθηση της απόστασης που τη 
χωρίζει από την ελληνική πραγματικότητα, όπως και 
στην αιτιολόγιση των βραβεύσεων που στη συνέχεια 
αναφέρονται για τις 12 κατηγορίες του κλάδου: 
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ΚΛΑΣΙΣ 20
Σχέδιον και πλαστική εφηρμοσμένη 
εις την βιομηχανίαν: 
Τυπογραφία, Λιθογραφία, Φωτογραφία κλπ.

ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΑΙ
Αποστολίδης Κοσμητής, 
Υποέφορος της Β. Βιβλιοθήκης, Εισηγητής.
Αγαθαλλέλος Τριανταφύλλου, 

Εικ. 231. Δείγματα χαρακτήρων του ελληνικού χυτηρίου του Κωνσταντίνου Μηλιάδου, Κέρκυρα, Χ. Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς, 1850.
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Παρατηρήσεις
Η κοινωφελεστάτη και θεία τυπογραφική τέχνη εφευρε-
θείσα υπό του αοιδήμου Γερμανού Γουτεμβέργου εν Μα-
γουντίᾳ (Mayance) περί το 1454 έτος, μόλις εισήχθη εν 
Κωνσταντινοπούλει εκ Λονδίνου περί το 1640 έτος επί 
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Πατριαρχίας του Αοιδήμου Κυρίλλου του Λουκάρεως, ως 
γίνεται δήλον έκ τινος εκκλησιαστικού συγγράμματος 
τότε εκδοθέντος και διασωθέντος τῃ δημοσίᾳ ημών βιβλι-
οθήκη. Το τυπογραφείον τούτο μετά την υπό Ιησουϊτικής 
ραδιουργίας καταστροφήν του Λουκάρεως, φαίνεται ότι 
συγκατεστράφη και αυτό· αγνοούμεν  δε αν προ του 1640 
ή μετέπειτα εσυστήθη εν Κωνσταντινοπούλει έτερον τυ-
πογραφείον μέχρι της εποχής του 1767 έτους, ότε εξεδόθη 
εν Κωνσταντινοπούλει υπό του τυπογράφου Παναγιώτου 
Κυριακίδου υπό του Αοιδήμου Σαμουήλ του Πατριάρχου, 
Περί Γάμων Διάταγμα, και τίνες οι διαδεχθέντες τον Κυ-
ριακίδην Τυπογράφον μέχρι του Αργυράμου, διευθυντού 
του εν τῳ Πατριαρχείῳ συστηθέντος τυπογραφείου.

Τις ηδύνατο να πιστεύσῃ ότι μεταξύ των Μεγαλουπό-
λεων εγκαυχάται ως έχουσα τα δευτερεία, ως προς την 
εισαγωγήν της τυπογραφικής, και τα πρωτεία ως προς την 
ξυλογραφικήν η πριν μεν ευδαίμων, νυν δε κατερειπωθεί-
σα υπό των Τούρκων κωμόπολις της Μακεδονίας και πα-
τρίς του τρισολβίου και γενναίου ομοεθνούς ημών Κ. Σί-
μωνος Σίνα, Μοσχόπολις; Περί το 1742 εσυστήθη και εις 
την κωμόπολιν ταύτην ελληνικόν τυπογραφείον, ως γίνε-
ται δήλον εκ δύο εκκλησιαστικών συγγραμμάτων εν αυτῴ 
εκτυπωθέντων και αποθησαυρισθέντων εν τῃ δημοσίᾳ 
βιβλιοθήκῃ ημών, ων το μεν επιγραφόμενον «Ακολουθίαι 
Αγίων», φέρει ξυλογραφημένην εν αρχῄ την εικόνα του 
ιερομονάχου Γρηγορίου Κωνσταντινίδου Τυπογράφου, 
ανδρός πεπαιδευμένου και συγγραφέως μιας των ανωτέ-
ρω επτά ακολουθιών. Το δε επιγραφόμενον «Η Αλήθεια 
Κριτής», κτλ. σύγγραμμα πρώην Ιησουίτου, Πατρός Βε-
ντσόνη καλουμένου, όστις μετά ταύτα ενηγκαλίσθη το 
ανατολικόν ημών δόγμα, και έγραψε κατά Παπιστών και 
Λουθηροκαλβίνων, φέρει και αυτό πέντε περίεργα ξυλο-
γραφήματα. Όθεν αποδεικνύεται ότι εκεί κατά το πρώτον 
εγένετο χρήσις της ξυλογραφικής ως προς τα μέρη ταύτα.

Τινές εικάζουσιν ότι και εν Σμύρνῃ εισήχθη προ της 
ελληνικής επαναστάσεως η τυπογραφική, αλλά μέχρι τού-
δε στερούμεθα των αναγκαίων αποδείξεων.

Οι δε φιλόκαλλοι Κυδωνιείς μετά την σύστασιν του 
Γυμνασίου των εφρόντισαν να το προικίσωσι με τυπογρα-
φείον Ελληνικόν, όπερ εκόμισεν εκ Παρισίων και διεύθυ-
νεν ο μακαρίτης τυπογράφος Κ. Τόμπρας, όστις μετά την 
καταστροφήν της πατρίδος του, εσύστησε και ιδιαίτερον 
μικρόν τυπογραφείον εν Ναυπλίῳ.

Εν δε τῃ ελευθέρᾳ Ελλάδι η τυπογραφική εισήχθη εν 
αρχῄ του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος μικρά και ατελής, 
και μόνον προς διάδοσιν διακηρύξεων της τότε Κυβερνή-
σεως, υπό του αοιδήμου Δ. Υψηλάντου εις Καλαμάταν, 
όπου ο Θεόκλητος Φαρμακίδης εξέδιδεν εφημερίδαν επι-
γραφομένην «η Σάλπιγξ της Ελευθερίας».

Κατά το 1823, εκόμισεν ο Κ. Παύλος Πατρίκιος μετά 
του Δ. Μεσθαινέως εκ Λιβόρνου τυπογραφείον εις Μεσο-

λόγγιον, εις ο εξέδιδον εφημερίδα «Τα Ελληνικά Χρονι-
κά». Ταυτοχρόνως έπεμψεν εξ Αγγλίας ο Λόρδος Κόχραν 
έτερον τυπογραφείον το οποίο ηνώθη μετά του Π. Πατρι-
κίου. Κατά το 1825 εκάλεσεν η Ελληνική Κυβέρνησις τον 
Κ. Π. Πατρίκιον εκ Μεσολογγίου εις Ναύπλιον, ίνα συ-
στήσῃ και διευθύνῃ το εκ Παρισίων πεμφθέν τυπογραφεί-
ον, το οποίον συστήσας διεύθυνε ικανούς χρόνους, διδά-
ξας την τυπογραφικήν και εις πολλούς άλλους, οίτινες 
ακολούθως εσύστησαν ίδια καταστήματα· μετέπειτα 
[……] τυπογραφεία εις Κόρινθον, εις Επίδαυρον κτλ. Οι 
δε Υδραίοι των αναγκαίων τύπων στερούμενοι απεπειρά-
θησαν διά τινος Ελβετού ωρολογοποιού να τους κατα-
σκευάσωσι, οι δε τύποι καίτοι δυσανάγνωστοι εχρησίμευ-
σαν δια την αρχήν της εκδόσεως της εφημερίδος «ο Φίλος 
του Νόμου», μαθών δε την στέρησίν των ταύτην ο εν 
Παρισσίοις Φιλέλλην Κύριος Αμβρόσιος Φ. Διδότος, 
όστις συνετέλεσεν υπέρ πάντα άλλον και εις την σύστασιν 
της υπέρ των Ελλήνων Γαλλικής Επιτροπής, έσπευσε να 
εκπληρώσῃ την ανάγκην των ταύτην δωρήσας αυτοίς πιε-
στήριον μετά των αναγκαίων τύπων, δι ων εξηκολούθησε 
να εκδίδηται ο Φίλος του Νόμου. Μετά ταύτα εκομίσθη-
σαν και εκ Λονδίνου τρία μικρά τυπογραφεία· τα μεν υπό 
του Κ. Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου και του αοιδήμου 
Βύρωνος εν Μεσολογγίῳ, δι᾽ ου εξεδίδοντο τα Ελληνικά 
Χρονικά υπό του αοιδήμου Μάγερ, Γερμανού· το δε υπό 
της Ελληνικής Κυβερνήσεως και επί Κοχράνου, δι᾽ ων 
εξεδίδετο η εφημερίς της Κυβερνήσεως πρώτον μεν υπό 
Θ. Φαρμακίδου, και μετέπειτα υπό Γ.  Χρυσίδου· το δε 
τρίτον εν Αθήναις, δι᾽ ου εξεδίδετο η εκ των Αθηνών εφη-
μερίς υπό του Κ. Γ. Ψύλλα. Μετά ταύτα ήρχισε να συστή-
σῃ και ο Κύριος Εμμαν. Αντωνιάδης το τυπογραφείον του 
εκδόσας πρώτον την Ηώ και μετ᾽ αυτήν την Αθηνάν. Μετ᾽ 
αυτόν και ο Κύριος Ιω. Φιλήμων, εκδόσας την εφημερί-
δαν ο Ελληνικός Καθρέπτης κτλ. και μετά τούτον ο μακα-
ρίτης Κωνστ. Ράλλης.

Πριν μεταβῄ εις την Ελλάδαν ο αοίδημος Κυβερνή-
της, κατά την ολιγοχρόνιον διατριβήν του εν Παρισσίοις 
εζήτησε να λάβῃ πληροφορίας παρά τινος, πόσοι νέοι 
εσπούδαζον τότε εκεί, και εις τι έκαστος κατεγίνετο. Μα-
θών δε ότι δύο νέοι μεταξύ αυτών, εξέμαθον την τυπογρα-
φικήν και τυπωτικήν εν τῳ τυπογραφείῳ του Κυρίου Φ. 
Διδότου, προσκαλέσας αυτούς τοις είπεν ότι η πατρίς εί-
χεν ανάγκην της τέχνης των, και ότι ώφειλον να τον ακο-
λουθήσωσι δια θαλάσσης, όπερ και εγένετο.

Φθάσαντες ούτοι εις Αίγιναν περί τα τέλη του 1827 
διωρίσθησαν, ο μεν Διευθυντής του Εθνικού Τυπογραφεί-
ου, ο δε, πρώτος τυπωτής. Εξ εκείνης της εποχής ήρχισεν 
η τυπογραφική τέχνη να τελειοποιήται κατά τον Γαλλικόν 
τρόπον εν Ελλάδι και να προοδεύη· το δε εθνικόν τυπο-
γραφείον ήρχισε να πλουτίζεται βαθμηδόν εκ διαφόρων 
τύπων Ελληνικών και Ρωμαϊκών, δια σιδηρών και μηχανι-
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κών πιεστηρίων, καλλωπισμάτων τυπογραφικών και λοι-
πών. Εάν δ᾽ οι μετά ταύτα αναλαβόντες την διεύθυνσιν 
αυτού εφιλοτιμώντο να το αναδείξωσιν, οποίον έπρεπε να 
ῄναι την σήμερον, ήτοι υπογραμμόν της καλλιτεχνίας, ως 
προς τα ιδιωτικά τυπογραφεία, δια της αποστολής εις την 
εσπερίαν Ευρώπην νέων τεχνιτών εκ των ευδοκιμωτέρων, 
όπως τελειοποιηθώσιν εις την τυποχαρακτικήν ή τυπογλυ-
πτικήν, ήτις είναι η βάσις και άνευ της οποίας δεν είναι 
δυνατόν να τελειοποιηθῄ  ποτέ και να πλουτισθῄ η ελλη-
νική τυπογραφική εκ διαφόρων και ποικίλων γραμμάτων 
κεφαλαίων τε και μικρών, ως εις την εσπερίαν Ευρώπην, 
εις την τυποχωνευτικήν και την μηχανικήν αυτής και εις 
τας συνδεομένας μετ᾽αυτής τέχνας, ήτοι την στερεοτυπί-
αν και την Γαλβανοπλαστικήν, εις την ξυλογραφικήν, εις 
την χαλκογραφικήν και εις την λιθογραφικήν, αναμφιβό-
λως το κατάστημα τούτο ήθελε τελειοποιήσει την τέχνην 
ταύτην εις τρόπον ώστε να μην είμεθα βεβιασμένοι εις το 
εξής να φέρωμεν όλα, ως και αυτήν την μελάνην, έξωθεν.

Εκ του εθνικού νυν δε Βασιλ. τυπογραφείου εξήλθον 
πολλοί και άξιοι τυποθέται και τυπωταί μεταξύ των οποίων 
διεκρίνοντο οι Κ.Κ. Α. Κορομηλάς, Α. και Κ. Νικολαΐδαι, 
Α. και Μ. Αγγελίδαι, Ιω. Θεολόγης, Στυλιανός Βλαστός, Ιω. 
Τόμπρας, Ιω. Αγγελόπουλος, Ν. Παπαδόπουλος κλπ.

Ο μακαρίτης Α. Κορομηλάς, όστις ήτο επιχειρηματι-
κώτερος των ομοτέχνων του, έπεμψε δι᾽ εξόδων του νέον 
τινά Μακεδόνα, Στέργιον καλούμενον, εις Παρισσίους, 
δια του οποίου είσηξε πρώτος εν τῳ Καταστήματι αυτού 
την Στερεοτυπίαν, ην όμως δεν ηθέλησε να διαδώση. Ευ-
τυχώς ο διαληφθείς μακαρίτης Στέργιος, πριν της αναχω-
ρήσεώς του εδίδαξε δι᾽ αμοιβής την αναγκαιότηταν ταύ-
της τέχνην εις τον καλλιτέχνην και φιλότεχνον Ιεροδ. 
Αγαθάγγελον όστις είναι πρόθυμος να την διδάξη άμα η Σ. 
Κυβέρνησις τῳ χορηγήσῃ τα μέσα.

Ο δε μακαρίτης Κ. Γκαρπολάς, εφάμιλλος του Κορο-
μηλά, δεν συνετέλεσεν ολιγώτερον αυτού εις την πρόοδον 
της τέχνης καλέσας δι᾽ εξόδων του έμπειρον τυποχωνευ-
τήν εκ Παρισσίων και συστήσας πρώτος εν Ελλάδι συ-
στηματικόν και τακτικόν τυποχωνευτήριον, πεπλουτισμέ-
νον με διαφόρους μήτρας Ελληνικών και Ρωμαϊκών 
στοιχείων και καλλωπισμάτων τυπογραφικών κτλ., εν ω 
ειργάσθη πολλά έτη και ο Κύριος Κ. Μηλιάδης, όστις δι-
ακρίνεται επί τελειότητι και ακριβείᾳ μεταξύ άλλων των 
εν Ελλάδι ομοτεχνών του.

Μετά την σύστασιν του χωνευτηρίου τούτου και του 
εν τῳ Β. Τυπογραφείῳ, όπερ εδάνειζεν εις πολλούς τας 
μήτρας του δια να χωνεύωσι στοιχεία, εκπέσοντα ταύτα 
της πρώτης των τιμής κατά το 1/3ον και πολλαπλασιασθέ-
ντα, συνεπολλαπλασιάσθησαν και τα μικρά τυπογραφεία• 
η δε τέχνη πεσούσα εις χείρας απαίδευτον και μη εμπεί-
ρων τυπογράφων αμιλλωμένων τις να τυπώνη ευθηνότε-
ρον, ουχί δε καλήτερον, εξευτελίσθη• διότι και εκ των 

εκδοτών οι πλείστοι ενδεείς όντες προτιμώσι τον ευθηνό-
τερον του εμπειροτέρου, ώστε εκ τούτου η τυπογραφική 
αντί να προοδεύῃ οπισθοδρομεί.

Η αναγκαιοτάτη εις τε τας τέχνας και τας επιστήμας 
Ξυλογραφική τέχνη, μόλις προς 18 ετών εισήχθη εν τῳ 
σχολείῳ των τεχνών, διδασκομένη υπό του Ιεροδιακόνου 
Κυρίου Αγαθαγγέλου όστις καίτοι μη ων εξ επαγγέλματος 
ξυλογράφος, αναπληροί αξίως την στέρησίν μας ταύτην· 
μεταξύ δε των δέκα περίπου μαθητών του διακρίνεται ο Α. 
Ροβέρτ πρώτος, και ο Περικλής Γιασενίδης δευτερεύων. 
Εάν τοιούτοι νέοι επέμπεντο εις Παρισσίοις, ίνα τελειο-
ποιηθώσι, δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι μετά δύο έτη θέ-
λουν επιστρέψει τέλειοι ξυλοχαράκται. Το αυτό δ᾽ εφαρ-
μόζεται και εις την χαλκογραφικήν, διδασκομένην προ 
δύο ετών παρά του Κυρίου Αγαθαγγέλου.

Η δε λιθογραφική, εφευρεθείσα εν Μονάχῳ, εισή-
χθη εν Ελλάδι επί της αντιβασιλείας, διευθυνομένη υπό 
του λιθογράφου Κ. Φόρστερ· ο δε διαδεχθείς αυτόν μαθη-
τής ο Κ. Ν. Στερογιάννης εκπληρών μετ᾽ ακαμάτου ζήλου 
και επιμονής όλα τα έργα του προκατόχου του υπηρετεί 
επί δεκαεξαετίαν ήδη.

Εις δε την τελειοποίησιν της βιβλιοδετικής εν Ελλάδι 
μετ᾽ επιμονής ενησχολήθη ο μακαρίτης ιερομόναχος 
Παρθένιος ο Σάμιος, διδάξας αυτήν εις πολλούς ορφανούς 
του διαλυθέντος ορφανοτροφείου Αιγίνης, ους του ενεπι-
στεύθη η Σ. Κυβέρνησις, και εις άλλους ως τον μακαρίτην 
Ζωσιμάν, τον Ορεσίτροφον, τον Πεντεφρήν κλπ. Οι πλεί-
στοι δε των βιβλιοδετών δεν εξέθεσαν.

Η φωτογραφική ούσα νεωτάτη εφεύρεσις μόλις προ 
ολίγων ετών εισήχθη εν Ελλάδι  πρώτον υπό του Μακεδό-
νος Κώστα [Κωσταντίνος Αλεξιάδης], επιστάτου του Πο-
λυτεχνείου και μετέπειτα υπό του κ. Φιλίππου Μαργαρίτου, 
Ζωγράφου. Μετ’ αυτόν ήρθεν ο Κύριος Δ. Κωνσταντίνου 
και τελευταίον οι κ.κ. Α. Κάλφας και Μωραΐτης.

Η δε τυπογραφική μελάνη ήρχισε τώρα πρώτον να 
κατασκευασθῄ εν Ελλάδι υπό του Γ. Δέλφου, όστις ..νώς 
προσήγγισεν εις την Γαλλικήν και Αγγλικήν μελάνην• 
αλλά δια να τελειοποιήσῃ έτι μάλλον, πρέπει τα εν τῃ Ελ-
λάδι τυπογραφεία να τον ενισχύσωσιν και ουχί να τον 
αποθαρρύνωσιν ως μέχρι τούδε, ώστε να μην έχωμεν πλέ-
ον ανάγκην της ξένης.

Τέλος η παιγνιοποιία εισήχθη πρότινων ετών εν τῃ Σύρῳ 
υπό του Κυρίου Σπυρ. Σαμψωνίδου το πρώτον, καίτοι ατε-
λής εισέτι ούσα ελπίζομεν ότι θέλει φιλοτιμηθῄ ο Κύριος 
Σαμψωνίδης να τελειοποιήσῃ τα παιγνιόχαρτά του κατά τε 
την ωραιότητα και τον καλόν χρωματισμόν των εικόνων, και 
κατά την καλήν ποιότητα και στίλβωσιν του χάρτου των.

Αφ᾽ ου εξετάσαμεν μετ᾽ επιστασίας και αμεροληψίας 
τα εν τῃ κλάσει  ταύτῃ υπαγόμενα έργα, συνετάξαμεν τον 
εξής πίνακα των διαφόρων εκθετών και των έργων αυτών 
μετά των αναγκαίων παρατηρήσεων ημών, όπως πληρο-
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φορηθείσα η Σ. Επιτροπή αύτη την ενεστώσαν κατάστα-
σιν των τεχνών τούτων, επικαλέσθῃ την πρόνοιαν της Σ. 
Κυβερνήσεως προς ενίσχυσιν και τελειοποίησιν αυτών, 
δια της προσκλήσεως εμπείρων τεχνιτών εκ της εσπερίας 
Ευρώπης, ή δια της αποστολής των εν εκάστῃ τέχνῃ ευδο-
κιμούντων νέων εν την αλλοδαπήν, προς τελειοποίησίν 
των. Άνωθεν δε των ονομάτων των εκθετών εσημειώσα-
μεν και το ανήκον βραβείον.
1. Τυπογλυπτική και τυποποιία
ΒΡΑΒΕΙΑ
Αργυρούν Α´. τάξεως.
Εις τον Κωνστ. Δημίδην, δια τύπους και μήτρας διαφόρων 
κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, σημείων εκκλησια-
στικής μουσικής και τυπογραφικών καλλωπισμάτων· έτι 
δε χυτήρια τύπων, διαστημάτων κενών και διαστίχων, 
τινά των οποίων εισί της εφευρέσεώς του.

Ο Κύριος Δημίδης, οπλοποιός πρώην, εξ επαγγέλμα-
τος, διδαχθείς εν Παρισσίοις, ευδοκιμεί και εις την τυπο-
γλυπτικήν και τυποποιίαν· αλλ᾽ ουχί δια της ανηκούσης 
εντελείας και ακριβείας, ως οι εξ επαγγέλματος τοιούτοι. 
Μ᾽ όλον τούτο είναι πολύτιμος δι᾽ ημάς επειδή δεν έχομεν 
μέχρι τούδε καλῄτερο.

2. Τυποχυτική.
Αργυρούν Α´. τάξεως.
Εις τον Κωνστ. Μηλιάδην, δια διάφορα είδη κεφαλαίων 
και μικρών τύπων, ήτοι στοιχείων Ελληνικών τε και Ρω-
μαϊκών και διάφορα είδη καλλωπισμάτων τυπογραφικών, 
συζευκτικών και μεσοστίχων γραμμών, κλπ. κλπ. του τυ-
ποχυτηρίου του. Ο Κύριος Κ. Μηλιάδης εξέχει των άλλων 
ομοτεχνών του κατά τε την ευθυγραμμίαν και την τυπομε-
τρικήν ακρίβειαν των στοιχείων του και λοιπών. Δι᾽ ο ού-
τος κατά προτίμησιν προμηθεύει τας εν Ελλάδι, εν τῃ 
Ανατολῄ και εν τῃ Επτανήσῳ τυπογραφίας εισαγαγών 
νέαν επικερδή βιομηχανίαν εν Ελλάδι.

3. Τυπογραφική Μελανοποιία
Χαλκούν.
Εις τον Γεώργιον Δελφόν, δια δείγματα τυπογραφικής με-
λάνης διαφόρων χρωμάτων, νυν πρώτον παρ᾽ αυτού κα-
τασκευασθείσης εν Αθήναις. Ο Κύριος Γ. Δελφός είναι 
αξιέπαινος, διότι πρώτος κατασκεύασε μελάνην τυπογρα-
φικήν εν Ελλάδι· αλλ᾽ απαιτείται να ενισχυθῄ παρά των 
τυπογράφων, και να μη αποθαρρυνθῄ δια να την τελειο-
ποιήσῃ ως εν Αγγλίᾳ και Γαλλίᾳ.

4. Τυπογραφική.
Αργυρούν Α´. τάξεως.
Εις το τυπογραφείν Α. Κορομηλά, δι᾽ απομάγματα εικό-
νων (clichés) επί τυπογραφικής ύλης, κεφαλίδα βιβλίου 
στερεοτύπου και διάφορα βιβλία και λεξικά επιμελώς εκ-

δοθέντα. Το κατάστημα τούτο διακρίνεται δια τε την κα-
λήν εκτύπωσιν και το μέγεθος των επιχειρήσεών του και 
δια την εισαγωγήν της στερεοτυπίας.

Αργυρούν Β´. τάξεως.
Εις το τυπογραφείον Σ. Βλαστού, δια κυριακοδρόμια και 
έτερα διάφορα βιβλία επιμελώς εκτυπωθέντα.

Η αξιότιμος χήρα Σ. Βλαστού φιλοτιμείται να διατη-
ρῄ την πρῴην υπόληψιν του τυπογραφείου του. Και το 
κατάστημα τούτο εξέχει ως προς την καλήν εκτέλεσιν και 
τυπογραφικήν φιλοκαλίαν.

Εις τον Στέργιον Ραφτάνην εν Ζακύνθῳ, δια συλλο-
γήν ποικιλοχρόων εκτυπώσεων, εμφαινουσών το φιλότε-
χνον του εκθέτου αίτινες δεν έτυχον ένεκα της ποιότητος 
της μελάνης· εν τοκολόγιον καλώς εξεργασθέν και διάφο-
ρα παρ᾽ αυτού εκδοθέντα διδακτικά βιβλία φιλοκαλώς 
εκτυπωθέντα.

Χαλκούν.
Εις τον Νικολαΐδην Φιλαδελφέα, δια διάφορα βιβλία Ελ-
ληνικά, Εβραϊκά, και εκκλησιαστικής μουσικής σημεία. 
Επειδή ο Κύριος Φιλαδελεφεύς δεν είναι εξ επαγγέλματος 
τυπογράφος, αι εκτυπώσεις του δεν έχουσι την απαιτού-
μενην εντέλειαν.

Εις τον Δ.Α. Μαυρομμάτην, Αρχεία της Ελληνικής 
παλιγγενεσίας μεθ᾽ ικανής φιλοκαλίας εκτυπωθέντα και 
έτερα βιβλία. Το κατάστημα του Κ. Μαυρομμάτη διακρί-
νεταο δια την φιλοκαλλία του.

Εις τον Ιω. Αγγελόπουλον, δια διάφορα βιβλία του 
τυπογραφείου του εκτετυπωμένα, ένεκα της καλής ποιό-
τητος του χάρτου μετρίως. Ο Κύριος Ιω. Αγγελόπουλος, 
καίτοι εξ επαγγέλματος τυπογράφος, αμελεί την εντέλειαν 
των έργων του.

Εις τους Παντ. Σούτσα και Κτενά, δι᾽ εν βιβλίον το 
ποιήμα του Κ. Θ. Ορφανίδου μεθ᾽ ικανής επιμέλειας και 
φιλοκαλίας εκεκτυπωμένον. Οι Κύρ. Σούτζας και Α. Κτε-
νάς εισί λίαν φιλόκαλοι.
Σημείωσις προς ενθύμησιν.
Ο Κ. Ν. Παπαδόπουλος εξέθηκε τρία δείγματα μονόφυλ-
λα εκτυπώσεων, ων το εν δια χρυσοειδούς μελάνης.
Ο Κ. Βαρβαρέσος, έντυπον εκθέσεως του απολογισμού 
της εταιρ. της ελλην. ατμοπλοΐας.
Ο Κ. Γ. Πολυμέρης τον α´ τόμον των Χιακών. 

5. Λιθογραφία.
Εξαίρετος μνεία.
Εις τον Ν. Στερογιάννην, εις την λιθογραφικήν• δια διάφο-
ρα δείγματα λιθοχαρακτικά εκ των  εν τῳ Βασιλ. Λιθογρα-
φείῳ έργων του. Ο Κύριος Ν. Στερογιάννης άξιος μαθητής 
του Φόρστερ εκτελεί όλα τα είδη των έργων εκείνων επί 
δεκα έξ ήδη έτη μετά μεγίστης φιλοκαλίας, και φιλοπονίας. 
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Καίτοι δ᾽ ων άξιος του α´ αργυρού βραβείου, επειδή όμως 
είναι ελλανοδίκης εις την κλάσιν, και επροτίμησε την των 
χρεών του ως ελλανοδίκου επλήρωσιν, αντί βραβείου του 
εκθέτου τῳ απονέμομεν μόνον επαίνους.

Χαλκούν.
Εις τον Γ. Κόλμαν, δια χάρτην της Ελλάδος. Ο Κύριος Κ. 
Κόλμαν και ο υιός του προ χρόνων λιθοχαράττουν χάρτας 
της Ελλάδος, της Ασίας και Ευρώπης, ως και Άτλαντας 
προς χρήσιν των δημοτικών σχολείων και γυμνασίων, 
αναπληρούντας την έλλειψιν καλητέρων.

Εις τον Ηρακλ. Λαζαρίδην, δι᾽ άτλαντα γεωγραφικόν 
και τας εικόνας των Α.Μ. Μεγαλειοτήτων δια του χρω-
στήρος (cragon). Ο Λ. Πρ. Λαζαρίδης, καίτοι αυτοδίδα-
κτος και πρωτόπειρος, είναι αξιέπαινος, και ελπίζομεν ότι 
εις το μέλλον θέλει δείξει πρόοδον εις την τέχνην αυτήν.

Εις τον Ιωαν. Κωνσταντίνου, δι᾽ ανθογραφίαν, ήτοι 
συλλογήν διαφόρων ανθέων κλπ. λιθογραφηθείσαν δια 
λιθογραφικού χρωστήρος (cragon). παρά του ιδίου. Ο 
Κ. Ιω. Κωνσταντίνου καίτοι πρωτόπειρος και αυτός εις 
το είδος τούτο της λιθογραφίας ευδοκίμησεν (Ίδε και 
ανθογραφικήν).

6. Καλλιγραφική.
Αργυρούν Α´. τάξεως.
Εις τον εν Μασσαλία ομογενή Πλ. Κόντην, εις την καλλι-
γραφικήν· δια καλλιγραφίαν αξιόλογον χειρόγραφον, πε-
ριέχουσαν διάφορα είδη μικρών και κεφαλαίων ελλ. χα-
ρακτήρων κλπ. Η Ελληνική αύτη Καλλιγραφία είναι τῳ 
όντι αρίστη και ευχόμεθα να λιθογραφηθῄ εν Γαλλίᾳ, δια 
να εισαχθῄ εις όλα τα ελληνικά σχολεία.

Μνεία.
Εις τον Λ. Ανδρέου εκ Πατρών, δια καλλιγραφίαν χειρό-
γραφον αρχαρίου, μικράν.

7. Ανθογραφική.
Μνεία.
Εις τον Ιωαν. Κωνσταντίνου, δι᾽ ανθογραφίαν, ήτοι 
συλλογήν ανθέων και ανθοδέσμων προς διδασκαλίαν 
της νεολαίας. Ο Κύριος Ιω. Κωνσταντίνου είναι αξιέ-
παινος, διότι πρώτος εν Ελλάδι ιχνογράφησεν ανθολο-
γίαν διδακτικήν και την ελιθογράφησε προς χρήσιν της 
νεολαίας. (Ίδε λιθογραφικήν).

8. Ξυλογραφία.
Αργυρούν Β´. τάξεως.
Εις τον Λ. Ρόμπερτ, εις την ξυλογραφικήν• δια εικόνα της 
Α.Μ. του Σ. Βασιλέως άριστα εγκεχαραγμένην. Ευχής έρ-
γον είναι να επέμπετο ούτος εις την Γαλλίαν, δια να τελειο-
ποιηθῄ και επιστρέψῃ μετά δύω έτη δια να διδάξη την ανα-

γκαιοτάτην ταύτην τέχνην εις τε τας τέχνας και επιστήμας.

Μνεἰα προς έπαινον.
Εξέθηκαν και εις την ξυλογραφικήν έργα των και οι μαθη-
ταί του Πολυτεχνείου.

Περικλής Γιασεμίδης.
Σ. Γουζέλης.
Α. Μακρής.
Α. Παρασκευάς.
Θ. Πρασουδάκης.
Α. Πάλλης.
Κ. Ορφανουδάκης
Αρθ. Μπουρνόβαλος.
Ιω. Τζουράς.
Γ. Ιωαννίδου.
Ούτοι άπαντες είναι της αυτής ικανότητος και εβρα-

βεύθησαν παρά του Β. Πολυτεχνείου.

9. Χαλκογραφική.
Χαλκούν.
Εις τον Ν. Γκίζην, δια την εικόνα του Αοιδήμου Κοραή. 
Λαβὀντα το πρώτον βραβείον παρά του Β. Πολυτεχνείου.  
Ευχής έργον είναι να επέμπετο και ούτος εις την αλλοδα-
πήν, προς τελειοποίησίν του.

Εις τον Γεώρ. Ιωαννίδου, ανταγωνιστήν του ανωτέρῳ 
εν τῳ Πολυτεχνείῳ λαβόντα το β´. βραβείον.

10. Φωτογραφική.
Αργυρούν Β´. τάξεως.
Εις τον Δ. Κωνσταντινίδην, δι᾽ απεικονίσματα φωτογρα-
φικά και αντιγραφάς αρχαίων μνημείων αξιόλογα. Αν και 
τινά των απεικονισμάτων του τούτων ήναι επεξεργασμέ-
να δια της γραφίδος, είναι μολοντούτο αρμονικότερα 
κατά το σκιόφως των.

Εις τον Α. Κάλφαν και Μωραΐτην ωσαύτως, δι᾽ αντι-
γραφάς εξ άλλων εικόνων. Και οι Κύριοι Κάλφας και Μω-
ραΐτης είναι σχεδόν εφάμιλλοι του προηγουμένου,  […]
ντε, προτερήματα τινά φωτογραφικά ίδια.

Χαλκούν.
Εις τον Δημοσθ. Μητσάκην, δι᾽ απεικονίσματα διαφόρων 
πρωτόπειρα. Ο Κ. Δ. Μητσάκης, ως αυτοδίδακτος, είναι 
αξιέπαινος, αν και τα φωτογραφήματά του είναι εισέτι 
ατελέστατα των ανωτέρω.

Έπαινον.
Εις τον Β. Αργυριάδην, δι᾽αντιγραφάς εξ αρχαίων μνη-
μείων προτοπείρους, ωσαύτως.

11. Βιβλιοδετικήν.
Χαλκούν.
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Εις τον Π. Βερτ, εις την βιβλιοδετικήν· δια δύο βιβλία εις 
4ον ολοδερμάτινα μετά καλλωπισμάτων εντυπωμένων 
και ποικίλων ανθέων· δύο βιβλία δεδεμένα με εξαιρετικόν 
τρόπον μετά καλλωπισμάτων.  Ο Κύριος Βερτ υπερέχει 
κατά την κομψότητα των καλλωπισμάτων, επειδή έχει τε-
λειότερα εργαλεία και φιλοκαλίαν, αλλ᾽ ουχί κατά την 
στερεότητα.Εις τον Ορεσίτροφον, δι᾽ εν βιβλίον εις 4ον 
οπωσούν κομψώς δεδεμένον.

Εις τον Πέτρον Πεντεφρήν, δια δύω πρωτόκολλα με 
ορειχάλκινα ακρωτήρια εις τε την ράχην και τα άκρα, 
κατά τον Γαλλικόν τρόπον έτι δε και κάλλιστα χαρακωμέ-
να παρ᾽αυτού.

Οι Κ.Κ. Ορεσίτροφος και Πέτρος Πεντεφρής δεν εί-
ναι κατώτεροι του Κ. Βερτ, τεχνίται, αλλά στερούνται των 
αναγκαίων εργαλείων και καλλωπισμάτων.

Εις τον Π. Σαμψωνίδην, δια βιβλίον χρυσοδεμένον 
εντέχνως και ποικιλοχρόων. Ο Κύριος Σμψωνίδης κέκτη-
ται φιλοκαλίαν, αλλά το βιβλίον του ανοιγόμενον δεν μέ-
νει, ως πρἐπει, ανοικτόν, αλλά κλείει αφ᾽εαυτού.

Μνεία.
Εις τον Αντ. Πρίντεζη, δι᾽ εν βιβλίον ποιητικόν χρυσοδε-
μένον.

12. Παιγνιοχαρτουργική.
Αργυρούν Β´. τάξεως.
Εις τον Π. Σαμψωνίδην, δια παιγνιόχαρτα διάφορα Β´. 
ποιότητος καθ᾽ όλα, πρώτον εισαγάγοντα την τέχνην ταύ-
την εν Ελλάδι, τῳ δίδεται το βραβείον τούτο, όπως φιλο-
τιμηθῄ να τελειοποιήςῃ ταύτην κατά την ποιότητα του 
χάρτου και καλλονήν.

Ολυμπίων Επιτροπή: έκθεσις των ελλανοδικών 1859, 
Αθήνα, 1860, σ. 91-93

Τη βράβευση του Δημίδη στην κατηγορία Τυπο-
γλυπτική και Τυποποιία μόνο με το «Αργυρούν Α´. 
τάξεως μετάλλιο» και το δηκτικό σχόλιο «Μ᾽ όλον 
τούτο είναι πολύτιμος δι᾽ ημάς επειδή δεν έχομεν 
μέχρι τούδε καλῄτερο», ο Μαστορίδης το αποδίδει 
σε παλαιότερες πολιτικές έριδες του Δημίδη με τον 
Ελλανοδίκη Αποστολίδη Κοσμητή κατά την Επανά-
σταση (Μαστορίδης 2006:71-73).

Το τυπογραφείο των Παρισινών Απο  κρύφων
και η εφημερίδα Αμάλθεια στη Σμύρνη

Το 1845, ο λόγιος-εκδότης Ιωάννης Ισιδωρίδης Σκυ-
λίσσης ίδρυσε στη Σμύρνη το ελληνικό Τυ πογραφείο 
των Παρισινών Απο  κρύφων φέρνοντας από το Πα-

ρίσι σύγχρονο πιεστήριο για να τυπώνει μυθιστορή-
ματα της λαϊκής γαλλικής λογοτεχνίας,1 που μετέ-
φραζε ο ίδιος και με διευθυντή τον Γ.Α. Καψάλη και 
ύστερα τον Αντώνιο Πατρίκιο (Σκιαδάς, Β´ 1981:287, 
Μπώ κος 1982:24-31). Το 1847, κυκλοφόρησε δειγ μα-
 το λό γιο χαρακτήρων (εικ. 232) για την προ σέλκυση 
ιδιωτικών εκδόσεων και σε αυτό παρατηρούμε μια 
ικανοποιητική συλλογή διαφορετικών μεγεθών των 
Απλών του Didot (6, 7, 11, 22 στ.), την κυρτή σειρά 
των 11 στ., γαλλικές όρθιες και πλάγιες, καθώς και 
αρκετά νέα διακ οσμητικά κεφαλαία και άλλα τυπο-
γραφικά κοσμήματα. 

Στη Σμύρνη εκδόθηκε η μακροβιότερη ελληνική 
εφημερίδα, η Αμάλθεια, από το 1838 έως την κατα-
στροφή της πόλης, και ο Σκυλίτσης συνεργάστηκε 
συγγράφοντας τη λογοτεχνική στήλη έως το 1849 
(Στα μα το πούλου-Βασιλάκου 2011:99-102). Αργό-
τερα το τυπογραφείο της Αμάλθειας απέκτησε στοι-
χειοχυτήριο και το 1896 κυκλοφόρησε το δικό του 
δειγματολόγιο προσδοκώντας να προσελκύσει πε-
λατεία κάθε είδους αυτοχρηματοδοτούμενων εκδό-
σεων, φυλλαδίων, προσκλήσεων κ.λπ (εικ. 233). 

Στις σελίδες του περιέχεται μια πλήρης συλλογή 
πεζοκεφαλαίων σειρών και εντυπωσιακή ποικιλία 
107 κεφαλαίων διακοσμητικών γραμματοσειρών σε 
διάφορα μεγέθη από 8 έως 90 στιγμών!

Στις πεζοκεφαλαίες για κείμενα περιλαμβάνο-
νταν οι: Ευθείς χαρακτήρες (Απλά-Didot) στα μεγέ-
θη 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 36 στ. – Μεσαιωνικοί 
(Mediaval) 9, 11, 12 στ. – Γεωργίου Α´ 11 στ. – 
Κυρτοί (Λειψίας) 8, 10, 12 στ. – Κυρτοί (Γαλλίας) 
11, 12 στ. – Παχείς (Απλά-Didot) 9, 11, 12 στ. –   
Γεωργίου Α´ Παχείς 11 στ.

Το χυτήριο διέθετε, επίσης, αραβικές και λατινι-
κές σειρές. Το  προλογικό σημείωμα της έκδοσης 
είχε στοιχειοθετηθεί με τα ελληνικά του Pinder (σ. 
310), αλλά αυτή η σειρά δεν εμφανίζεται στις σελί-
δες του. Θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι μάλλον 
διέθετε μόνον κάποιες ποσότητες στοιχείων για μι-
κρές χρήσεις, αλλά όχι τις μήτρες για να τα αναπα-
ράγει ώστε να ικανοποιεί παραγγελίες: 

Κύρι...
Αποστέλλοντες υμίν τον κατάλογον του καταστήματος 
ημών, ήτοι, του Τυπογραφείου, Λιθογραφείου, Βιβλιο-
δετείου, Στοιχειοχυτηρίου και Στερεοτυπείου, περιέχο-
ντα τα πλείστα είδη των στοιχείων του καταστήματός 
μας πεποίθαμεν ότι θέλομεν τύχει της υμετέρας προτι-
μήσεως εις τας διαφόρους παραγγελίας σας.

ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ», τελείως 
κατηρτισμένον, αριθμούν δύο μεγάλα ταχυπιεστήρια 
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Εικ. 232. Δείγματα χαρακτήρων του ελληνικού Τυπογραφείου των Παρισινών Απο  κρύφων, Σμύρνη, 1847.

και τέσσαρα μικρότερα, άπαντα κινούμενα δι᾽ ατμού, 
προς δε κεκτημένον και ποικίλην σειράν διαφόρων 
στοιχείων, ελληνικών, τουρκικών και γαλλικών και 
αρίστας ποσότητας διαφόρων χάρτων, φακέλλων, επι-
σκεπτηρίων, κτλ. αναλαμβάνει την εκτέλεσιν παντός 
είδους τυπογραφικής εργασίας, ήτοι εκδόσεις πολυτε-
λείς και κοινάς βιβλίων, εκτυπώσεις επιστολοκεφαλίδων, 
φακέλλων, συναλλαγμάτων, επισκεπτηρίων, αγγελτηρίων 
γάμων διαφόρων ειδών και ποιοτήτων, διπλο τύπων, εν-

δεικτικών, απολυτηρίων σχολέιων, προσκλητηρίων κη-
δείας διαφόρων ειδών κτλ. κτλ.

ΤΟ ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ», κεκτημέ-
νον άριστα αγγλικά λιθογραφικά πιεστήρια ατμοκίνη-
τα, χάρτας λιθογραφικούς, χρωματισμούς και άπαντα 
τα αναγκαία είδη εις αρίστας ποιότητας, προς δε διευ-
θυνόμενον υπό του ομογενούς  καλλιτέχνου και δεδοκι-
μασμένου σχεδιαστού Ι. Ρομπότη, αναλαμβάνει πάσαν 
λιθογραφικήν εργασίαν λ.χ. την κατασκευήν πολυχρώ-
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Εικ. 233. Δείγματα χαρακτήρων του ελληνικού στοιχειοχυτηρίου της εφημερίδας Αμάλθεια, Σμύρνη, 1896.

μων εξωφύλλων σιγαροχάρτων, ετικετών πολυχρώμων 
βερνκωμένων, γεωγραφικών χαρτών, λιθογραφημένων 
αγγελτηρίων γάμων και εν γένει πάσαν λιθογραφικήν 
και χρωμολιθογραφικήν εργασίαν μετά φιλοκαλίας και 
ακριβείας. Τιμαί συγκαταβατικαί.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ «ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ», κατηρτι-
σμένον τελείως και κεκτημένον άριστα υλικά, χαρτό-
νια, δέρματα ευρωπαϊκά, διευθυνόμενον δε υπό ικανού 
τεχνίτου εκτελεί πάσαν βιβλιοδετικήν ή χαρτοδετικήν 
εργασίαν (brochure), προς δε εφωδιασμένον δια τελειο-
τάτης χρυσωτικής μηχανής και κοσμημάτων ποικίλων 
και καλλιτέχνικών, αναλαμβάνει την κατασκευήν κε-
χρυσωμένων και πολυτελών περικαλυμμάτων βιβλίων. 
Το βιβλιοδετείον «Αμάλθειας» δέχεται και την κατ᾽ απο-
κοπήν βιβλιοδέτησιν ολοκλήρων βιβλιοθηκών.

ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΗΡΙΟΝ, ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΙΟΝ 
ΚΑΙ ΓΑΛΒΑΝΟΠΛΑΣΤΕΙΟΝ, το μόνον τοιούτου εί-
δους καταστήματος υφιστάμενον εν Σμύρνῃ, πεπλουτι-
σμένον δια τελειοτάτης Παγκοσμίου Μηχανής Φουσέ, 
της κατασκευαζούσης μετά μοναδικής τελειότητος τα 
υπ᾽ αυτής χυνόμενα στοιχεία, κατασκευάζει όλα σχε-
δόν τα είδη των στοιχείων των περιεχομένων εις τον πα-
ρόντα κατάλογον. Δέχεται και παραδίδει παραγγελίας 
στοιχείων εντός 1-2-3 μηνών από της παραγγελίας ανα-
λόγως της ποσότητος αυτής. Τιμαί πολύ συγκαταβατι-
κώτεραι των ευρωπαϊκών και αθηναϊκών χυτηρίων. Το 
υλικόν των ημετέρων στοιχείων είναι στερεώτατον.

ΤΟ ΞΥΛΟΓΡΑΦΕΙΟΝ «ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ» δέχεται 
οιασδήποτε φυλογραφικάς εργασίας, εκτελεί δε αυτάς 
εν τελειοτήτι.
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Η αναφορά αυτή, ακόμα και αν αφαιρέσουμε 
την αναμενόμενη διαφημιστική υπερβολή, μας πε-
ριγράφει τη λειτουργία ενός εδραιωμένου, δυναμι-
κού, παραγωγικού και πλήρως εξοπλισμένου τυπο-
γραφικού οργανισμού, μεγαλύτερος του οποίου θα 
ήταν μόνο ο τυπο-εκδοτικός οίκος του Ανέ  στη Κων-
σταντινίδη στην Αθήνα, την ίδια περίοδο (σ. 370-380). 

Η πλημυρίδα των κεφαλαιογράμματων 
διακοσμητικών γραμματοσειρών 

Η δυναμική ανάπτυξη της τυπογραφικής τέχνης στην 
Ευρώπη μετά τους ναπολεόντιους πολέμους ήταν δυ-
νατή λόγω της σχετικά ειρηνικής περιόδου που γνώρι-
σε η γηραιά ήπειρος έως τις αρχές του 20ού αιώνα, 
και η οποία επέτρεψε την ανεμπόδιστη αποικιοκρα-
τική επέκταση της Μ. Βρεταννίας και της Γαλλίας. Οι 

234. Grecs archaiques, Παρίσι, Imprimerie royale, 1845.

Εικ. 235. François-Antoine-Brutus Duprat,  Histoire de 
l’Imprimerie impériale de France, suivie des spécimens des types 

étrangers et français de cet établissement, Παρίσι, 1861.

Εικ. 236. Select Greek Coins Exhibited in Electrotype, 
Λονδίνο, British Museum, 1872.

Εικ. 237.  Moritz H. E. Meier, Commentatio epigraphica, 
Χάλε, Pfeffer, 1852-55.



Εικ. 239. Αλεξάνδρου Μελετόπουλου, Η σκευοθήκη του Φίλωνος, 
Αθήνα, Αδελφοί Περρή, 1882.

Εικ. 240. Grec d’inscription No. 2, Παρίσι, Imprimerie royale, 1861.

Εικ. 241. Grec d’inscription No. 4, Παρίσι, Imprimerie royale, 1861.

Εικ. 242. Επιγραφικά ελληνικά στοιχεία, Λονδίνο, 1872.

Εικ. 238. Adolfus de Schütz, Historia Alphabeti Attici, 
W/ Weberum, Βερολινο, 1875.



Εικ. 244. Επιγραφικά ελληνικά στοιχεία, εκδ. Αφοί Περρή, Αθήνα, 1882.

Εικ. 245. Επιγραφικά ελληνικά στοιχεία, περ. Εστία, Αθήνα, 1893.

Εικ. 247. Θ. Γ. Πεφάνη, Ένα βλέμμα επί του κρητικού αγώνος, 
Κεφαλλονιά, τυπογραφείο Η Κεφαλληνία, 1867.

Εικ. 243. Επιγραφικά ελληνικά στοιχεία, Χάλλε, 1852.

Εικ. 246. Κωνστ. Δ. Σχινά, Λόγος ..., 
Αθήνα, Βασιλική Τυπογραφία, 1838.



Εικ. 248. Ι. Ζαμπελίου, Τραγωδίαι, 
        Ζάκυνθος, τυπογραφείο Ο Παρνασσός, 1860.

Εικ. 251. Ι. Λ. Ρωμανού, Γρατιάνος Ζώρζης, αυθέντης Λευκάδος, 
       Κέρκυρα,  τυπογραφείο Ιωνία, 1878.

Εικ. 250. Νεοκλέους Γ. Καρατζά, Δικαστική πρακτική, 
Πάτρα, Α.Σ. Αγαπητός, 1870.

Εικ. 249. Αλεξάνδρου Λυκούργου, Λόγος επιτάφιος, 
        Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1865.



Εικ. 252. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, στοιχειοχυτήριο Walbaum, Βερολίνο, 1836.

Εικ. 253. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1850.

Εικ. 254. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1850.

Εικ. 255. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1860.

Εικ. 256. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1860.

Εικ. 257. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1870.

Εικ. 258. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1870..



Εικ. 261. Καταχώρηση, εφημερίδα Αθηναϊκή, Αθήνα, 1890.

Εικ. 262. Καταχώρηση, εφημερίδα Εβδομάς, Αθήνα, 1892.

2Εικ. 60. Καταχώρηση, εφημερίδα Πρόοδος, Κέρκυρα, 1885.

Εικ. 264. Καταχώρηση, εφημερίδα Αθηναϊκή, Αθήνα, 1890.

Εικ. 263. Καταχώρηση, εφημερίδα Πρόνοια, Αθήνα, 1893.

Εικ. 259. Καταχώρηση, εφημερίδα Ρόπαλον, Αθήνα, 1879.



Εικ. 266. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1880.

Εικ. 265. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1870.

Εικ. 267. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1880.

Εικ. 270. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1880.

Εικ. 269. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1880.

Εικ. 268. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1880.

Εικ. 271. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1880.



Εικ. 275. Καταχώρηση, εφημερίδα Εμπρός, Αθήνα, 1896.

Εικ. 272. Περιοδικό Εστία, Αθήνα, 1879.

Εικ. 277. Εφημερίδα Άστυ, Αθήνα, 1898.

Εικ. 276. Εφημερίδα Παλιγεννεσία, Αθήνα, 1898.

Εικ. 274. Καταχώρηση, εφημερίδα Σφαίρα, Πειραιάς, 1896.

Εικ. 273. Καταχώρηση, εφημερίδα Σκριπ, Αθήνα, 1898.



Εικ. 280. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 281. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 279. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1880.

Εικ. 282. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 283. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

278. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία,  δεκαετία 1880.



Εικ. 284. Καταχώρηση, εφημερίδα Εμπρος, Αθήνα, 1899.

Εικ. 285. Αι Τραλλείς..., Αθήνα, 1895.

Εικ. 286. Eφημερίδα Άστυ, Αθήνα, 1898.

Εικ. 287. Εφημερίδα Εμπρός, Αθήνα, 1898.



Εικ. 288. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 289. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 292. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 291. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 293. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 294. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, δεκαετία 1890.

Εικ. 290. Ελληνικά κεφαλαιογράμματα στοιχεία, Αλεξανδρινοί χαρακτήρες, Α. Κωνσταντινίδης, Αθήνα, 1885.
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φθηνές πρώτες ύλες ώθησαν την ανάπτυξη της βιομη-
χανίας και του εμπορίου, και σε κοινωνικό πεδίο οδή-
γησαν στην αυξανόμενη αστυφιλία, την εμφάνιση της 
δημόσιας παιδείας και την εδραίωση της δημοσιο-
γραφίας (εφημερίδων και περιοδικών), ως του κυρί-
αρχου μέσου επικοινωνίας του νέου κόσμου της πλη-
ροφορίας που αναδυόταν. 

Ο έντονος ανταγωνισμός σε κάθε παραγωγικό πε-
δίο προκάλεσε την αυξανόμενη ζήτηση για εντυπωσι-
ακό σχεδιασμό των προϊόντων και σε συνδυασμό με 
το περιρρέον κλίμα του μιμιτισμού από το ένα καλ-
λιτεχνικό πεδίο στο επόμενο, οι τυπογραφικές γραμ-
ματοσειρές που παρήγαγαν τα στοιχειοχυτήρια έβρι-
θαν κραυγαλέων υφολογικά σχεδιασμών, με έντονες 
αναλογίες (μακρόστενες ή πλατιές), σκιάσεις, λεπτές 
απολήξεις ή ογκώδεις ακρεμώνες. Επιπλέον, η επιδει-
κτική χρήση τους επέβαλε την εμφάνιση όλο και πε-
ρισσότερων μαζί στην ίδια σελίδα οδηγώντας σε μια 
ασφυκτική πλειοδοσία σχημάτων στα εξώφυλλα των 
βιβλίων, στους τίτλους των εφημερίδων και των περι-
οδικών, στις διαφημιστικές καταχωρήσεις κ.α.

Όπως ήταν αναμενόμενο η τυπογραφική αυτή μόδα 
της Εσπερίας δεν άργησε να αντιγραφεί και από τους 
έλληνες τυπογράφους, οι οποίοι άρχισαν να αναζη-
τούν μεγαλύτερη σχεδιαστική ποικιλία χαρακτήρων.

Η κοινή μήτρα και η επακόλουθη σχεδιαστική 
συμ  βατότητα της δομής του ελληνικού και του λατινι
 κού κεφαλαιογράμματου αλφαβήτου επέτρεπε την 
εύκολη και με μικρό κόστος χάραξης «επέκτασηε-
φαρμογή» κάθε σχεδόν νέας σχεδιαστικής ιδέας των 
λατινικών γραμμάτων στα δέκα διαφορετικά ελληνικά 
γράμματα: Γ, Δ, Θ, Λ, Ξ, Π, Σ, Φ, Ψ, Ω. Αν κάτι περιό-
ρισε τον «εξελληνισμό» των αμέτρητων διακοσμητι-
κών γραμματοσειρών που παρήχθησαν στην Ευρώ-
πη και τις ΗΠΑ κατά τον 19ο αιώνα ήταν η έλλειψη 
ενδιαφέροντος από τα στοιχειοχυτήρια για τη συγκρι-
τικά ασήμαντη ελληνική αγορά.

Παρόλα αυτά, η αυξανόμενη εμφάνιση σχεδιασμών 
στους τίτλους των ελληνικών περιοδικών και εφημε-
ρίδων και στις διαφημιστικές  καταχωρήσεις που κά-
νουν δειλά την εμφάνισή τους τις τελευταίες δύο δε-
καετίες αλλάζουν σημαντικά το τυπογραφικό τοπίο. 

Στην αρχή, για τις νέες γραμματοσειρές χρησιμο-
ποιούσαν εξελληνισμένες λατινικές ονομασίες, όπως 
αναφέρονται στο δειγματολόγιο της Σμύρνης (1848): 
Τυρρηνικά, Σκιώδη, Αρχαία, Λουγδουνικά, Μεδιο
λανικά κ.λπ. Γρήγορα, όμως, η  παραγωγή ήταν τόσο 
πληθωρική, ώστε στα ευρωπαϊκά και στα ελληνικά 
στοιχειοχυτήρια η μόνη ταυτοποίηση γινόταν με γε-
νικές ονομαστικές κατηγορίες και αύξοντα αριθμό 
σε συνδυασμό με το εκάστοτε μέγεθος της γραμμα-

τοσειράς: Μεσαιωνικά, Αιγυπτιακά, Αγγλικά, Αρ 
χαϊκά, Επιμήκη, Λε  πτό  γραμμα, Ιταλικά, Αλεξανδρι-
νά, Παχέα, Προμετωπίδων χαρακτήρες διάφοροι 
κ.λπ. Η δύσ χρηστη αυτή αντιμετώπιση θα πρέπει να 
δημιουργούσε προβλήματα συν εννόησης, αλλά παρέ
μει νε ενερ γή έως τα μέσα του 20ου αιώνα. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1870 έκανε την εμ-
φάνισή της μια νέα ελληνική πεζοκεφαλαία γραμ-
ματοσειρά με αρκετές καλλιγραφικές λεπτομέρειες 
που παραπέμπουν στη γερμανική υφολογία, αλλά 
δεν έχει καταγραφεί σε γνωστό ευρωπαϊκό δειγμα-
τολόγιο. Απαντά σε διάφορες εκδόσεις βιβλίων και 
πολλές εφημερίδες ή περιοδικά, έως τη δεκαετία 
του 1920. Κυκλοφόρησε ως λευκά και παχέα στοι-
χεία σε διάφορα μεγέθη με την ονομασία [Βασιλέως] 
Γεωργίου Α´(εικ. 295297). Κατά τον μεσοπόλεμο, 
τα μαύρα στοιχεία με κοντύτερες κατιούσες παρουσιά
στηκαν και στο δειγματολόγιο της Lanston Mono  type 
US ως Title Greek, No 160M (Κεφ. 4ο, εικ. 12). 

Τα εντονότερα χαρακτηριστικά της σειράς είναι οι 
αγκιστρωδείς καταλήξεις στις κατιούσες κοντυλιές 
των β, μ, λ. ρ, φ, χ, ψ, η επαναφορά του ανοικτού 

Εικ. 295. Δημ. Παπαευστρατίου, Δημόσιον Λογιστικόν, 
Αθήνα, τυπογρ. Παλιγγενεσίας Ι. Αγγελόπουλου, 1901.
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Εικ. 296. Η γραμματοσειρά Γεωργίου Α´, τέλη δεκαετίας 1870.

Εικ. 297. Η γραμματοσειρά Γεωργίου Α´ παχέα, δεκαετία 1890;

1870 Georgiou A

1870 Georgiou A Bold

1870 Georgiou A

1875 Γεωργίου Α
βρόγχου στο φ και η απάλλειψη της κατιούσας κοντυ-
λιάς του η. Αντιθέτως, τα κεφαλαία είναι συμβατικά 
και ακολουθούν το κυρίαρχο ύφος και τις αναλογίες 

των Didot-Απλών. Τα παχέα στοιχεία, επίσης, διατη-
ρούν τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των λευκών 
τους, αλλά και των αντίστοιχων παχέων των Απλών.
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Εικ. 299. Δειγματολόγιο του Γρηγορίου Π. Δουμά, χ.χ.

Κάποιοι από τους μαθητευόμενους στο εργαστήριο 
του Κ. Μηλιάδη: «εξηκολούθησαν χύνοντες στοιχεία 
όχι βέβαια δια μηχανημάτων, αλλά δια απλουστέρου 
τρόπου: Κατασκευάσαντες χονδροειδείς μήτρας με 
κουταλάκια έρριπτον εντός αυτών το υγρόν μέταλ-
λον, ίνα δημιουργήσωσι τα στοιχεία. Τοιούτος υπήρξε 
ο Γερώ Μοίρας επί της οδού Σαρρή, ο Α. Κωνστα-
ντινίδης και άλλοι πολλοί άπαντες ψυχογιοί του Κ. 
Μηλιάδου» (Χατζηιωάννου 1923:326). Ο Λεωνίδας 
Μηλιάδης συνέχισε το στοιχειοχυτήριο του πατέρα 
του (εικ. 298) και μάλιστα το 1870 βραβεύτηκε με το 
Αργυρό Βραβείο Α´τάξεως στην Β´ Πανελλήνια Έκ-
θεση Ολύμπια, πριν τελικά πουλήσει την επιχείρηση 
στον εκδότη Σ.Κ. Βλαστό. Εως το τέλος του αιώνα, η 
εκμηχάνιση της χύτευσης (βλ. Μέρος Β´, σ. 387-426) 
επέτρεψε και σε άλλους να εγκαταστήσουν μικρά 
στοιχειοχυτήρια και να αγοράσουν μήτρες για τις 
ανάγκες του τυπογραφείου τους, αλλά προσπαθώντας 
να ελκύσουν και πελατεία, όπως οι Γρ. Δουμάς (εικ. 
299), Κωνστ. Ασέογλους, Γεώρ γιος Ιωαννίδης, Αν-
δρέας Κόκκινος, Παρασκευάς Λεώνης (εικ. 300), 
Ευάγγελος Σουμέλης κ.ά. (Μαστορίδης 1999:194 
και 2006:72-73, Παυλόπουλος 1998:65-66).  

Οι εκδόσεις και το τυπογραφείο 
του  Ανέστη Κωνσταντινίδη

Ο Ανέστης Κωνσταντινίδης (1846-1901) πρω το εμ-
φα νίστηκε ως μαθητευόμενος στο στοιχειοχυτήριο 
του Κ. Μηλιάδη (Παυλόπουλος 1998:65) και αργό-
τερα, το 1882, έγινε ιδιοκτήτης του μικρού βιβλιο-
πωλείου «Ο Κο  ραής», πριν εισβάλει δυναμικά στις 
εκδόσεις το 1885, όταν αγόρασε το τυπογραφικό 
κατά στημα του Αν  δρέα Κορομηλά με όλο τον εξο-
πλισμό του και γίνει γρήγορα κυρίαρχος της ελληνι-
κής εκδοτικής βιομηχανίας. Το τυπογραφικό του 
συγκρό τη μα εκσυγχρονιζόταν συνεχώς και διέθετε 
βιβλιοπωλείο, χυτήριο, τυπογραφείο με έξι ηλεκ-
τρο   κίνητα πιεστήρια και 3-4 χειροκίνητα για τις δι-
ορθώσεις, στερεοτυπείο, ξυλογραφικό και καλλι -
τεχνικό τμήμα, λιθογραφείο, βιβλιοδετείο, αλλά και 
μου  σικό τμήμα για την εκτύπωση και παραγωγή 
μου σι κών εντύπων. Στο στοιχειοχυτήριο διεύρυνε 
την ήδη με  γά λη συλλογή τού Κορο  μηλά αποκτώ-
ντας και νούρ γιες ποικιλίες τυπογραφικών μητρών 
και στοιχείων από το εξωτερικό για τις ανάγκες της 
δικής του παραγωγής, ενώ αναλάμβανε πα  ραγ  γελίες 
χύτευσης στοιχείων για άλλους τυπογράφους σε όλο 
τον ελλαδικό χώρο. Το 1885 ο Κωνσταντινίδης κυ-
κλοφόρη σε το πρώτο πολυσέλιδο δειγματολόγιo 

Εικ. 298. Καταχώρηση, εφημερίδα Νέος Αιών, Αθήνα, 1882.

Εικ. 300. Καταχώρηση, εφημερίδα Εμπρός, Αθήνα, 1896.
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Εικ. 301. Απεικόνιση του Ανέστη Κωνσταντινίδη και 
του τυπο-εκδοτικού εργοστασίου του, τέλη δεκαετίας 1880.

«Χυτήριον Καταστημάτων “Ανδρέου Κορομηλά” 
και “Κοραή” Ανέστη Κων  σταντινίδου» (εικ. 304): 
Μια εκτενή ποικιλία μεγεθών των στοιχείων Didot- 
Απλών (8, 9, 10, 11. 12, 14, 18, 22, 40 στ.), Παχέων 
(8, 9, 11, 14 στ.), των γαλλικών Κυρτών (αναφέρο-
νται ως Προσκλινή, 8, 11, 12 στ.) και μία νέα χάρα-
ξη (9 και 11 στ.), η οποία παραδόξως δεν διαθέτει 
καμία ιδιαίτερη ονομασία πέραν του κωδικού αριθ-
μού 4. Τη γραμματοσειρά αυτή θα προσπαθήσει να 
την αναδείξει περισσότερο στο επόμενο και πιο φι-
λόδοξο δειγματολόγιο που θα τυπώσει το 1888. Σε 
αυτό τα δύο διαθέσιμα μεγέθη παραμένουν ανώνυ-
μα (Χαρακτήρες Ελληνικοί), αλλά δηλώνονται ως 
«μήτραι Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδη». 
Σε μία προσπάθεια να την προβάλει τη χρησιμοποιεί 
στα εισαγωγικά κείμενα των δύο δειγματολογίων 
του. Τρεις δεκαετίες αργότερα, το 1915, μία παραλ-
λαγή της με κοντύτερες κατιούσες κοντυλιές θα περι-
ληφθεί στο δειγματολόγιο της εταιρείας Linotype US, 
ως Greek Elzevir (9 και 11 στ., Κεφ. 4ο, εικ. 30). Στην 
Ελλάδα, ύστερα από συγ χωνεύσεις επιχειρήσεων, θα 
κα τα λήξει στη συλλογή του στοιχειοχυτηρίου «Αυγή» 
και επιτέλους θα αποκτήσει ονομασία, ως Προνομια-
κά στοιχεία, αποσιωπώντας, όμως, το παρελθόν της 
(Κεφ. 4ο, σ. 507):

Τα στοιχεία αυτά ωνομάσθησαν Προνομιακά, επειδή 
ανήκουσι προνομιακώς ως ιδιοκτησία εις τα Καταστήμα-
τα Β. Καρύδη και Α. Καρότση και ουδείς έχει το δικαίωμα 
να αναπαραγάγῃ αυτά, ως και τα ομοειδή των 11 στιγ. Αι 
μήτραι αυτών είναι κτυπητοί, σχεδιασθείσαι επίτηδες και 
χαραχθείσαι αποκλειστικώς δι´ ημάς εν Ευρώπῃ. Ο τύπος 
δε των στοιχείων τούτων έχει κατατεθῄ εις το Πρωτοδι-
κείον προς αποφυγήν ενδεχομένης οιασδήποτε αναπαρα-
γωγής. Ένεκα δε του μεγάλου, ζωηρού, λεπτόγραμμου, 
ευανάγνωστου και καλλιτεχνικού οφθαλμού των τα παρό-
ντα στοιχεία είναι μεν άριστα δια παν πεζόν κείμενον, πλην 
όμως είναι εξόχως άριστα δια ποιήματα.

(Δειγματολόγιον Β. Καρύδη-Α. Καρότση, 
Αθήνα, 1921, σ. 9 και Μαστορίδης 1999:260-261) 

Ο Μαστορίδης τα περιγράφει ως εξής:

Τα στοιχεία είναι σχεδιασμένα όρθια, με μεγάλη αντίθε-
ση μεταξύ των κορμών και των μίσχων, και με ένα περί-
εργο, σχεδόν οριζόντιο, άξονα έντασης που κάνει το 
σχήμα τους να μοιάζει σχεδόν τετράγωνο. Διατηρούν τις 
δακρυόσχημες απολήξεις των στοιχείων Didot-Απλών, 
ενώ τα γράμματα ζ και χ μοιάζουν πιο σύγχρονα από τα 
υπόλοιπα. Αν και κάποια γράμματα είναι όμορφα, η γραμ-
ματοσειρά αποκαλύπτει τις αδυναμίες της σε συνεχές κεί-

μενο. Συνολικά, φαίνεται να μην έχει [οπτική] ισορροπία 
καθώς οι αναλογίες των γραμμάτων, όπως τα β, κ, λ, φ και 
υ, δεν φαίνονται να είναι αρμονικές.

(Μαστορίδης 1999:260)
Δεν παρατηρώ μεγάλη αντίθεση μεταξύ κορμών 

και μίσχων και αυτό είναι, κατά τη γνώμη μου, που 
καθιστά τη γραμματοσειρά ισχνή οπτικά. Επίσης, 
παράδοξη είναι η αντιστροφή των πλατιών και λε-
πτών βραχιόνων στα Υ και Ψ. Όπως και να έχει, το 
πιθανότερο είναι ότι σχεδιάστηκε στη Γερμανία κατά 
παραγγελία του Κων  σταντινίδη. Η γραμματοσειρά, 
πάντως, δεν είχε την αποδοχή που ήλπιζε και εκτός 
από τη χρήση της σε δικές του εκδόσεις (εικ. 302-
303) και σε κάποιες περιφερειακές εφημερίδες (Αρχί
λοχος-Σύρος ή Ίρις-Βουκουρέστι), μάλλον δεν απα-
ντά αλλού (Μαστορίδης 1999:260-261).

Το δειγματολόγιο του 1885 είναι ουσιαστικά το 
πρώτο που περιλαμβάνει μία Εισαγωγή στην οποία 
περιγράφονται η τιμολογιακή πολιτική της επιχεί-
ρησης, όπως επίσης και τεχνικές προδιαγραφές και 
πρακτικές συναλλαγής που φωτίζουν πτυχές της ελ-
ληνικής τυπογραφικής πρακτικής και λίγο-πολύ θα 
γίνουν το πρότυπο για τους μεταγενέστερους:

ΤΜΗΜΑ ΧΥΤΗΡΙΟΥ
Επιθυμούντες να διευκολύνωμεν τους εν τε τῳ εσωτερι-
κῴ και τῃ Ανατολῄ τυπογράφους απεφασίσαμεν να ελατ-
τώσωμεν από τούδε σπουδαίως και επαισθητώς τας τιμάς 



Εικ. 302.  Δημητρίου Κυριακοπούλου, Στοιχειώδης Φυσική Ιστορία,  Αθήνα, Ανέστης Κωνσταντινίδης, 1887.

Εικ. 303. Η νέα γραμματοσειρά του Ανέστη Κωνσταντινίδη, Αθήνα, 1885.

1880 Pronomiaka 1880 Pronomiaka
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Εικ. 304. Δείγματα χαρακτήρων του στοιχειοχυτηρίου του Ανέστη Κωνσταντινίδη, Αθήνα, 1885.

των στοιχείων, διαστίχων, διαστημάτων κλπ. των ημετέρων 
χυτηρίων επ᾽ αναλογίᾳ ποικιλλομένη κατά 3ο - 4ο τοις %, 
εις το έσχατον τουτέστι σημείον όπερ επιτρέπει ημίν ο ελεύ-
θερος συναγωνισμός και προς ο δεν δύνανται να συναγωνι-
σθούν ουδ᾽ αι τιμαί των έξωθεν εκ της αλλοδαπής εισαγω-
μένων στοιχείων, αποβλέποντες μόνον εις το εκ της 
ευρυτέρας όσον ένεστι καταναλώσεως κέρδους. Εκτός της 
ελαττώσεως των τιμών, ως δεικνύει η αντιπαράθεσις του 
ανά χείρας τιμολογίου προς τα προγενέστερα, απεφασίσα-
μεν λόγῳ μείζονος ευκολίας να ελαττώσωμεν επαισθητώς 
και τον ελάχιστον όρον (minimum) του ποσού των διαφό-
ρων ειδών των στοιχείων, ως κατωτέρω καταφαίνεται.

Πάσα παραγγελία οφείλει να περιέχῃ σημείωσιν της 
σειράς, του ονόματος, του αριθμού, του σώματος και της 
τιμής των στοιχείων.

Κατά την εκτέλεσιν της παραγγελίας το εις τον αγο-
ραστήν παραδιδόμενον ποσόν πάντοτε θα διαφέρῃ κατά 
τι ολιγώτερον ή περισσότερον του παραγγελθέντος, τού-
το δε προς τήρησιν της παραδεδεγμένης αναλογίας 
(police). και ένεκα της εν τῳ χυτηρίῳ γινομένης αφαιρέ-
σεως των κακώς χυνομένων στοιχείων.

Το σύνηθες ύψος των στοιχείων ημών είνε 23 υποχι-
λιόμετρα και 3/4, εάν δε ο πε λάτης επιθυμῄ ύψος υψηλό-
τερον, οφείλει να το ορίσῃ σαφώς εν τῃ παραγγελίᾳ του, 
και εν τοιαύτῃ περιπτώσει θέλει γίνεσθαι προσθήκη δι᾽ 
έκτακτα έξοδα 5 επί τοις %.

Η καταβολή του τιμήματος γίνεται τοις μετρητοίς 
άμα τῃ παραλαβῄ των στοιχείων.

Πάντα τα έξοδα κιβωτίου, μεταφοράς και αποστολής 
είνε εις βάρος του αγοραστού.
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Δέχεται το χυτήριον ημών παλαιούς χαρακτήρας, πα-
ραδιδομένους εις αυτό δαπάναις του αποστέλλοντος, αντί 
αντιτίμου οριζομένου μετά την αποστολήν δείγματος.

Αι εν τῳ ανά χείρας τιμολογίῳ οριζόμεναι τιμαί ανα-
φέρονται εις τον ελάχιστον όρον (minimum) του ποσού 
των διαφόρων ειδών των στοιχείων, το οποίον δυνάμεθα 
να παραχωρήσωμεν. Έχει δε ως εξής:
Των 8, 11, 12 στιγμών   Ελλην. προσκλ.   6½  χιλ.
Των 8, 9, 11, 12, 14   »       » παχέα   6½   »
Των 18                       »       » κοινά 25      »
Των 22, 40                 »       »     » 12½   »
Των 8, 9, 10, 11,        »   Γαλλικά     » 25      »
Των 11                       »        » προσκλ.   6½   »
Των κεφαλαιων          »  αλφάβητα  10

Εις τον αγοράζοντα σειράν στοιχείων άνω των (50) 
πεντήκοντα χιλιάδων γίνεται έκπτωσις 5% ωσαύτως δε 
και εις τα κεφαλαία στοιχεία γίνεται έκπτωσις 5% εάν εξ 
ενός και του αυτού είδους αγοράσῃ τις πεντήκοντα (50) 
αλφάβητα. Και ο αγοράζων δε κοσμήματα πεντήκοντα 
(50) οκάδων τουλάχιστον έχει έκπτωσιν ωσαύτως 5%.

Εις δε τους αγοράζοντας εξ ενός και του αυτού είδους 
στοιχείων ποσόν άνω των εκατόν (100) οκάδων γίνεται έκ-
πτωσις 10%, άνω δε των 300 οκάδων γίνεται έκπτωσις 15%.  
ΔΙΑΣΤΙΧΑ και ΜΕΤΑΛΛΑ (λούκια, lingots)
χύνονται από 1½  – 24 στιγμών. Και των μεν 1½ και δύο 
στιγμών η οκά τιμάται δρ. 3,50 των δε λοιπών δρ. 3.
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ συνθέσεως από 1½  – 4 στιγμών τιμώ-
νται δρ. 3,50 την οκάν· χονδρά δε από ½ τετραγωνιδίου 
μέχρι 2½ □ δρ. 3.

Αι μηχαναί ημών νεώταται. Το μέταλλον κάλλιστον.
ανεστησ Κωνσταντινιδησ

Επίσης, έχει ενδιαφέρον η χρήση των ενδεικτι-
κών κειμένων στα δείγματα των προσφερόμενων 
γραμματοσειρών, τα οποία δεν είναι πλεόν τυχαία 
παραθέματα από βιβλία, αλλά μετάφραση από γαλ-
λικές οδηγίες στοιχειο θεσίας, παρέχοντας έτσι συ-
μπληρωματικές πληροφορίες για τις προδιαγραφές 
του εντύπου:

Έργου τινός παραδιδομένου εις στοιχειοθέτησιν οφείλει 
κατά πρώτον να ορισθῄ το σχήμα αυτού και το είδος των 
στοιχείων τουλάχιστον των μάλλον επικρατεστέρων· 
τούτο δε γίνεται ή υπό του συγγραφέως ή υπό του βιβλιο
πώλου ή υπό του εκδότου ή υπό του μέλλοντος να επιμε-
ληθῄ της εκτυπώσεως· τούτων δε άπαξ ορισθέντων απο-
φασίζονται έπειτα άλλα τινά, οίον το μήκος των στίχων 
παν ο τι αναφέρεται εις διάστιχα, ο αριθμός των στίχων 
ως και πλείσται άλλαι λεπτομέρειαι, περί ων πρέπει ευθύς 
εξ αρχής να ληφθῄ μία τις ωρισμένη απόφασις.

Επάναγκες είνε ο στοιχειοθετών να αναγιγνώσκῃ 

έκα  στον στοι χειοτηθέντα στίχον, παραβάλλων προς το 
πρωτότυπον, πριν ή σφίγξη αυτόν· είνε δε τούτο λίαν 
ωφέλιμον εις τον στοιχειοθέτην, διότι απαλλάττει αυτόν 
των πολλών σφαλμάτων, άτινα ευκολώτερον διορθωθεί 
εν τῳ συνθετηρίῳ ή βραδύτερον επί του μαρμάρου.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Κωνσταντινίδης προ-
χώρησε στην έκδοση ενός νέου δειγματολογίου σε 
κλίμακα ανήκουστη για την έως τότε πρακτική του 
κλάδου και αξεπέραστη ακόμα και από άλλες μετα-
γενέστερες εκδόσεις του 20ού αιώνα (εικ. 305308).
Ήταν πολυσέλιδο, μεγάλου σχήματος, δίχρωμο, 
πλουσιότατο σε τυπογραφικό διακόσμηση και ισάξιο 
σε ποιότητα των αντιστοίχων ευ  ρω παϊ κών στοιχειο
χυτηρίων. Όπως δηλώνεται σε μία από τις προκα-
ταρκτικές σελίδες,υπεύ θυ νος του χυτηρίου ανέ λαβε 
ο Λεωνίδας Μηλιά  δης, επανερχόμενος στον χώρο 
μετά την πώληση του στοιχειοχυτηρίου του.

Σε αυτό, εκτός των σειρών της έκδοσης του 1885, 
προστέθηκαν για πρώτη φορά δύο γραμματοσειρές 
που ήταν ήδη σε μακρά χρήση και έχουμε ήδη ανα-
φέρει, τα στοιχεία Λειψίας και του Γεωργίου Α´. 
Άλλαξαν επίσης και τα διαθέσιμα μεγέθη σε κάποιες 
από τις υπόλοιπες: (Παχέα 8, 9, 11, 14 στ., Απλά 6, 
8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 40 στ., Προσκλινή 8, 9, 
12,  Λειψίας 11 στ., Γεωργίου Α´ 12 στ. και τα νέα 
“Κωνσταντινίδη” σε 9 και 11 στ.).

Στις αρχικές σελίδες υπάρχει μία Εισαγωγή για 
τον σημαντικό ρόλο της Τυπογραφίας στην τεχνο-
λογική ευημερία της Ευρώπης:

Η Τυπογραφία από της εφευρέσεώς της υπήρξεν ευ-
εργέτρια του Κόσμου, δι  Αυτής αι τέχναι και επιστή-
μαι ανεπτύχθησαν εις τον ανώτατον βαθμόν, δια της 
Τυπογραφίας εδιδάχθησαν και διδάσκονται εκατο-
μύρια Λαών τον Λόγον του Θεού, την προς τον πλη-
σίον Αγάπην, και τέλος το απαραίτητον καθήκον το 
προς τους Νόμους και τον Βασιλέα σέβας.

Αι σημεριναί πρόοδοι εις όλου τους κλάδους της επιστήμης 
και της βιομηχανίας προήγαγον την ευεργετικήν ταύτην 
εφεύερσιν και ανακάλυψιν του κλεινού της Γερμανίας σε-
μνώματος του Γουτεμβέργ.

Η σοφή τανύν Ευρώπη ακμάζει πράγματι υλικώς, αφό-
του απέβαλε τον όλως θεωρητικόν χαρακτήρα των επιστη-
μών και δια της απλοποιήσεως και της εμβριθεστέρας μελέ-
της εφήρμοσε και ολοέν προσπαθεί να εφαρμόσῃ αυτάς εις 
τας τέχνας. Η χημεία, ο γαλβανισμός, η ηλεκτρική, η φωτο-
γραφία, τα ηλιακά χρώματα, τα αλκαλικά άλατα κλπ. θα  
ήσαν ανεφάρμοσται μόνον αλήθειαι, καλαί ίσως δια το 
πνεύμα εμβριθών τινων σοφών ή την φαντασίαν μουσολη-



Εικ. 305. Δείγματα χαρακτήρων του στοιχειοχυτηρίου του Ανέστη Κωνσταντινίδη, Αθήνα, 1888.



Εικ. 306. Δείγματα χαρακτήρων του στοιχειοχυτηρίου του Ανέστη Κωνσταντινίδη, Αθήνα, 1888.



Εικ. 307. Δείγματα χαρακτήρων του στοιχειοχυτηρίου του Ανέστη Κωνσταντινίδη, Αθήνα, 1888.



Εικ. 308. Δείγματα χαρακτήρων του στοιχειοχυτηρίου του Ανέστη Κωνσταντινίδη, Αθήνα, 1888.
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πτών ποιητών, αχρηστότατοι όμως εις τον πρακτικόν άν-
θρωπον ενόσῳ δεν ελάμβανον σάρκας και οστά δια της 
εφαρμογής αυτών εις τον υλικόν βίον.

Τον σπουδαίον τούτον συνδυασμόν όστις καθ᾽ εκάστην 
στερρῴ το πόδι βαίνει εν Ευρώπῃ εις όλας εν γένει τας τέ-
χνας και ιδίως την ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑΝ, τα υμέτεα Καταστή-
ματα προσεπάθησαν παντί σθένει και κατά το σύστημα των 
εργοστσίων τοιούτου είδους εν Ευρώπἡ να εισαγάγωσιν εις 
την καρδίαν ταύτην του Ελληνισμού και των γραμμάτων, 
ευελπιστούντα ότι σπουδαίαν υπηρεσίαν παρέχουσιν εις την 
γενικήν επί τα πρόσω κίνησιν, ήτις ευτυχώς τελείται νυν εν 
Ελλάδι, διότι πλην των συνήθων τυπολιθογραφικών εργασι-
ών, τα ημέτερα Καταστήματα αναδέχονται όλα τα είδη της 
καλλιτεχνίας κεχρωματισμένα και μη επί χάρτου και μετά-
ξης, επί ρυθμού Αρχαίου, Βυζαντινού, Γοτθικού κτλ. κτλ.

Η δε τοσούτον ευεργετική, ανεξίτηλος συμπαθητική 
μελάνη κοσμεί ήδη πλείστα όσα καλλιτεχνικά έργα άτινα 
εισίν άπαντα προϊόντα των ημετέρων Καταστημάτων.

Ακολουθεί η σύντομη παρουσίαση των δέκα Τμη -
μάτων της επιχείρησης.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ
Πλην της κατά ποσά πωλήσεως βιβλίων γίνεται και 
ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΙΣ

1ον εν τῳ βιβλιοπωλικῴ διαμερίσματι των κεντρικών 
Καταστημάτων (οδός Ερμού, Νίκης και Μητροπόλεως, 
αριθ. 122 επί της πλατείας του Συντάγματος) και 

2ον  εις το υποκατάστημα (επί της διασταυρώσεως 
των οδών Ερμού και Φωκίωνος παραπλεύρως του υπουρ-
γείου της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως αριθ. 215).

Πλην των εν ιδιαιτέρῳ καταλόγῳ πωλούνται προσέτι 
λιανικώς εις το επί τούτῳ.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
Άπαντα της Ελληνικής εν γένει φιλολογίας συγγράμματα.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
ΜΕΤΑ 6 ΑΤΜΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΙΕΣΤΗΡΙΩΝ

Το Τυπογραφείον των ημετέρων Καταστημάτων, κατηρ-
τισμένον κατά το σύστημα των τελειοτέρων της Ευρώ-
πης μηχανημάτων, και πεπλουτισμένον δια πολυτελών εν 
γένει στοιχείων, ελληνικών και ευρωπαϊκών ποικιλοτά-
των το σχήμα και το είδος, αναδέχεται την εκτέλεσιν πά-
σης οιαςδήποτε τυπογραφικής εργασίας, ήτοι την εκτύ-
πωσιν βιβλίων αγγλικών, προγραμμάτων, πινάκων, τίτλων, 
εικόνων, τραπεζητικών και εταιρικών εγκυκλίων, διπλο-
τύπων, συναλλαγματικών, λαχείων κλπ, εις τιμάς εξαιρε-
τικώς συμφέρουσας

ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΧΗΤΗΡΙΟΝ [sic]
Το Χυτήριον των ημετέρων Καταστημάτων δια πλουσιω-
τάτης συλλογής μητρών πεπλουτισμένον, αρίστου και 
στερεού υλικού τεσσάρων τελείων μηχανών κλπ. αναδέ-
χεται την εν βραχεί χρόνον εκτέλεσιν οιασδήποτε παραγ-
γελείας ελληνικών και γαλλικών στοιχείων, διαστίχων, 
μετάλλων, γραμμών, διαστημάτων, κοσμημάτων δια 
πλαίσια κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟΝ

ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
Το βιβλιοδετείον των ημετέρων Καταστημάτων εμπλου-
τίσθη εσχάτως δι᾽ εντελεστάτων ευρωπαϊκών μηχανημά-
των κοπτικής, στιλβώσεως, λειάνσεως. ποικιλτικής δι᾽ 
όλους νέας συλλογής κοσμημάτων, πλαισίων, στοιχείων, 
συμβόλων κλπ. δια πολυτελή δεσίματα. Λειτουργεί δε 
εντελές Γραμμογραφείον δια κατάστιχα και εν γένει λογι-
στικά βιβλία.

«[…] Εκτελεί πάσαν βιβλιοδετικήν εργασίαν των εν 
αυτοίς εκτυπούμενων βιβλίων, τα οποία ούτω παραδίδο-
νται εντελώς και καθ᾽ όλα έτοιμα εις τους συγγραφείς και 
εκδότας.

Εκτελεί προσέτι την συρραφήν και στοίχωσιν βιβλί-
ων, διπλοτύπων, καταστίχων, πινάκων, εικόνων κλπ. 
προς δε και την αριθμολόγησιν των σελίδων αυτών».

ΤΜΗΜΑ ΠΕΜΠΤΟΝ

ΛΙΘΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Το Λιθογραφείον των ημετέρων Καταστημάτων πλουτι-
σθέν εσχάτως δι᾽ όλων των δυνατών μέσων και υπό την 
διεύθυνσιν ευρωπαίου καλλιτέχνου αναλαμβάνει πάσαν 
εν γένει λιθογραφικήν εργασίαν.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΟΝ

ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ
Το εσχάτως καταρτισθέν ίδιον ανεξάρτητον και πλήρες 
Καλλιτεχνικόν τμήμα κατά την εν Ευρώπῃ χρωμοτυπο-
γραφικήν μέθοδον, εφοδιασθέν δι᾽όλων των καταλλήλων 
μηχανημάτων και νέου υλικού αναδέχεται οιανδήποτε 
εργασίαν επί χάρτου και μετάξης απεριορίστου καλαι-
σθησίας.

ΤΜΗΜΑ ΕΒΔΟΜΟΝ

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΙΟΝ
Το ημέτερον στερεοτυπείον εφωδιασμένον δια των καλ-
λιτέρων μηχανημάτων και υπό την διεύθυνσιν ειδικού εξ 
Ευρώπης τεχνίτου αναδέχεται την στερεοτύπησιν παντός 
εντύπου βιβλίου, εικόνων, τίτλων, ειδοποιήσεων και πα-
ντός εν γένει εκτυπώματος, δι᾽ υλικού στερεού και μετ᾽  
ακριβείας τοιαύτης, ήτις ν᾽ αποδίδῃ το πανομοιότυπον 
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του στερεοτυπουμένου. Επίσης εκτυπούνται εικόνες, 
προσωπογραφίαι, κλπ. δια της γαλβανογλυπτικής.

ΤΜΗΜΑ ΟΓΔΟΟΝ

ΞΥΛΟΓΡΑΦΙΑ
Τα ημέτερα Καταστήματα προσέλαβον ήδη ειδικούς καλ-
λιτέχνας της ξυλογραφικής και αναλαμβάνουσι την ξυλο-
γράφησιν πάσης εικόνος, τίτλου, σχεδίων, σχημάτων και 
εν γένει την εκτέλεσιν οιασδήποτε σχετικής παραγγελίας 
γιγνομένης μετ᾽ απαραμίλλου ακριβείας και ταχύτητος.

ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟΝ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Επιδιώκοντες την εν παντί τελειοποίησιν των ημετέρων 
Καταστημάτων ιδρύσαμεν εσχάτως ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙ-
ΚΗΣ Ευρωπαϊκής και Εκκλησιαστικής, πλουτίσαντες 
αυτό δια συλλογής εκλεκτών στοιχείων, καλλιτεχνικών 
κοσμημάτων κλπ. κλπ.

ΤΜΗΜΑ ΔΕΚΑΤΟΝ

ΑΠΟΘΗΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ
Μεγάλη ποσότης τυπογραφικού χάρτου λευκού και χρω-
ματιστού ποικίλων σχημάτων και ποσοτήτων [δια βιβλία 
συνήθους χρήσεως και δια πολυτελείς εκδόσεις. Επίσης 
εύρηται και χάρτης διαφόρων χρωμάτων δι᾽ εξώφυλλα 
βιβλίων προγράμματα, λαχεία, κλπ. 

Πωλείται κατά 15 και 20 της % ευθυνότερον ο τυπο-
γραφικός ημών χάρτης καθ᾽ ο προερχόμενος απ᾽ ευθείας 
εκ των καλλιτέρων χαρτοποιείων της Ευρώπης.

Πωλείται επίσης αντιμόνιον, λιθογραφική μελάνη 
και ιχθυόκολλα δια κυλίνδρους πιεστηρίων].

Έκαστον τμήμα διευθύνεται υπό ειδικού τεχνίτου.

Στην παρουσίαση των δια  φορετικών ειδών και 
μεγεθών των γραμματοσειρών του δειγματολογίου 
με ενδεικτικά κείμενα, όπως και στο προηγούμενο 
δειγματολόγιο, αναφέρονται επιπλέον πληροφορίες 
για τη λειτουργία των τμημάτων:

[…] Η εκτύπωσις οιουδήποτε, καλλιτεχνικού ιδίως, έρ-
γου, εκτός της ειδικής προς τούτο φιλοκαλίας, δύναται να 
γίνηται δια μελάνης και εν συνδυασμῴ ποικίλων χρωμά-
των κατά την επιθυμίαν του παραγγέλλοντος.

Η λειτουργία των πιεστηρίων ανετέθη εις δύο Γερ-
μανούς μηχανικούς, επίτηδες εκ της αλλοδαπής μετακε-
κλειμένους παρ᾽ ημίν, ειδήμονας δε των καλλιτεχνικών 
απαιτήσεων της τοσούτον εν Ευρὠπῃ προαχθείσης τυπο-
γραφικής τέχνης.

Οι συγγραφείς και οι εκδόται βιβλίων, ελληνικών ή 
ξενογλώσσων ων την εκτύπωσιν παραγγέλλουσιν ημίν, 

απαλλάσσονται του κόπου να επεξεργάζωνται τα πρώτα 
τυπογραφικά δοκίμια, διότι η πρώτη διόρθωσις, εν πιστῄ 
αντιπαραβολῄ προς τα χειρόγραφα, ανετέθη εις τους επί 
τούτῳ μισθοδοτούμενους τακτικούς διορθωτάς. Οι συγ-
γραφείς θέλουσιν επεξεργάζεσθαι μόνον την τελευταίαν 
διόρθωσιν απηλλαγμένην σχεδόν σφαλμάτων, και υπο-
γράφει μόνον αυτήν προς εκτύπωσιν.

Πάσα παραγγελία εκτυπώσεως βιβλίου ή άλλου οιου
δήποτε έργου εκτελείται ως τάχιστα, παραδίδεται δ᾽ άνευ 
αναβολής εντός της συμφωνηθείσης προθεσμίας.

Καλλιτεχνικότης εργασίας δια καινουργών στοιχείων, 
φιλοκαλία περί την εκτύπωσιν, ταχύτης, προ παντός δ᾽ ευ-
θηνία εις τας τιμάς χαρακτηρίζουσι το Τυπογραφείον των 
ημετέρων Καταστημάτων.

Σε δέκα χρόνια λειτουργίας η εκδοτική παραγω-
γή του Κωνσταντινίδη έφτασε τους 450 περίπου τίτ-
λους, ενώ παράλληλα εκτύπωνε πολλά περιοδικά, 
εφημερίδες και άλλα έντυ πα. Πολύ  το μες και πολυ-
τελείς εκδόσεις όπως η ΙστορίατουΕλληνικούΈθνους 
του Κ. Παπαρρη γό που λου και η Ανατομίατου Λ. Πα  
παϊωάννου χαρακτηρίζουν την ηγετική πα  ρου   σία του 
Κων  στα ντινίδη στον ελληνικό εκδοτικό το μέα. 

Ο εκδοτικός οίκος και το τυπογραφείο 
της «Εστίας»

Το περιοδικό Εστία εκδόθηκε το 1876 με ιδρυτή τον 
Παύλο Διομήδη και, από το 1880, συνέχισε την 
προσπά θεια ο Γεώργιος Κασ δόνη (18501900, εικ. 
309). Ο τελευταίος ίδρυ σε και το ομώνυμο βιβλιοπω
λείο το 1885 και συνεργαζόταν με τον εκ   δότη Ανέστη 
Κωνσταντινίδη (σ. 370380). Το 1889 ανα γκά     στη κε 
για λόγους υγείας να παραι  τηθεί, ενώ τη διεύ θυνση 
του περιοδικού ανέλαβε ο ποιη  τής Γεώρ     γιος Δροσί-
νης. Ο Δροσίνης όμως δεν ήταν ικα     νο ποιη μένος από 
την εκτυπωτική ποιότητα του πε  ριο  δι κού στο τυπο-
γραφείο του Α. Κωνσταντινίδη και το 1891 ίδρυ  σε 
τυ   πο γραφείο για την πα  ρα  γωγή της Εστίας και της 
εφημερίδας Άστυ, στην οποία επίσης εργαζόταν. Είχε 
προ σ    λά βει τον Γερ  μα  νό Κά  ρο  λο Μάισνερ (Karl 
Meissner 18641948, εικ. 310), ο οποίος είχε έλθει 
από το 1883 για να ερ   γα   στεί ως τυπογράφος στο νέο 
ατ  μο κί νητο πιε στή ριο του Λάμπρου Κορομηλά. Ο 
Μάι  σ  νερ τον επό  μενο χρό  νο έφυγε από τον Κορομη-
λά και ίδρυσε με τον Νικό  λαο Καρ       γαδούρη (1862
1935, εικ. 311) το νέο καλλιτεχνικόν «Τυπο    γρα    φείον 
“Εστία” Κ. Μάισνερ και Ν. Καρ  γαδού ρη», όπου συ-
νέχισε να τυπώνεται η Εστία. Το 1894 το πε   ριοδικό 
μετατράπηκε σε ημε ρήσια εφη  με ρί  δα από τον Δροσί-
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310. Ο Κάρολος Μάισνερ. 311. Ο Νικόλαος Καργαδούρης.

νη και τελικά, το 1900, π έ   ρα σε στην ιδιο κτησία του 
δημοσιογρά φου Άδω νι Κύ  ρου (1872-1918). Συν  ερ-
γά της του Κασ   δόνη υπήρ ξε ο ανη ψιός του Ιωάννης 
Κολλά  ρος (1870-1956, εικ. 312), ο οποίος, με  τά τον 
θάνατο του πρώ του το 1901, ανέ   λαβε το βι  βλιο   πω λείο 
και ανέ  πτυ   ξε εντυπωσιακή εκ  δο  τική δράση εκδίδο -
ντας τα έρ  γα του Κ. Πα  λαμά, του Α. Καρ κα βίτσα, του 
Ι. Γρυ     πάρη κ.ά. 

Το 1925 το τυπο γρα φείο, ο εκ  δοτι  κός οίκος και το 
βιβλιο  πωλείο, ενο ποιή   θη   καν υπό τη διεύ θυν  ση του 
Κων στ. Σα     ρα ντό     που   λου (1895-1972), γα  μπρού του 

314. Καταχώρηση, περιοδικό Εστία, Αθήνα, 1892.

309. Ο Γεώργιος Κασδόνης. 312. Ο Ιωάννης Δ. Κολλάρος.

313. Καταχώρηση, περιοδικό Εστία, Αθήνα, 1889.

Κολ  λά  ρου, ενώ από το 1927 συμμε τείχαν στη διεύ -
θυν  ση του τυ  πο γρα φείου και οι γιοι τού Μάισ νερ, 
Ερ  ρί κος και Αρ    θού ρος. Το 1927 ιδρύ  θηκε επί   σης το 
πε  ριο δι κό Νέα Εστία στη διεύ θυν  ση του οποίου θή -
τευ σαν ση    μα ντι κές προ  σω πικό τη τες της λο  γο τε χνίας 
του μεσο  πολέ   μου, όπως o Γρη γό ριος Ξενό  που λος, o 
Πέ    τρος Χάρης κ.ά.

Το τυπογραφείον Μάισνερ-Καργαδούρη με μίαν λέξιν 
υπήρξε το πρότυπον όπερ προσεπάθουν να μιμηθώσι πά-
ντες οι άλλοι ιδιοκτήται τυπογραφείων, είναι το πρώτον 
εν Ελλάδι και Ανατολῄ καλλιτεχνικόν τυπογραφείον του 
οποίου αι εκδόσεις θα τιμώσι το ελληνικόν όνομα.

Ετιμήθη δια πολλών βραβείων και διπλωμάτων 
κατά διαφόρους εκθέσεις, αναφέρομεν την του Βορδώ 
του 1907, την των Παρισίων το 1900, καθ᾽ ας ετιμήθη 
δι᾽ αργυρού, την των Βρυξελλών του 1897 καθ᾽ ην ετι-
μήθη δια χρυσού βραβείου και την των Αθηνών του 
1903 καθ᾽ ην ετιμήθη δια χρυσού βραβείου κτλ.

(Χατζηιωάννου 1923:35).

Μέσω του Μάισνερ η επιχείρηση, εκτός της κυ-
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Εικ. 315. Καταχώρηση, περιοδικό Εστία, Αθήνα, 1894.

ρίαρχης θέσης της στις εκτυπώσεις, δραστηριοποιή-
θηκε και στις εισαγωγές εξοπλισμού των γραφικών 
τεχνών, αντιπροσωπεύοντας γερμανικά εργοστάσια, 
όπως το Gutenberg Haus του οίκου Frank Franke 
στο Βερολίνο, το Koenig u. Bauer στο Βύρ-
τσμπουργκ, τα Berger u. Wirth και Schelter&Gies-
secke στη Λειψία, το Vogt ländische Machinenfabrik 
στο Πλάουεν κ.ά. (εικ. 315).

Εικ. 316. Τα μεγάλα πιεστήρια του τυπογραφείου Εστία, 
Αθήνα, 1923.

Εικ. 317. Τα μικρά πιεστήρια του τυπογραφείου Εστία, 
Αθήνα, 1923.

Εικ. 318. Η αίθουσα στοιχειοθεσίας του τυπογραφείου Εστία, Αθήνα, 1923.
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«Αι εργαζόμεναι Αθήναι: 
Τυπογράφοι και στοιχειοθέται»

Στις 16 Φεβρουαρίου 1894 στην εφημερίδα Άστυ εμ-
φανίστηκε μία συνοπτική αλλά και περιεκτική επι-
σκόπηση της σύγχρονής ελληνικής τυπογραφικής 
σκηνής από τον δημοσιογράφο και λόγιο Δημήτριο 
Χατζόπουλο, ο οποίος αρθρογραφούσε με τα ψευδώ-
νυμα Μποέμ και Πεζοπόρος. Πέραν από ορισμένες 
ιστορικές ανακρίβειες, όπως επισήμανε ο Σκιαδάς 
που το παρουσίασε (τόμ. Γ´, 1982:204-214), το κεί-
μενο μας παρέχει μια γλαφυρή εικόνα για την κατά-
σταση και την καθημερινότητα του κλάδου και ήταν 
ένα από μία σειρά άρθρων που παρουσίαζαν την 
ιστορία και την καθημερινότητα διαφόρων επαγγελ-
μάτων (κτιστών, οργανοποιών, φερετροποιών, κασε-
λοποιών, λαιμοδετοποιών, υποδηματοποιών, σανδα-
λοποιών, τσαρουχάδων, λιθογράφων, βιβλιοδετών, 
κ.ά.). Ο συ  γραφέας εμμέσως σκιαγραφεί τις ανισό-
τητες της ελληνικής  αστικοποίησης, τις πρώτες προ-
σπάθειες συνδικαλιστικής δραστηριοποίησης και 
την πολιτική ριζοσπαστικοποίηση των στοιχειοθε-
τών, την απογοητευτικά χαμηλή αναγνωστική ζήτη-
ση και τη συνεπαγόμενη διαχρονική εξάρτηση του 
τυποεκδοτικού κλάδου από τον κρατικό παρεμβατι-
σμό μέσω της εκδοτικής πολιτικής των κυβερνήσεων 
για τα διδακτικά βιβλία, του μοναδικού τομέα που 
εξασφάλιζε σταθερό αγοραστικό κοινό. Επιπλεόν, τα 
σχόλια που κάνει για την εργασιακή θέση και τις δυ-
σκολίες του επαγγέλματος των στοιχειοθετών και των 
τυπογράφων μέσα από την παρατήρηση της καθημε-
ρινότητάς τους μας δίνουν μια γεύση, παρά τα στερε-
ότυπα, του κόσμου τους και της διαρκούς οικονομικής 
αβεβαιότητας που αντιμετώπιζαν. Είναι  χαρακτηρι-
στικό, επίσης, όταν αναφέρεται στους γερμανούς τε-
χνίτες που είχαν προσκληθεί για την τεχνογνωσία τους  
πως η μηνιαία πληρωμή τους ήταν σε ξένο νόμισμα 
(γαλλικά  φράγκα) αντί για δραχμές ή ότι το «όνειρο» 
κάθε ηλικιωμένου στοιχειοθέτη ήταν να προσληφθεί 
στο Εθνικό Τυπογραφείο χρησιμοποιώντας κάθε κομ-
ματικό ή οικογενειακό μέσο πίεσης:4

[...] Επίσης το 1833 (1838) ανευρίσκομεν το πρώτο χυ-
τήριον στοιχείων εν Αθήναις από τον Ιωάννην εκ Μακε-
δονίας, όστις στοιχειοθέτης ων έχυνε και στοιχεία. Παρά 

του πατρός Μηλιάδου εδιδάχθη σήμερον και ο κ. Μη-
λιάδης, ο κατ´χων το στοιχειοχυτήριον του κ. Ανέστη 
Κωνσταντινίδου. Επίσης παλαιοί στοιχειοθέται είναι και 
ο κ. Κορομηλάς και ο Βλαστός. Σήμερον στοιχειοχυτή-
ρια κατέχουν οι κ.κ. Βλαστός, Κωνσταντινίδης, Λεώνης, 
και οι στοιχειοχύται κ.κ. Μοίρας και Κωνσταντάκης ή 
Ασόγλου, οίτινες κατασκευάζουν και τα ολιγώτερα στοι-
χεία. Τα χυνόμενα στοιχεία παντός εἴδους από 6 μέχρι 40 
στιγμών, ελληνογαλλικά, κεφαλαία, προσκλινή, κυρτά, 
παχέα, αρχαϊκά, εν οις και τα ελζεβίρ, αποκλειστικής κα-
τασκευής του κ. Κωνσταντινίδου, ως και διάφορα κο-
σμήματα και μαθηματικά σχήματα γίνονται τέλεια, σχε-
δόν ευρωπαϊκά και εξοδεύονται εν Ελλάδι και εν Ανατο-
λῄ. Ο κ. Κωνσταντινίδης και ο κ. Βλαστός έχουν λαμπρά 
χυτήρια μηχανήματα δίδοντα 2.000 στοιχεία την ώραν. 
Τα μηχανήματα ταύτα, εξ ων εις ριπήν ανέμου, εις μίαν 
πίεσιν πετιέται έτοιμον το στοιχείον είναι αξιοθαύμαστα. 
Το μέταλλον, εξ ου κατασκευάζονται τα στοιχεία αποτε-
λείται εν υγρά καταστάσει από μόλυβδον, κασσίτερον, 
χαλκόν και αντιμόνιον, το τελευταίον δε σας πιάνει και 
σας κλείει τον λαιμόν, αν μείνετε εν δευτερόλεπτον 
εντός του καταστήματος· και όμως υπάρχουν άνθρωποι 
εργαζόμενοι ολημερίς εκεί μέσα. Τα στοιχεία, μετά την 
εξαγωγή των εξ των χυτηρίων, τίθενται επί πλακός εκ 
σμύριδος, όπου λειαίνονται· κατόπιν καθαρίζονται εις 
τον κοπτήρα και αφού εναπομείνῃ καθαρός ο οφθαλμός 
του στοιχείου τοποετούνται εις τους πήχεις, εφ᾽ ων λει-
αίνονται τελείως. Εργάζονται δε  εις τα χυτήρια ταύτα 20 
περίπου τεχνίται κερδίζοντας 3-4 δρ. την ημέραν. Αι μή-
τραι κατασκευάζονται εν Ευρώπ¨η πάντοτε, μόνον δε ο 
κ. Βλαστός έχει γαλβανοπλαστικήν μηχανήν, εις την 
οποίαν χύνει δικάς του μήτρας. Η συλλογή των μητρών 
του κ. Κωνσταντινίδου στοιχίζει ολόκληρος 80.000 δρ. 
και είναι ποικιλωτάτη. Πωλούνται δε τα καινουργή στοι-

4. Για μια αναλυτική μελέτη των συνθηκών εργασίας και των 
συνδικαλιστικών αγώνων των εργατών του τυπο-εκδοτικού 
κλάδου της περιόδου βλ. Δημήτρης Ζάζας, Τυπογραφία και τυ
πογράφοι στη Νεώτερη Ελλάδα: η περίπτωση της Αθήνας (1870
1920), διδακτ. διατρ., Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πάντειο Πανε-
πιστήμιο, Αθήνα 2011. 
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χεία προς 4-7 δρ. την οκάν και είνε αρκετής αντοχής, 
κατωτέρα όμως από τα ευρωπαϊκά.

Τυπογραφεία εν Αθήναις υπάρχουν σήμερα 30 περί-
που μεγάλα και μικρά, εξ ων αναφέρομεν τα των κ.κ. 
Ανέστη Κωνσταντινίδου, αδελφών Βλαστού, αδελφών 
Περρή, Παρασκευά Λεώνη, Σταυριανού, Ιγγλέση, Αντω-
νιάδου, Παπαγεωργίου, Χιώτη, Σακελλαρίου, Κολαρά-
κη, Τρίμη, Κούβελη και Δελή, Νικολαΐδου, Ρούσσου, 
Κοντογόνη, Μανδαλάκη και Τσαγκρή, Βεργιανίτου, Κο-
φινιώτου, Μάισνερ και Καργαδούρη, Κουσουλίνου, Χα-
λούλου, κτλ. Επίσης λαμπρά τυπογραφεία έχουν ιδιό-
κτητα και αι εφημερίδες Παλιγεννεσία, Ακρόπολις, Άστυ, 
Εφημερίς· αι λοιπαί συνάδελφοί των εκτυπούνται εις 
διάφορα τυπογραφεία. Εις τα τυπογραφεία ταύτα εκτυ-
πούνται διάφοροι εκδόσεις βιβλίων, περιοδικών, αγγελί-
αι κτλ. Εις τα τυπογραφεία αυτά εργάζονται 600 στοιχει-
οθέται κερδίζοντας 3½-4, το πολύ 6 δραχ., είτε με 
ημερομίσθιον, είτε με αποκοπήν. Εις τα τυπογραφεία, εις 
όσα εκτυπούνται διάφορα αθηναϊκά φύλλα, υπάρχει ιδι-
αίτερον τμήμα, όπερ εργάζονται και την νύκτα. Οι τυπο-
γράφοι πληρόνονται δια τας καθημερινάς εκδόσεις των 
βιβλίων με το τυπογραφικόν φύλλον προς 25-50 δραχ.

Τρία, τέσσαρα είνε τα μεγαλήτερα τυπογραφεία των 

Αθηνών και τ᾽ αναγράφομεν άνευ ιεραρχίας, αφού όλα 
έχουν κάμει σχετικάς και αναλόγους προόδους τα των 
κ.κ. Ανέστη Κωνσταντινίδου, Βλαστού, αδελφών Περρή 
και Σακελλαρίου. Ας εισέλθωμεν εις το επί της οδού Ερ-
μού παρά το Σύνταγμα τοιούτο του κ. Ανέστη Κωνστα-
ντινίδου. Μεγάλον και απέραντον όπως και το του κ. 
Βλαστού, θαυμαστόν και άξιον συγχαρητηρίων. Το τυ-
πογραφείον τούτο ηγοράσθη από τους αδελφούς Κορο-
μηλά το 1883 υπό του ιδικτήτου κ. Ανέστη Κωνσταντινί-
δου. Προ 15 ετών ο κ. Κορομηλάς έφερε πρώτος τα 
μηχανικά πιεστήρια, πρώτος δε ο κ. Κωνσταντινίδης 
εχρησιμοποίησε την ηλεκτρικήν κίνησιν εν Ελλάδι εις 
τα πιεστήριά του, άτινα εχρησίμευσαν και ως δοκιμαί εις 
την εταιρίαν Εργοληψιών. Σήμερον το τυπογραφείον 
του κ. Κωνσταντινίδου κατέχει 6 μηχανικά πιεστήρια, 
3-4 χειροκίνητα χρησιμεύοντα πλέον δια διορθώσεις μό-
νον. Έκαστον εξ αυτών εις τας εργασίμους ώρας της 
ημέρας εκτυπόνει 6.000 κομμάτια. Το διπλούν [πιεστή-
ριο] μάλιστα βγάζει διπλάσια. Εκτός δε των πολλών ερ-
γασιών, τας οποίας κάμνει το τυπογραφείον τούτο εις 
βιβλία, εις φυλλάδια κτλ. εκτυπόνει και 10 περιοδικά. 
Εις διάστημα δε 9 ετών εξέδωκε συγράμματα 3.700 μέ-
χρι της προχθές, αναλογούντα εις 450 το έτος ων το με-
γαλείτερον αποτελείται από 70 τυπογραφικά φύλλα.

[...] Τα πιεστήριά του διευθύνονται υπό Γερμανού 
ειδικού εις την πιεστικήν τέχνην προπάντων της προο-
πτικής εν τῃ εκτυπώσει των εικόνων όστις κερδίζει 
300φρ. τον μήνα. Οι δέκα τρεις πιεστεί του κερδίζουν 
130-150 δρ. τον μήνα, οι δε 3-4 χαρτοθέται του και με-
λανωταί του πληρόνονται 45-70 δρ. τον μήνα, είναι δε 
όλοι Έλληνες. Στοιχειοθέται εργάζονται εν όλῳ τερασ-
σάκοντα υπό την διεύθυνσιν του κ. Κορτεσίου και κερδί-
ζουν εργαζόμενοι κατ᾽ αποκοπήν 130-150 δραχ. τον 
μήνα. Το καλλιτεχνικόν τμήμα διευθύνεται υπό του κ. 
Λαζαρίδου, αληθούς Έλληνος καλλιτέχνου τυπογράφου, 
κερδίζοντος 250 δρ. τον μήνα. ´Όλο και μισθοί, βλέπετε, 
εκεί μέσα εκτός των υπαλλήλων εις τα τμήματα των δι-
εκπεραιώσεων, των γραφείων κτλ. Άλλ᾽ εργάζονται, και 
εργάζονται και πολύ, κύριοι χασομέρηδες!

[...] Επί της οδού Βουλής υπάρχει το άλλο μέγα αρ-
χαίον τυπογραφείον των αδελφών Βλαστών. Το τυπο-
γραφείον τούτο ιδρύθη το 1844 υπό του Στυλιανού Βλα-
στού, όστις πρότερον είχε τυπογραφείον εν Πάτραις. 
Από τον μακαρίτην δε Σ. Βλαστόν εξεδίδετο η πολιτική 
εφημερίς Καρτερία, τῃ συνεργασίᾳ του Σίμου και του 
Χαλκιόπουλου. Εις το μέγα τούτο τυπογραφείον, το 
πλήρες διαμερισμάτων και αποθηκών, υπάρχουν τρία 
μηχανικά πιεστήρια δίδοντα 30.000 έντυπα την ημέραν 
και τρία χειροκίνητα. Επίσης υπάρχει εν αυτῴ και τέλει-
ον βιβλιοδετείον, εις ο εκτός των καθημερινών εργασιών 
του καταστήματος κατασκευάζονται και σωρεία κατα-
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στίχων δια τράπεζας, και μετοχαί τυπογραφικαί πολύ 
ευθηνότεραι των λιθογραφικών [...]

Εις την ώθησιν της τυπογραφικής φιλοκαλίας συνέ-
τειναν πολύ και οι αδελφοί Περρή δια του από του 1868 
λειτουργούντος καταστήματός των. Πολλά πιεστήρια 
και πολλούς εργάτας απαντώμεν και εδώ, ως και πλήρες 
βιβλιοδετείον. Εις το τυπογραφείον των αδελφών Περρή 
τυπούνται όλα τα επιστημονικά περιοδικά ως το Bulletin 
de Correspondance Hellenique της γαλλικής σχολής, αι 
Ειδήσεις του γερμανικού αρχαιολογικού Ινστιτούτου, η 
«Εφημερίς της Αρχαιολογικής Εταιρείας», η Αθηνά της 
εν Αθήναις επιστημονικής εταιρίας, το περιοδικόν της 
Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρίας κτλ. όλα τέλεια και 
καλλιτεχνικά. [...]

Επίσης λαμπρόν τυπογραφείον κατέχει επί της 
οδού Αθηνάς και ο κ. Σακελλάριος, εφάμιλλον κατά 
πολλά προς τα ανωτέρω και πολλάς και μεγάλας εκδό-
σεις εκδόσαν και εκδίδουν οσημέραι. Το τυπογραφείον 
τούτο είνε εν εκ των αρχαιοτέρων και εν εκ των τελείων 
εν Αθήναις.

Εν τούτοις αι εργασίαι των τυπογραφείων εσχάτως 
είνε μέτριαι. Εις τούτο συντείνει και η φορολογία του 
εισαγομένου χάρτου, αλλά και η έλλειψις μεγάλης εργα-
σίας διδακτικών βιβλίων των μόνων εξοδευομένων εν 
Ελλάδι. Τον λειτουργούντα εκπαιδευτικόν νόμον οι τυ-
πογράφοι όλοι ως γνωστών τον απεδοκίμασαν, επιδόσα-
ντες εν σώμαστι αναφοράν προς την κυβέρνησιν. Θεω-
ρούν δε τον προτητερινόν νόμον ως συμφέροντα και εις 
τους μαθητάς και εις αυτούς, αφού και αι υπερτιμημέναι 
τιμαί των σημερινών εγκεκριμένων βιβλίων θα παύσουν 
και η βιβλιοπαραγωγή δεν θα είνε μονοπώλιον. Και 
όμως δια της λειτουργίας του προτέρου εκπαιδευτικού 
νόμου απεκάλουν τους τυπογράφους βιβλιοκαπήλους 
και αυτοί αναιρούντες το επίθετον, κατακραυγάζουν ότι 
τότε αίτιοι ήσαν οι διδάσκαλοι, οι δυστυχισμένοι διδά-
σκαλοι και μόνον, οίτινες προέτρεπον δια συμφεροντο-
λογικάς αφορμάς τους μαθητάς των ν᾽ αγοράζουν κομ-
ματικώς τα βιβλία των. Εξ άλλου οι τυπογράφοι 
παρα πονούνται και κατά της αδιαφορίας του κοινού. 
Τυπόνουν βιβλία φιλόκαλα και κομψά, και ευθηνά και 
δεν ευρίσκονται άνθρωποι να τ᾽ αγοράσουν. Αν αφαιρέ-
σετε τα διδακτικά και επιστημονικά βιβλία της απολύτου 
χρήσεως, ουδέν άλλο βιβλιαράκι ή βιβλίον εξοδεύεται. 
Εις τα μεγαλήτερα σπίτια των Αθηνών δεν θα ευρήτε εις 
τας βιβλιοθήκας των περισσότερα των 10-15 ελληνικών 
βιβλίων, όχι πολύ νέων εννοείται. Δεν διαβάζουν ρωμαί-
ικα, δεν διαβάζουν. Και όταν θέλουν ν᾽ αγοράσουν ένα 
βιβλίον γκρινιάζουν φιλαργύρως δια την τιποτένιαν τι-
μήν του, ενῴ εξοδεύουν χρήμα και χρήμα δι᾽ είδη πολυ-
τελείας. Και έπειτα να πάῃ εμπρός η τυπογραφία, η φιλο-
λογία και η βιβλιοπαραγωγή!

Επτακόσιοι περίπου είναι οι στοιχειοθέται, εν οις και 
περί τους 30 πιεσταί εν Αθήναις. Οι στοιχειοθέται! Αυτοί 
που σας ετοιμάζουν, ω εξοχώτατοι, την εφημερίδαν σας 
όλην την νύκτα, τα βιβλία σας, τες φυλλάδες σας όλην 
την ημέραν. Πόσα βάσανα, πόνοι, κόποι, ω αξιαγάπητε 
κύριε, δια να διαβάσῃς τα πρακτικά της Βουλής, ή τι 
αγωνία δια να ρεμβάσῃς, αξιέραστος κυρία, επί σορείας 
στίχων! Και πρώτα, πρώτα όλοι οι στοιχειοθλεται των 
Αθηνών είνε υπέρ της καταργήσεως του διδακτικού νό-
μου, απλούστατα δια να διπλασιασθώσιν αι εργασίαι 
των. Συνήθως οι στοιχειοθέται εργάζονται κατ᾽ αποκο-
πήν και πληρόνονται απάνω κάτω με 3-4½ δρ. την ημέ-
ραν. Εκ των σχηματιζομένων ομίλων των δύο μίαν ημέ-
ραν την εβδομάδα το σκάζουν από την δουλειά και το 
ρίχνουν στο γλέντι και ύπνον, δια να οικονομηθῄ, λέ-
γουν, και μία θέσις δι᾽ ένα νέον εργάτην. Εργάζονται 
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μερόνυχτα 10 ώρας εις τα καταστήματα και απεριορί-
στως εις τας εφημερίδας, εις τας εφημερίδας, όπου ξενυ-
χτούν καθ᾽εκάστην, μα καθ᾽ εκάστην εκτός της Λαμπρής 
και των Χριστουγέννων.

Εσχάτως πρό τινων ετών έκαμαν και την γνωστήν 
απεργίαν των και κατώρθωσαν  ν᾽ αυξήσουν κατά 50% το 
ημερομίσθιόν των μόλις δια δύο έτη μόνον εν όσῳ ελει-
τούργει ο Σύνδεσμός των, και σήμερον εξακολουθεί η 
παληά τακτική. Κατά το πλείστον οι στοιχειοθέται είνε 
φιλελεύθεροι, συχνότατα σοσιαλισταί, ίσως δε μίαν ημέ-
ραν υπάρξουν μεταξύ αυτών και αναρχικοί – δεν εγγυώ-
μεθα. Η γνωστή εφημερίς ο «Σοσιαλιστής» έχει τους πε-
ρισσοτέρους συνδρομητάς της στοιχειοθλετας. Και όλα 
αυτά από την πολλήν καθημερινήν ανάγνωσιν. Ό,τι τους 
βασανίζει σήμερον είνε η Κυριακή, το ζήτημα της καταρ-
γήσεως της εργασίας την Κυριακήν, η ανάπαυσις κ.τ.λ. 
της Κυριακής και δεν έχουν καθόλου άδικον, αφού όλοι οι 
σνάδελφοί των εργάται ξεκουράζονται συμφώνως με το 
ευαγγέλιον και τον ανθρωπισμόν την Κυριακήν.

Εις τα 1884 απεπειράθησαν να την καταργήσουν την 
Κυριακή, αλλά δεν το κατώρθωσαν ημείς όμως από καρ-
δίας τους ευχόμεθα ταχείαν επιτυχίαν. Οι στοιχειοθέται 
εργάζονται πολύ, πάρα πολύ και όχι σπανίως, ιδίως το 
καλοκαίρι, οι καταστηματάρχαι τους εκμεταλλεύονται 
ασυνειδήτως δια την έλλειψιν εργασίας. Ο Σύνδεσμός 
των εναυάγησε και αυτός αν δε υφίστατο όχι ολίγας ευ-
κολίας θα παρείχεν εις διάφορα ζητήματα του κύκλου 
των στοιχειοθετών. Οι στοιχειοθέται είνε οι περισσότε-
ρον ανεπτυγμένοι εν Αθήναις όλων των εργατικών τάξε-
ων, οι αμέσως κυκλοφορούντες προς τας νέας και παλαι-
άς, προς τας υποφερτάς και ανοήτους, προς τας μεγάλας 
και ταπεινάς ιδέας, τας ερχομένας καθ᾽ εκάστην εις φως 
δια μέσου αυτών. Οι στοιχειοθέται, οπόταν βαρεθούν 
την δουλειάν, και την βαρειούνται οι ατυχείς τόσον 
ογρήγορα, αφού εις διάστημα δεκαπέντε ετών εργασίας, 
χάνουν όλην την όρεξίν των και την διάθεσιν ως εκ της 
επιβλαβούς και επιπόνου εργασίας των, γίνονται ...ηθο-
ποιοί, καφετζήδες ή και ταβερνιάρηδες. Εύκολα δεν απο-
φασίζουν τον γάμον, αφού δεν είνε πλούσιοι, διότι ό,τι 
κερδίζουν το τρώγουν σοσιαλιστικώτατα. Επειδή δε οι 
ιατροί τους συμβουλεύουν να το ρίχνουν λίγο έξω, και 
να τζούζουν και ολίγην ρετσίναν δια να εξουδετερώνουν 
την βλαβην του αντιμονίου, τα γλέντια δεν τους λείπουν.

Θαυμάσιος είνε ο μποέμικος κύκλος των κατά χα-
ράγματα, οπόταν τελειόνουν τη δουλειά των εις τας εφη-
μερίδας και το στρώνουν σε κουβέντα και το πιοτό εις το 
παρά του Λέκκα καφενείον των τυπογράφων. Εκεί συζη-
τούν, εκεί πίνουν, γλεντούν, φιλοσοφούν, συγκρίνουν 
τον Γλάδστωνα με τον Βίσμαρκ και περί τα ξημερώματα 
αν δεν πάνε να φάγουν πατσιά στου Ψυρρή και να τρα-
γῳδήσουν, πάνε να κοιμηθούν.

Αι εργασίαι των είναι τέλειαι και αντάξιαι να παρα-
βληθούν με τας ευρωπαϊκάς, εν όσῳ είνε νέοι και ο ζή-
λος τους διαθερμαίνει. Άμα περάσουν τα 40 είναι ανίκα-
νοι πλέον δια την δουλειάν και αποσύρονται εις το 
Εθνικόν Τυπογραφείον κατόπιν πολλών μέσων, όπου 
και τελευτώσι τον βίον. Οι στοιχειοθέται είναι πολύ δυ-
σαρεστημένοι και κατά των συγγραφέων εν γένει, οίτι-
νες όλα τα λάθη των τα ρίχνουν επάνω των. Ό,τι δεν 
συμφέρει εις τους συγγραφείς – τυπογραφικόν σφάλμα 
Και οι συγγραφείς σημειώσατε, ότι βλέπουν διπλάς και 
τριπλάς διορθώσεις μαζί με τας του διορθωτού. Ουχί δε 
σπανίως οι στοιχειοθέται ευρίσκονται εις θέσιν να διορ-
θώσουν και ανορθογραφικά χειρ´γραφα συγγραφέων, 
ενίοτε δε ενθουσιαζόμενοι εκ της ανακαλύψεως σολοικι-
σμών ή εκλαμβανομένων υπ᾽ αυτών ως τοιούτων, προ-
βαίνουν εις διορθώσεις αυτού του ύφους ακόμη του γρά-
φοντος· π.χ. τα χειρόγραφα του κ. Ψυχάρη, αν και δεν 
είνε καθόλου ανορθόγραφα, εν τούτοις πόσαι βάναυσοι 
και χυδαίαι και δεν ειξεύρομεν τι άλλο λέξεις εξελληνί-
ζονται υπό των στοιχειοθετών επί το αρχαϊκώτερον! 
Αλλ᾽ ας μη τους αδικούμεν τόσον πολύ, αφού είνε η ερ-
γατικωτέρα και η πλέον μοχθούσα ίσως εργατική τάξις 
εν Αθήναις.

Από τύπους, όσους θέλετε, εις τους στοιχειοθέτας, 
αφού και λιμοκοντόροι υπάρχουν εις αυτούς, τρέχοντες 
εις τα θέατρα, εις τους ποδογύρους, ομιλούντες ελληνι-
κώτατα, κατακραυγάζοντες κατά της δημώδους, έχοντες 
ύφος ντιστιγκέ στους δρόμους, και αποβοβάλλοντες την 
ζακέταν ή το σακάκι εις τα υπόγεια εν μέσῳ σωρείας 
στοιχείων στιλβόντων υπό τας ηλεκτρικάς φούσκας, και 
εργαζόμενοι πολύ, πολύ δια την απηνή απόκτησιν του 
ημερησίου άρτου. 

Εικ. 322. Πρόνοια ΙΖ´, 3836(8.10.1898)2.
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Μέρος Γ´: Η τεχνολογική επανάσταση
στην τυπογραφία

Ο δυτικο-ευρωπαϊκός 19ος αιώνας γνώρισε καθ᾽όλη 
τη διάρκειά του μια πρωτόγνωρη οικονομική, τεχνο-
λογική και κοινωνική ανάπτυξη, η οποία βοη θήθηκε 
ιδιαίτερα από την όλο και μεγαλύτερη διείσδυση του 
έντυπου λόγου όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αλλά 
σταδιακά και στην αγροτική περιφέρεια. Ιδιαίτερα 
κατά το β´ ήμισυ της εκατονταετίας, όταν τα μεγάλα 
βιομηχανικά κράτη εφάρμοσαν τη δημόσια παιδεία 
των πολιτών ώστε να μπορούν να αναπτύσσονται 
η βιομηχανία, το εμπόριο, η τεχνολογία, οι τέχνες 
και η στρατιωτική ισχύς τους, η έντυπη επικοινωνία 
απετέλεσε το ισχυρότερο και αναντικατάστατο ερ-
γαλείο επιτυχίας των στόχων αυτών. Η αλματώδης 
ανάπτυξη του Τύπου (εφημερίδων και περιοδικών) 
και των εκδόσεων βιβλίων, η αδιάκοπη ανέγερση 
δημοτικών και πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών,5 η 
εμφάνιση μικρών και μεγάλων βιβλιοπωλείων και 
τυπογραφείων σε κάθε χωριό και πόλη αποτελούν 
σαφείς δείκτες αυτής της αδηφάγου ανάγκης των 
ανθρώπων να αναζητούν στα έντυπα πληροφόρηση, 
μόρφωση, επικοινωνία και ψυχαγωγία. Η τεράστια 
αυτή ζήτηση άλλαξε άρδην τη θέση των Γραφικών 
Τεχνών και μετέτρεψε ένα έως τότε σχετικά προνο-
μιακό κοινωνικά, αλλά περιορισμένο αριθμητικά, 
κλάδο επιχειρηματιών, διανοουμένων και τεχνιτών, 
σε βιομηχανικό τομέα μεγάλου οικονομικού, πολιτι-
κού και πολιτισμικού εκτοπίσματος. Σε λίγες μόλις 
δεκαετίες οι εκδότες, οι δημοσιογράφοι και οι ιδιο-
κτήτες μεγάλων εκτυπωτικών μονάδων βρέθηκαν 
από τις παρυφές της κοινωνικής και πολιτικής ελίτ 
να συμμετέχουν πλέον «επί ίσοις όροις» στην κεντρι-
κή σκηνή της κρατικής εξουσίας.6

Τον 15ο αιώνα η τυπογραφία υπηρετούσε τους 
λόγιους και την Εκκλησία, αλλά ως εργαλείο γνώ-
σης γρήγορα δημιούργησε το δικό της κοινό – και 
στη διαδικασία αυτή διαδόθηκε με ταχύτητα σε όλη 
την οικουμένη κατά τον 16ο και 17ο αιώνα. Η λαϊκή 
τυπογραφία, όπως και η εκκλησιαστική, αναπαρά-
γει τόσο επιθυμίες και προκαταλήψεις, φόβους και 
προσδοκίες  όσο πληροφορίες και ιδέες. Παρέχει 

επίσης και το βασικό όχημα για εμπορικό ανταγω-
νισμό και επικοινωνία. Η δε εμφάνιση της έντυπης 
διαφήμισης αναδιαμόρφωσε και επανακαθόρισε 
δραματικά τον ρόλο και συχνά το περιεχόμενο των 
εφημερίδων και των περιοδικών. Οι εφημερίδες και 
τα περιοδικά δεν έχουν μόνο υποστηρίξει οικονο-
μικά την έρευνα για την κατασκευή μεγάλων πιε-
στηρίων, στοιχειοθετικών μηχανών και μηχανικών 
μεθόδων αναπαραγωγής, αλλά λειτουργούν και ως 
εκπαιδευτικός χώρος για τους νέους συγγραφείς και 
καλλιτέχνες αλλάζοντας ριζικά το τί και πώς διαβά-
ζουμε. Για περισσότερο από έναν αιώνα οι έμπο-
ροι και οι διαφημιστές αποτελούν την πρωταρχική 
αγορά για νέες γραμματοσειρές, ενώ αντίθετα οι 
εκδοτικοί οίκοι, τα τυπογραφεία και τα βιβλιοπω-
λεία, οι παλαιοί «σημαιοφόροι» της τυπογραφικής 
αισθητικής, όλο και περισσότερο αγοράζονται από 
επιχειρηματικούς κολοσσούς των οποίων ο μονα-
δικός σκοπός δεν είναι η τέχνη της τυπογραφίας, 
αλλά μόνο ένα μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και 
η συνεχής κερδοφορία.

Βέβαια, αυτή η επιτάχυνση των εξελίξεων στη-
ρίχτηκε στη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη που έφε-
ρε η Βιομηχανική επανάσταση και στον τομέα των 
εκτυπώσεων. Όλα τα πεδία των Γραφικών Τεχνών 
επωφελήθηκαν σημαντικά από την εκμηχάνιση της 
παραγωγής, όσον αφορά την αύξηση της παραγω-
γής, αν και στον τομέα της ποιότητας υπήρξαν πολ-
λές διαφωνίες και έντονες αισθητικές ενστάσεις.

Τα ξύλινα τυπογραφικά πιεστήρια είχαν βελτιω-
θεί ελάχιστα από την πρώτη εμφάνισή τους στα μέσα 
του 15ου αιώνα έως τα μέσα του 18ου. Έκτοτε, νέα 
μοντέλα άρχισαν να εξελίσσονται προσφέροντας 
βελτιωμένη εκτύπωση και ανθεκτικότερη κατα-
σκευή. Από τις αρχές του 19ου αιώνα εμφανίστηκε 
το πιεστήριο του Stanhope, το πρώτο κατασκευασμέ-
νο εξολοκλήρου από χυτοσίδηρο, που βελτίωσε την 
ποιότητα των εκτυπώσεων (εικ. 323, 325).

Η πρωτοκαθεδρία του πιεστηρίου Stanhope δεν 
διή ρκησε πέραν της δεκαετίας του 1820, καθώς ένα 
άλλο σιδερένιο πιεστήριο κέρδισε τις καρ διές των 
τυπογράφων τόσο με τη μηχανική του τελειό τητα 
όσο και με την εντυπωσιακή, αν και αλλόκο τα δια-
κο σμημένη, εμφάνισή του. Η ιδέα, ο σχεδια σ μός 
και η κατασκευή του ανήκουν στον Aμε    ρικανό 
George Clymer (1754-1834) από τη Φιλαδέλφεια. 

5. John Willis Clark, The Care of Books: An Essay on the De
velopment of Libraries and their Fittings, from the Earliest 
Times to the End of the Eighteenth Century, Cambridge, 1901.
6. David Reed, The Popular Magazine in Britain and the United 
States 18801960, London, The British Library, 1997.
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324). Η παραγωγή του συνεχίστηκε από διάφορα 
εργοστάσια καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα 
έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα χαρα-
κτηρίζοντας, ίσως, όσο τίποτε άλλο την εκλεκτική 
διακοσμητική αισθητική του βιομηχανικού σχεδια-
σμου κατά τον 19ο αιώνα.  

Παρόλες όμως τις τεχνικές αλλαγές η εργασία 
του τυπογράφου παρέμενε ουσιαστικά αμείωτη. Για 
να μπορέσει η εκμηχάνιση να εισβάλει στον χώρο 
των εκτυπώσεων – με νέα εργαλεία και νέες πηγές 
ενέργειας – τα πιεστήρια έπρεπε να επανασχεδια-
στούν με διαφορετικές τεχνικές προδιαγραφές. 

Αμέτρητες αλλαγές, σημαντικές και μη, είχαν 
εφαρμοστεί στα μηχανοκίνητα πιεστήρια με το πέ-
ρασμα των χρόνων, αλλά η κυριότερη συνέβη στις 
αρχές του 19ου αιώνα – και το σημαντικότερο εί-
ναι ότι έγινε στα τυπογραφεία για εφημερίδες και 
όχι για βιβλία (εικ. 326). Μαζί με την ασταμάτητη 
εγκατάσταση του αγροτικού πληθυσμού στα αστι-
κά κέντρα και κυρίως στη βιομηχανική τους ζώνη, 
οι εφημερίδες και τα περιοδικά άρχισαν να προ-

Εικ. 323. Το πρώτο σιδερένιο τυπογραφικό πιεστήριο σχεδιασμένο 
από τον Charles Mahon, 3ο κόμη του Stanhope, το 1800.

Εικ. 325. Πιεστήριο Stanhope, Αμβούργο, 1839.

Εικ. 326. Ατμοκίνητο επίπεδο πιεστήριο των αδελφών 
Isaac και Seth Adams, Νέα Υόρκη, 1855.

Εικ. 324. Το πιεστήριο Columbian, ΗΠΑ, δεκαετία 1820.

Το πιεστήριό του έμεινε στην ιστορία με την ονομα-
σία «The Columbian», αλλά γνώρισε περισσότερη 
δό ξα στη Μ. Βρετανία και την Ευρώπη κατάφερνο-
ντας να εντυπωσιάσει και να κερδίσει την προτίμη-
ση των τυπογράφων με την ευκολία χρήσης – που 
στηριζόταν σε έναν ισορροπημένο συνδυασμό μο-
χλών και υπομο χλίων – και τη χαρακτηριστική του 
εμφάνιση με τα ανάγλυφα σχήματα του αετού, τους 
δράκους/δελ  φίνια, τα κη ρύ κεια του Ερμή, τους αν-
θόπλεκτους διάκοσμους και τα πόδια λέοντος (εικ. 
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σελκύουν ένα αυξανόμενο αναγνωστικό κοινό. Η 
τυπογραφία και η εκτυπωτική τεχνολογία άλλαξαν 
εντυπωσιακά τους τελευταίους δύο αιώνες εξαιτίας 
κυρίως των υβριδικών μεταλλαγών που εμφανίστη-
καν στους πιο εφήμερους τομείς της παραγωγής.

Η εφαρμογή του ατμού στην κίνηση των εκτυπω-
τικών και βιβλιοδετικών μηχανών (εικ. 326-330) 
υπήρξε καταλυτική στην κατακόρυφη αύξηση της 
παραγωγής αντιτύπων (κατά τέσσερεις ή και πέντε 
φορές) και τη μείωση της τιμής τους, ώστε να είναι 
εύκολη η αγορά τους από όλο και μεγαλύτερα κοινω-
νικά στρώ ματα. Καθώς οι οικονομίες της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ αυξανόταν εκθετικά, οι επιχειρήσεις 
χρειά  ζο νταν όλο και περισσότερα εκτυπωμένα κεί-
μενα για τιμοκαταλόγους προϊόντων, διαφημιστικά 
φυλλάδια, συσκευασίες, πίνακες δρομολογίων ή αθλη-
τικών αγώνων, εκδόσεις μετοχών και χαρτονομισμά-
των, τεχνικά εγχειρίδια μηχανών και εργαλείων, 
καταλόγους εμπορικών εκθέσεων κ.ά.

Οι μηχανικές δυσκολίες των επίπεδων πιεστηρίων, 
οι συνεχείς στάσεις για διορθώσεις και η αργή πα-
λινδρομική κίνηση της βαρειάς μεταλλικής βά σης 
με την τυπογραφική φόρμα έκαναν φανερό πως η 

περιστροφική εκτύπωση ήταν η μόνη οδός με μέλ-
λον. Η ιδέα της εφαρμογής τής τυπογραφικής φόρ-
μας σε κύλινδρο και της πίεσής της από άλλον, με 
το χαρτί να περνά ανάμεσά τους, είχε διατυπωθεί 
από τα μέσα του 18ου αιώ να, αλλά κατασκευαστι-
κές δυσκολίες δεν έκαναν την εφαρμογή της εφικτή 
μέχρι την τρίτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Χρειά-
στηκε να προηγηθούν οι εφευρέσεις της στερεοτυ-
πίας και της κατασκευής χαρτιού σε κύλινδρο για 
να γίνει μηχανικά εφικτή και εμπορικά επιτυχής η 
σχεδίαση του πρώτου πε ρι στρο φι κού πιεστηρίου 
στις ΗΠΑ. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1840 ο Augustus Ap-
plegath κατασκεύασε για την εφημερίδα The Times 
του Λονδίνου ένα περιστροφικό πιεστήριο για τυπο-
γραφικές φόρμες εφαρμοσμένες πολυγωνικά γύρω 
από έναν κάθετο κεντρικό κύλινδρο, με οκτώ μικρό-
τερους κυλίνδρους γύρω τους να μεταφέρουν και 
εκτυπώνουν οκτώ φύλλα χαρτιού. Τα φύλλα τροφο-
δοτούσαν εργάτες πάνω από το πιεστήριο, ενώ από 
κάτω παιδιά μάζευαν και στοίβαζαν τα τυπωμένα 
φύλλα. Από το 1845 η εταιρεία Hoe στη Νέα Υόρκη 
είχε κατασκευάσει ένα οριζόντιο περιστροφικό πιε-

Εικ. 327. Ατμοκίνητα επίπεδα πιεστήρια του τυπογραφείου F.A. Brockhaus, Λειψία, 1872.
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στήριο με κεντρικό κύλινδρο όπου εφάρμοζαν τα τυ-
πογραφικά στοιχεία της φόρμας με κατάλληλες σφή-
νες και κλειδιά, για να παραμένουν σταθερά κατά 
την περιστροφή τους. Έξι έως δέκα περιφερειακοί 
κύλινδροι μετέφεραν και εκτύπωναν τα αντίστοιχα 
φύλλα χαρτιού που τα τροφοδοτούσαν εργάτες χει-
ρωνακτικά, ενώ η περισυλλογή και εξαγωγή τους 
γινό ταν αυτόματα από ταινίες και βραχίονες. 

Η παραγωγή χαρτιού σε κύλινδρο ξεκίνησε από 
τον Γάλλο Nicholas-Luis Robert, το 1798, αλλά η 
ασταθής επαναστατική περίοδος στην οποία βρι-
σκόταν τότε η Γαλλία τον ανάγκασε να πουλήσει 
την εφεύρεσή του στην οικογένεια των Didot. Ο 
John Gamble, αδελ  φός της γυναίκας τού St Leger 
Didot, έπεισε τη χαρτοποιία H. & S. Foudrinier στη 
Μ. Βρετανία να χρηματοδοτήσουν την κατασκευή 
της μηχανής, η οποία άλλαξε άρδην τη βιο  μηχανία 

χαρτιού. Το 1817 η παραγωγή χαρτιού σε ρολό π έ-
ρασε και στις ΗΠΑ όπου ο χαρτοποιός Thomas 
Trench, ύστερα από πολλές προσπάθειες, κατα-
σκεύασε, το 1837, ένα πε ριστροφικό πιεστήριο τρο-
φοδοτούμενο από κύλινδρο χαρτιού. Τα πρώτο πε-
ριστροφικό ταχυπιεστήριο αμ φί πλευρης εκ τύπωσης 
από κυλινδρικά στερεότυπα κλισέ που λειτούργησε 
επιτυχώς κατασκευάστηκε στη Φιλαδέλφεια από 
τον William Bullock, το 1865 (εικ. 329), και από 
τότε τέτοια μηχανήματα έγιναν απαραίτητα στις 
μεγάλες εφημερίδες των ΗΠΑ και της Ευρώπης με 
συνεχείς βελτιώσεις του μηχανισμού τους και αύ-
ξηση του μεγέθους και του αριθμού των σελίδων 
εκτύπωσης (εικ. 330).

Το πρόβλημα στήριξης τυπογραφικών στοιχεί-
ων σε κυλινδρική επιφάνεια λύθηκε τελικά με τη 
χρή  ση της στερεοτυπικής μεθόδου, δηλαδή της κα -

Εικ. 328. Εικονογράφηση γερμανικού ατμοκίνητου περιστροφικού πιεστηρίου εφημερίδων με εργάτες-χαρτοθέτες, 1854.
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τα σκευής ενιαίας χάρτινης μήτρας (papier mâché), 
της στοι χειοθετημένης φόρμας και της χύτευσης 
από αυτή δύο καμπυλωμένων μεταλλικών, οι οποί-
ες εφάρμοζαν κατά το μισό τόξο η καθεμιά στον κύ-
λινδρο του πιεστηρίου (εικ. 331). 

Έως τα μέσα του 19ου αιώνα δύο άλλες δια-
δικασίες της εκτυπωτικής παραγωγής που επωφε-
λήθηκαν από την ατμοκίνηση ήταν η τροφοδοσία 
του χαρτιού στο πιεστήριο και η επιτάχυνση της χύ-
τευσης των τυπογραφικών στοιχείων από μηχανές. 
Αντίθετα η στοιχειοθεσία των κειμένων παρουσίαζε 
ένα δυσκολότερο πρόβλημα προς λύση. Παράλλη-

λα, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας στις περισσό-
τερες αίθουσες στοιχειοθεσίας του Λονδίνου περι-
γράφονται γλαφυρά από ένα τεχνίτη, δίνοντάς μας 
μια ιδέα των προβλημάτων που αντιμετώπιζαν χι-
λιάδες εργαζόμενοι στα τέλη του 19ου αιώνα, πριν 
την ηλεκτροδότηση των πόλεων. Ακατάλληλα κτή-
ρια, χαμηλές οροφές, συσσώρευση πολλών ατόμων 
σε μικρούς χώρους, έντονα προβλήματα θέρμανσης 
και φωτισμού, κίνδυνοι φωτιάς κ.λπ. Κάποια τυ-
πογραφεία, μάλιστα, τα αποκαλούσαν «σφαγεία» 
(slaughter houses), εξαιτίας της υψηλής θνησιμό-
τητας από αναπνευστικά προβλήματα: «[...]αλλά, 

Εικ. 329.  Το πρώτο περιστροφικό ταχυπιεστήριο με κύλινδρο χαρτιού του William Bullock, ΗΠΑ, 1865.

Εικ. 330. Περιστροφικό ταχυπιεστήριο με κύλινδρο χαρτιού της εταιρείας Richard Hoe & Co., ΗΠΑ, δεκαετία 1890.



392 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

αν και ήταν σε όλους γνωστά, ποτέ δεν παρατηρήθη-
κε έλλειψη αιτήσεων για εργασία σε αυτά».3 

Οι μηχανές που τελικά μπόρεσαν να ικανοποι-
ήσουν τεχνολογικά και ποιοτικά τις απαιτήσεις της 
εκδοτικής βιομηχανίας εμφανίστηκαν αφού πρώτα 
μια σειρά άλλων μηχανικών εφευρέσεων έδωσαν 
λύσεις σε μικρότερα, αλλά σημαντικά, βήματα στην 
εξέλιξη των διαδικασιών της μηχανοποιημένης σχε-
δίασης, χάραξης και χύτευσης των στοιχείων.

Η εκμηχάνιση της χάραξης 
και χύτευσης των στοιχείων

Έως τον 19ο αιώνα η παραγωγή των τυπογραφικών 
στοιχείων ακολουθούσε να εκτελείται με την παρα-
δοσιακή μέθοδο που συζητήσαμε στο Κεφάλαιο 1, 
με μικρές παραλλαγές από περιοχή σε περιοχή. Τα 
στοιχειοχυτήρια είχαν αυξήσει την παραγωγή πρω-
τίστως με την πρόσληψη περισσότερων τεχνιτών 
και την επέκταση των εγκαταστάσεων (εικ. 332). 
Η φαντασίωση της ρομποτικής εργασίας μέσω της 
ατμομηχανής, όμως, είχε αρχίσει να εκφράζεται ήδη 
από τα τέλη του 18ου αιώνα (εικ. 333). Έκτοτε, η 
γενικότερη εκμηχάνιση των μέσων παραγωγής που 
κυριάρχησε έφερε καινοτομίες και στη μέθοδο της 

στοιχειοχύτευσης. Πρώτα, με την εφαρμογή αντλί-
ας με ελατήρια για γρήγορη επαναφορά κατά την 
πλήρωση του καλουπιού με το ρευστό κράμα από 
ακροφύσιο, η παραγωγή αυξήθηκε περισσότερο από 
50%. Τη δεκαετία του 1830 εμφανίστηκε σχεδόν 
ταυτόχρονα στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ η μηχανική 
χύτευση των χαρακτήρων. Η πρώτη καταγεγραμμέ-
νη προσπάθεια ήταν των William Johnson και Elihu 
White, αλλά αν και δεν είχε επιτυχία βοήθησε σημα-
ντικά στην εξέλιξη του καλύτερου και γνωστότερου 
μηχανισμού στοιχειο χύτευσης το 1838, του Pivotal 
Typecaster από τον David Bruce Jr (1802-1892).4 
Όπως κατάθεσε ο ίδιος στην αίτηση ευρεσυτεχνίας:

Σας γνωστοποιώ ότι εγώ, ο David Bruce Jr., από την 
Κομητεία του Μπέρλινγκτον, της Πολιτείας του Νιου 
Τζέρσεϋ, έχω εφεύρει, κατασκευάσει και δοκιμάσει εν-
δελεχώς μια νέα μηχανή για τη χύτευση τυπογραφικών 
χαρακτήρων, με την οποία το έργο του χυτευτή μειώ-
νεται δραστικά και η ταχύτητα της χύτευσης αυξάνεται 
σημαντικά.5 

Εικ. 331. Στερεοτυπία: η μέθοδος κατασκευής οριζόντιας ή καμπυλωμένης μεταλλικής εκτυπωτικής φόρμας 
από χάρτινο εκμαγείο του στοιχειοθετημένου κειμένου, Παρίσι, Bulletin de l’imprimerie, 1884.

3. W.B. Leno, “Conditions under which compositors work in 
London”, The Inland Printer, 5/6 (March, 1888):420-421.

4. David Bruce, Jr., “History of Typefounding in the United States”, 
James Eckman (ed.), The Typophiles, New York, 1981. Βλ. επίσης 
“David Bruce. Inventor of the Type Casting Machine”, The Inland 
Printer, 4/12 (Sept. 1887):801-802 και Henry Lewis Bullen, 
“David Bruce, Jr., Inventor of the First Successful Typecasting 
Machine”, The Inland Printer, 69/1 (April, 1922):61-64.
5. “Reviewing Bruce’s First Patent”, ATF Newsletter, 7 (Feb., 
1982):16/20.
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Στην αρχή λειτουργούσε χειρωνακτικά και με 
κάρβουνα για την τήξη του κράματος και μετέπειτα 
με ατμοκίνηση και αέριο (εικ. 334-340). Παρόλα 
αυτά, οι χαρακτήρες χρειάζονταν ακόμα χειρωνα-
κτική επεξεργασία για την αποκοπή της ουράς 
(μπουκαδούρα) και λείανσης κάθε χαρακτήρα. 

Η λιθογραφία του εγαστηρίου Duval & Hunter 
(Φιλαδέλφεια) αναπαριστά με πλήρη ακρίβεια τις 
εξελίξεις που είχαν διαμορφώσει τη νέα τεχνολογι-
κή πραγματικότητα (εικ. 339). Τα μηχανικά στοιχειο-
χυτήρια του Bruce παρουσιάζονται στην κεντρική 
σειρά και η παρουσία τους σχολιάζεται από τον 
συγγραφέα J. Luther Ringwalt: 

Ενθαρρυμένοι […] από τη τεράστια ζήτηση για 
τυπογραφικά στοιχεία, οι εφευρέτες είχαν κίνητρο να 
ασχοληθούν με το πεδίο. Από αυτούς ο πλέον επιτυχη-
μένος ήταν ο David Bruce, ο εφευρέτης της στοιχειο-
χυτικής μηχανής που χρησιμοποιείται τώρα […] σε 
όλη την Ευρώπη και την Αμερική. Παρατηρώντας ένα 
στοιχειοχυτήριο σήμερα, και αντιλαμβανόμενοι την 
ταχύτητα και την ευκολία με την οποία χυτεύει τους 
χαρακτήρες, χειρωνακτικά ή με ατμοκίνηση, με ρυθμό 
100 στοιχεία το λεπτό, έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με 
τη χύτευση το 1832, όταν όλες οι διαδικασίες γίνονταν 

Εικ. 332. Αίθουσα στοιχειοθεσίας του τυπογραφείου F.A. Brockhaus, Λειψία, 1872.

Εικ. 333. Στοιχειοθετική «ατμομηχανή-βραστήρας» (!). 
Γελοιογραφία-χαρακτικό, τέλη του 18ου αιώνα.



Εικ. 334. David Bruce Jr., 1802.-1892.

Εικ. 335. Το πρώτο μηχανικό στοιχειοχυτήριο που εφηύρε  
ο David Bruce, Jr., Νέα Υόρκη, 1838.

Εικ. 337. Ατμοκίνητο διπλό στοιχειοχυτήριο
Schelter & Giesecke, Λειψία, δεκαετία 1890.

Εικ. 336. Χειροκίνητο μηχανικό στοιχειοχυτήριο, 
ΗΠΑ, δεκαετία 1850-1860.

Εικ. 338. Το αυτόματο στοιχειοχυτήριο Wicks Rotary Typecaster, 
Λονδίνο, 1878.



Εικ. 339. Απεικόνιση των διαφόρων σταδίων παραγωγής σε στοιχειοχυτήριο, Φιλαδέλφεια, λιθογραφία Duval & Hunter, 1871.



Εικ. 340. Αίθουσα στοιχειοχύτευσης του τυπογραφείου F.A. Brockhaus, Λειψία, 1872.

Εικ. 341. Το αυτόματο στοιχειοχυτήριο Foucher Universelle, 
Παρίσι, 1878.

Εικ. 342. Ατμοκίνητο  στοιχειοχυτήριο Kustenmann, 
Βερολίνο, δεκαετία 1880.



Εικ. 344. Το αυτόματο στοιχειοχυτήριο Thompson Typecaster, 
ΗΠΑ,1908.

Εικ. 345. Το αυτόματο στοιχειοχυτήριο Universal Typecaster, 
ΗΠΑ, 1905.

Εικ. 343. Το αυτόματο στοιχειοχυτήριο Barth Type Caster, 
ΗΠΑ,1880.
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χειρωνακτικά και η υψηλότερη ταχύτητα ενός έμπει-
ρου εργάτη ήταν μόλις 15 στοιχεία το λεπτό.7 

Στην Ευρώπη η στοιχειοχυτική μηχανή του Bruce 
ήρθε πειρατικά από τον Lauritz Brandt, ο οποίος την 
πουλούσε ως δική του εφεύρεση και παρόμοια μοντέ-
λα κατασκευάστηκαν στη Γερμανία, όπως στο στοι-
χειοχυτήριο Schelter & Giesecke της Λειψίας, όπου 
χρησιμοποιούσαν τη Dampfdoppelgießmaschine 
(εικ. 337).

 Στην Αγγλία εμφανίστηκε το 1878, η Wicks 
Rotary Typecaster (εικ. 338), σχεδιασμένη από 
τον Frederic Wicks, με παραγωγή 60.000 στοιχεία 
την ώρα.8 Την ίδια χρονιά εμφανίστηκε στη Γαλ-
λία και κυκλοφόρησε με μεγάλη εμπορική επιτυ-
χία η Foucher “Universelle” από τον Luis Leon 
Foucher προσφέροντας ολοκληρωμένη χύτευση 
και φινίρισμα κάθε στοιχείου (εικ. 341). Αντίγραφά 
της παρήγαγε και εξέλιξε στo Βερολίνο η εταιρεία 
Küstermann έως τα τέλη του 1960 (εικ. 337), στην 
Κίνα οι εταιρείες Zianye και Ruitai από τη δεκαετία 
του 1930, ενώ από το 1880 στις ΗΠΑ η Barth Type 
Caster, των Ernst Leitze και Henry Barth (εικ. 343). 
Άλλα ανάλογα στοιχειοχυτικά συστήματα στις ΗΠΑ 
ήταν η Universal Type-Maker, σχεδιασμένη από 
τους Philip George Nuernberger και George Rettig, 
Jr. το 1905 (εικ. 345), και η Thompson Type  caster 
του John S. Thompson το 1908 (εικ. 344). Η πρώτη, 
παρότι στις αρχές της δεκαετίας του 1920 αγόρασε 
τη δεύτερη, πτώχευσε τελικά και η Thompson πέρα-
σε στον έλεγχο της αμερικανικής Lanston Monotype 
Machine Company το 1929, η οποία συνέχισε την 
παραγωγή της έως το 1967.9Από τον μεσοπόλεμο 
η Thompson χρησιμοποιήθηκε ως βάση για αντί-
στοιχες μηχανές στην Κίνα και την Ιαπωνία, ενώ 
στην τελευταία εμφανίστηκε και μια πρωτότυ-
πη σχεδίαση το 1926, η Man-Nen της εταιρείας 
RINEISHA, στην οποία βασίστηκαν μεταπολεμικά 
τόσο η Hakko Typecaster όσο και άλλες στην Κίνα 

και την Ταϊβάν.10 Η τελευταία και πλέον πετυχημέ-
νη στοιχειοχυτική μηχανή τεχνολογικά και εμπο-
ρικά, η Super Caster, σχεδιάστηκε και βγήκε στην 
παραγωγή το 1928 στην Αγγλία από την Monotype 
Corporation και παρέμεινε στην ηγετική αυτή θέση 
έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970.  

Η ηλεκτροτυπική μέθοδος κατασκευής μητρών

Mετά τη διατύπωση των νόμων της ηλε  κτρόλυσης 
από τον Michael Faraday άνοιξε ουσιαστικά ο δρό-
μος για την ηλεκτρομεταλλουργία, δηλαδή τη βιο-
μηχανική χρήση της μεθόδου για τον διαχωρισμό 
καθαρού μετάλλου από τήγμα ή διάλυμα, ενώ δεν 
άργησε να επινοηθεί η μέθοδος του γαλβανισμού 
και στην αναπαραγωγή της τυποχαρακτικής διαδι-
κασίας (Βλάχος 2009:133-134). 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ιστορία της στοιχειο-
χάραξης, από την εφεύρεση του Γουτεμβέργιου έως 
τα τέλη του 19ου αιώνα, διαμορφώθηκε κυρίως 
από τις νέες σχεδιαστικές ιδέες που παρουσίαζαν 
οι πλέον προικισμένοι χαράκτες κάθε περιόδου και 
την προσπάθεια των υπολοίπων να τις μιμηθούν, 
οδηγώντας τες έτσι στην τυποποίηση και τη γενι-
κότερη αποδοχή έως ότου νέες καλλιτεχνικές και 
κοινωνικές απαιτήσεις θα οδηγούσαν σε αλλαγές 
ή και την απόρριψη των προηγούμενων επιλογών. 
Όμως, αν και πάντα ελκυστική, η διαδικασία της 
αντιγραφής παρέμενε ιδιαίτερα απαιτητική, κοπι-
ώδης και δαπανηρή στην εκτέλεσή της γιατί εκτός 
από την καλλιτεχνική πνευματική κλοπή του σχε-
διασμού της γραμματοσειράς, η εκ νέου σωστή χά-
ραξη όλων των πατροτύπων και η δημιουργία χάλ-
κινων μητρών δεν μπορούσαν να παρακαμφθούν. 
Παράλληλα, η επικοινωνία μεταξύ των ευρωπαϊ-
κών κρατών υπήρξε αρκετά περιορισμένη έως την 
ευρεία χρήση του ατμοκίνητου σιδηρόδρομου, έτσι 
ώστε η αναπαραγωγή τυπογραφικών γραμματοσει-
ρών ήταν περισσότερο καλλιτεχνική μίμηση και 
επιρροή παρά αντιγραφή. Η αλματώδης αύξηση της 
βιομηχανίας, του εμπορίου και της διαφήμισης προ-
ϊόντων, θεαμάτων και υπηρεσιών κατά τον 19ο αι-
ώνα άλλαξε ριζικά την παραγωγή γραμματοσειρών 
και γρήγορα οδήγησε στην προσπάθεια των στοι-
χειοχυτηρίων να επιβιώσουν υπερκεράζοντας τους 
ανταγωνιστές τους με κάθε μέσο, θεμιτό ή αθέμιτο. 

7. Η λιθογραφία αναπαράχθηκε στην έκδοση  J. Luther Ring-
walt, American Encyclopaedia of Printing, 1871.
8. Βλ. Inland Printer, XLII/4(1.1909)554-555, L.W. Wallis, 
“Legros and Grant: The Typographical Connection”, Journal 
of the Printing Historical Society, 28 (1999):5-39, και Lucien 
Alfonse Legros – John Cameron Grant, Typographical Printing 
Surfaces. The Technology and Mechanism of their Production, 
Longmans, Green & Co, London, 1916.
9. Richard E. Huss, The Development of Printers’ Mechanical 
Typesetting Methods. Charlottesville, VA: The University Press 
of Virginia for the Bibliographical Society of the University of 
Virginia, 1973.

10. “A Kaleidoscope Report 006: Printing and Bookbinding 
Machinery Hundred Year History”, History of the Type Casting 
Machine, Robundo Publishing Co., Tokyo, 2011.
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Η γαλβανοπλαστική μέθοδος επινοήθηκε από 
τον Πρώσσο φυσικό Moritz Hermann Jacobi στην 
Αγία Πετρούπολη, το 1838, και σύντομα άρχισαν οι 
προσπάθειες της εφαρμογής της στην αναπαραγω-
γή των χαρακτικών μητρών (ξυλογραφίας ή χαλκο-
γραφίας) και τυπογραφικών στοιχείων (εικ. 346). 

Στην αρχή η δια δικασία είχε προβλήματα στην 
εφαρμογή της, αλλά ο Edwin Starr πιστώνεται με 
την τελειοποίηση της χρήσης της ηλεκτρόλυσης για 
την αναπαραγωγή τυπογραφικών μητρών στη Φι-
λαδέλφεια των ΗΠΑ το 1845 και γρήγορα η νέα τε-
χνική εφαρμόστηκε ευρέως στην αντιγραφή των 
πλέον επιτυχημένων γραμματοσειρών. 

Δημιουργώντας ένα άνοιγμα σε μία χάλκινη 
πλάκα, τοποθετούσε την κεφαλή του στοιχείου  και 
εναπόθετε χαλκό με ηλεκτρόλυση, ώστε να γεμίσει, 
αλλά ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μία ακριβής εσώ-
γλυφη μήτρα του γράμματος, την οποία στερέωνε με 
μία επιπλέον χάλκινη πλάκα (εικ. 347). 

Χρησιμοποιώντας πλέον ως πρότυπο τα μολυβέ-
νια στοιχεία της κάσας ενός άλλου στοιχειοχυτηρίου, 
ο ανταγωνιστής αναπαρήγαγε με ευκολία μέσω της 
ηλεκτρόλυσης χάλκινες μήτρες (αργότερα από 
ορείχαλκο) των χαρακτήρων, από τις οποίες μπο-
ρούσε να χυτεύει τη δική του κλεψίτυπη παραγωγή 
στοιχείων σε πολύ χαμηλότερο κόστος, χωρίς να 
επιβαρυνθεί τη χρονοβόρα και δαπανηρή διαδικα-
σία του σχεδιασμού και της χάραξης. Η πρακτική 
αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στη μακραίωνη τέχνη 
των στοιχειοχαρακτών, γιατί έως το τέλος του αιώ-
να οδήγησε στην οικονομική παρακμή του επαγ-
γέλματος, άρα και την εγκατάλειψή του από τους 
περισσότερους νέους προικισμένους χαράκτες:

[...] Υπήρξε περίοδος, όχι πολύ παλαιότερα, όταν η χά-
ραξη στοιχείων στην Αμερική δεν θεωρούνταν σοβαρή. 
Αυτή η εποχή έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί, αλλά ακόμα 
και τότε αντέγραφαν κάποιες διακο  σμητικές γραμμα-
τοσειρές, ή καλλίτερα μιμούνταν και μάλιστα δεν υπερ-
βάλλω αν δηλώσω ότι τις βελτίωσαν. Καθώς οι σχεδια-
σμοί και η εκτέλεση των αμερικανικών διακοσμητικών 
σειρών βελτιώνονταν άρχισαν να έχουν μεγάλη ζήτηση 
από τα αγγλικά τυπογραφεία και, με τη βοήθεια της 
φθηνής ηλεκτροτυπικής μεθόδου αναπαραγωγής τους, 
αντιγράφονταν ευρέως. Θα πρέπει, βέβαια, να σημειω-
θεί πως αυτή η πρακτική δεν ξεκίνησε στην Αγγλία, 
εφόσον πριν χρόνια μου είχε ανατεθεί να στείλω όσο το 
δυνατόν περισσότερα δείγματα γραμματοσειρών για 
ανάλογη αναπαραγωγή στον κ. Rand, γνωστό τυπογρά-
φο της Βοστώνης. Τα αγγλικά στοιχειοχυτήρια διαμαρ-
τύρονταν έντονα για την κλεψιτυπία των αμερικανών 

Εικ. 346.  Απεικόνιση της ηλεκτρολυτικής μεθόδου, Παρίσι, 1867.

Εικ. 347. Απεικόνιση κατασκευής χάλκινης μήτρας από μολυβένιο 
χαρακτήρα με τη μέθοδο του E. Starr, HΠA, 1887.

Α Β Γ

συναδέλφων τους. Όταν η ηλεκτροτυπική μέθοδος βελ-
τιώθηκε τεχνικά και έγινε ευκολότερη η εφαρμογή της 
τα μεγάλα στοιχειοχυτήρια (Caslon, Besley) αντιμετώ-
πισαν περισσότερη κλεψιτυπία από τους μικρότερους 
ανταγωνιστές τους στην Αγγλία παρά από αυτούς που 
αντέγραφαν τα σχεδιά τους στο εξωτερικό.

Είναι λυπηρό το γεγονός πως η αγγλική νομοθεσία, 
όπως ήταν τότε και παραμένει ακόμα, δεν προστάτευε 
κανέναν ουσιαστικά. Η σχεδίαση δεν καλύπτεται από 
τους νόμους των πνευματικών δικαιωμάτων· είναι δυ-
νατή η κατακύρωσή της, αλλά όχι ως πατέντα. Μόνο η 
μηχανική εκτέλεση μπορεί να κατοχυρωθεί για 14 χρό-
νια. Η κατοχύρωση των σχεδίων διαρκεί μόνον τρία 
χρόνια και εφόσον απαιτούνται 2 χρόνια συνήθως να 
κυκλοφορήσει στην αγορά μία νέα σχεδίαση, αυτή η 
περιορισμένη προστασία δεν έχει κάποια αξία. Από την 
πλευρά μου ποτέ δεν κατάλαβα αυτή τη διαφοροποίη-
ση μεταξύ σχεδίασης και ευρεσυτεχνίας.11

11. John Bedford Leno, “Printing in England, with parti culars 
regarding the recent changes”, The Inland Printer, 4/4(1.1888) 
225-226 και γενικότερα για την ηλεκτροτυπία βλ. Alfred Pye, 
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H American Type Founder’s Company – ATF

Η τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, με την 
ακόρεστη ζήτηση τυπογραφικών στοιχείων κάθε 
σχεδιασμού και μεγέθους για μια όλο και μεγαλύ-
τερη εκδοτική δραστηριότητα δημοσιογραφικών, 
ενημερωτικών, εμπορικών/διαφημιστικών, λογο-
τεχνικών, και εκπαιδευτικών εντύπων και άλλου 
εφήμερου υλικού, έδειχνε να είναι η καλύτερη για 
τα αμερικάνικα στοιχειοχυτήρια όσον αφορά τη συ-
νεχή αύξηση παραγωγής και την τεχνολογική τους 
εξέλιξη. Παρόλα αυτά, είχε οδηγήσει σε εξοντωτικό 
ανταγωνισμό τις περισσότερες από τριάντα επιχει-
ρήσεις στις ΗΠΑ, μειώνοντας σημαντικά την κερ-
δοφορία των μεγάλων και οδηγώντας στη στασιμό-
τητα ή και την πτώχευση των μικρότερων.

Η επαναστατική ιδέα της μηχανικής στοιχειοθε-
σίας είχε μεν μόλις εμφανιστεί, αλλά δεν ήταν ακόμα 
καθόλου σίγουρο ότι μακροπρόθεσμα θα λειτουρ-
γούσε ικανοποιητικά από τεχνική και οικονομική 
άποψη. Η κατάσταση οξυνόταν και πολλοί είχαν 
αρχίσει να συζητούν για την ενοποίηση των εργο-
στασίων, ενώ οι τυπογράφοι και οι εκδότες ανησυ-
χούσαν για την εμφάνιση μονοπωλιακών πρακτικών, 
υψηλότερων τιμών και χαμηλότερης ποιότητας και 
ποικιλίας γραμματοσειρών.

Στις 8 Φεβρουαρίου 1892, η επιχειρηματική αυτή 
ενοποίηση 23 στοιχειοχυτηρίων σηματοδότησε την 
ίδρυση της American Typefounder’s Company (ATF), 
ενώ άλλα δέκα περίπου αρνήθηκαν και παρέμειναν 
ανεξάρτητες παραγωγικές μονάδες (εικ. 348-349). 

Η νέα εταιρεία γρήγορα κατάφερε να κερδίσει 
την εμπιστοσύνη της αγοράς και να προσφέρει γραμ-
ματοσειρές εξαιρετικής ποιότητας σε χαμηλότερες 
τιμές από το παρελθόν. Μια σειρά από εφευρέσεις 
και πατέντες των συνεργαζόμενων μελών και η επι-
λογή δραστήριων και ικανών διευθυντικών στελεχών 
οδήγησε στην επιτυχή δραστηριότητα της ATF για  
δεκαετίες. Οι δύο κυριότερες καινοτομίες που εκμε-
ταλλεύτηκε η εταιρεία ήταν η αυτόματη στοιχειοχυ-

“Typefounding. Ι.”, The Inland Printer, 3/1 (10.1885):29, 
“Typefounding. ΙΙ.”, The Inland Printer, 3/2 (11.1885):84-85, 
“Typefounding. ΙΙI.”, The Inland Printer, 3/3 (12.1885):143-
144, “Typefounding. ΙV.”, The Inland Printer, 3/4(1.1886):203-
204, “Typefounding. V.”, The Inland Printer, 3/5(2.1886):258-
259. Επίσης βλ., Carl Shraubstadter Jr., “Electrotype matrices”, 
The Inland Printer, 4/6(1887):382, James Madison Conner, 
“Electrotype Matrices”, Typo: A Monthly Newspaper and 
Literary Review, 2/15(31.3.1888):22 (είναι ανατύπωση του 
άρθρου από το περ.  The Typographic Messenger, 1887) και 
Carl Shraubstadter Jr., “Electrotype matrices”(επιστολή), The 
Inland Printer, 4/4(1888):279-280.

τική μηχανή του Henry Barth (1885, εικ. 343) και ο 
μηχανικός παντογράφος του Linn Boyd Benton 
(1882, εικ. 351) για τη χάραξη των πατροτύπων των 
στοιχείων σε κάθε επιθυμητό μέγεθος. Η ATF δεν πε-
ριορίστηκε στην αντιγραφή των σχεδιασμών που κυ-
κλοφορούσαν έως τότε, αλλά χρηματοδότησε πολλές 
νέες γραμματοσειρές, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες δε-
καετίες του 20ού  αιώνα. Στο πλαίσιο της μεγάλης 
συλλογής γραμματοσειρών της ATF σχεδιάστηκαν 
και διάφορες από τις δημοφιλέστερες ελληνικές 
γραμματοσειρές της περιόδου (Κεφ. 4ο, σ. 428-429).

Ο παντογράφος 

Ο παντογράφος, ως μηχανισμός, εφευρέθηκε τον 
17ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε εκτενώς τόσο από 
τους μηχανικούς και τους αρχιτέκτονες όσο και από 
τους καλλιτέχνες. Σε ένα παντογράφο σχεδίασης το 
ένα σημείο του είναι σταθερό, το δεύτερο έχει ένα 
λεπτό κάθετο οδηγό που οδηγείται από τον χρήστη 
(ακολουθώντας το περίγραμμα ενός σχεδίου) και 
το τρίτο φέρει γραφίδα και κινείται αντίστοιχα (σε 
προκαθορισμένη κλίμακα) παράγοντας ένα ακρι-

Εικ. 348. Το γραφείο της American Typefounder’s Company 
(ATF), Νέα Υόρκη, 1893.
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βές αντίγραφο μικρότερο, ίσο ή μεγαλύτερο από το 
πρωτότυπο (εικ. 350). Ειδικά στον τομέα της χαρα-
κτικής, αντί γραφίδας υπάρχει μεταλλική ακίδα ή 
τρυπάνι. Ποικίλοι μηχανισμοί μπορούν να προστε-
θούν στο σύστημα ώστε να παράγεται ελεγχόμενη 
κλίση, πλάτυνση, στένωση ή άλλη παραμόρφωση 
του αντίγραφου σε σχέση με το πρωτότυπο σχέδιο. 
Ο οριζόντιος σχεδιασμός του μηχανισμού (εικ. 351) 
μπορεί να μετατραπεί σε κάθετη διάταξη ώστε στο 
κάτω επίπεδο να κινείται ο οδηγός του χρήστη γύρω 
από το πρωτότυπο και σε υψηλότερο επίπεδο να κι-
νείται το τρυπάνι που χαράσσει το αντίγραφο. 

Με τέτοια κάθετη διάταξη ήταν σχεδιασμένος ο 
παντογράφος που κατασκεύασε ο Linn Boyd Benton 
από το 1883 και με αυτόν μπορούσε να χαράζει από 
μεγεθυμένα πρωτότυπα σχέδια αντίγραφα σε κερί 
για την κατασκευή χάλκινων μητρών με ηλεκτρό-
λυση. Λίγο αργότερα, ο Benton εξέλιξε τον παντο-
γράφο του ώστε με την ίδια ευκολία να χαράζει και 
χαλύβδινα πατρότυπα ακόμα και σε πολύ μικρά με-
γέθη (εικ. 351).12 Ο παντογράφος ήταν το τελειωτικό 
κτύπημα στη μακραίωνη τέχνη των στοιχειοχαρα-
κτών. Πλέον, ευκολότερα από ποτέ, οποιοσδήποτε 
μπορούσε με μικρή εκπαίδευση να χρησιμοποιήσει 
τη νέα μηχανή. Έτσι, τα σχέδια των γραμματοσει-
ρών άρχισαν να παράγονται σε μεγάλη διάσταση 

Εικ. 349. Το εργοστάσιο της American Typefounder’s Company (ATF), Νιου Τζέρσεϋ, 1909.

Εικ. 350. Απεικόνιση παντογράφου, Johann Merken, 
Liber Artificiosus Alphabeti Maioris..., Mιλχάιμ, 1785.

από σχεδιαστές κι όχι στο φυσικό τους μέγεθος από 
χαράκτες, ανοίγοντας ένα πεδίο διαφορετικό για νέες 
ιδέες, αλλά και διαφωνιών μεταξύ καλλιτεχνών, λο-
γίων και μηχανικών, όπως θα δούμε στην παραγωγή 
γραμματοσειρών του 20ού αιώνα. 

Ο Linn Boyd Benton ένωσε το μικρό του στοι-
χειοχυτήριο Benton, Waldo & Company με την ATF 
και αναδείχτηκε σε Διευθυντή και Τεχνικό σύμ-
βουλο της νέας εταιρείας. Κατά τη διάρκεια της 
καριέρας του ο Benton έλαβε 20 πατέντες, από τις 
οποίες οι 18 σχετίζονταν με την κατασκευή των τυ-
πογραφικών στοιχείων. Επιπλέον, οι γνώσεις του 
στη στοιχειοχάραξη οδήγησαν στη συνεργασία του 
με τον Theodore L. DeVinne για τον σχεδιασμό της 
διάσημης γραμματοσειράς Century Roman το 1894 
και το 1900, με τον γιο του Morris Fuller Benton, 
για τη Century Expanded. Ο Morris Benton έγινε 

12. «L. B. Benton», The Inland Printer, 11/3(6.1893):237-238, 
και Patricia Cost, The Bentons: How an American Father and 
Son Changed the Printing Industry, RIT Cary Graphic Arts 
Press, Rochester, New York, 2011.



Εικ. 351. O παντογράφος κάθετης διάταξης για τη χάραξη πατροτύπων του Linn Boyd Benton, 1883.

Linn Boyd Benton
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Εικ. 352. O παντογράφος οριζόντιας διάταξης, Λονδίνο, Type Archive (Monotype), αρχές 20ού αι.

Διευθυντής του Τμήματος Τυπογραφικού σχεδια-
σμού της ATF και αναδείχθηκε σε έναν από τους 
παραγωγικότερους σχεδιαστές όλων των εποχών με 
περισσότερες από 200 γραμματοσειρές.

Εκτός των παραπάνω, ο παντογράφος αποδεί-
χτηκε σύντομα αναντικατάστατος, γιατί επέτρεπε 
την εύκολη και φθηνή παραγωγή των μητρών που 
χρειάζονταν οι δύο κορυφαίες στοιχειοθετικές μη-
χανές που κυοφορούνταν την ίδια περίοδο: της Λι-
νοτυπίας και της Μονοτυπίας. Χωρίς την εφεύρεση 
του Benton και οι δύο μηχανές θα ήταν οικονομικά 
ασύμφορες. Ο Otto Mergenthaler είχε δηλώσει ότι: 
«Χωρίς τη βοήθεια αυτής της μηχανής, θα πρέπει 
να παραδεχτώ πως οι μήτρες [της Λινοτυπίας] που 
γνωρίζουμε θα ήταν αδύνατο να  κατασκευαστούν». 
Χρόνια αργότερα και ο Benton είχε γράψει: «Αν και 
θεωρώ τον εαυτό μου στοιχειοχύτη, αντιλαμβάνο-
μαι πολύ καλά τη σημαντικότητα των μηχανικών 
στοιχειοθετικών μηχανών στην εκτυπωτική βιομη-
χανία. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση που έχω 
βοηθήσει στην παραγωγικότητά τους».13

Η εκμηχάνιση της στοιχειοθεσίας

Το σύνθετο έργο του στοιχειοθέτη απαιτεί ατέλειω-
τες ώρες ορθοστασίας μπροστά στις τυπογραφικές 
κάσες για να συλλέγει χειρωνακτικά τα στοιχεία και 
να συνθέτει από αυτά, ένα προς ένα, τα γράμματα 
των λέξεων κάθε στίχου. Η διαδικασία αυτή ήταν 

Εικ. 354. O παντογράφος κάθετης διάταξης για τη χάραξη
 πατροτύπων Grant & Legros, δεκαετία 1910.

Εικ. 353. Τα στάδια χάραξης του πατροτύπου με παντογράφο.

13. Mac McGrew, «The “Other” ATF», ATF Newsletter (Ame-
ri can Typecasting Fellowship) 6(1981):15-17.
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λειτουργική έως τα μέσα του 19ου αιώνα, όταν η ρα-
γδαία ανάπτυξη του Τύπου και η εμφάνιση πολλών 
ημερήσιων πολυσέλιδων εφημερίδων μείωσε ασφυ-
κτικά τα χρονικά περιθώρια στοιχειοθεσίας των κειμέ-
νων τους και αύξησε υπερβολικά το εργατικό κόστος 
της παραγωγής τους. Δεν εκπλήσσει, λοιπόν, το γεγο-
νός ότι εκα τοντάδες μηχανικοί, τυπογράφοι ή και ερα-
σιτέχνες εφευρέτες προσπάθησαν να βρουν μια λύση 
στο περίπλοκο αυτό πρόβλημα, γιατί η επιτυχία θα 
έφερνε αναγνώριση και τεράστιο οικονομικό κέρδος. 

Από το 1822, ήδη, ο Dr William Church, ένας 
Αμερικανός που ζούσε στην Αγγλία, κατέθεσε τις ευ-
ρεσιτεχνίες του για τρεις μηχανές ενός ενιαίου συ-
στήματος λειτουργίας: ενός στοιχειοχυτηρίου, μιας 
στοιχειοθετικής μηχανής και ενός βελτιωμένου επί-
πεδου πιεστηρίου (εικ. 355-356). Οι εφευρέσεις του 
δεν λειτούργησαν ποτέ εμπορικά, αλλά η πρότασή 
του για τη στοιχειοθετική μηχανή και το ενιαίο σύ-
στημα παραγωγής υπήρξε καταλυτική, γιατί διατύ-
πωσε μια ριζικά διαφορετική αντίληψη από τη παρα-
δοσιακή επαναλειπτική χρήση των τυπογραφικών 
στοιχείων, τη λεγόμενη «συνθήκη του Church»: 
δηλαδή  ότι, με εξασφαλισμένη μια συνεχώς διαθέ-
σιμη ποσότητα χαρακτήρων, τα στοιχεία μετά τη 
χρήση τους δεν χρειάζεται να επιστρέφουν στις κά-
σες, αλλά απλά να ανακυκλώνονται ως κράμα.14 
Μια αρχή που ακολούθησαν αργότερα οι στοιχειο-
θετικές μηχανές και που υπήρξε καθοριστική στην 
τεράστια αύξηση και οικονομική επιτυχία των εφη-
μερίδων και των περιοδικών κατά τον 20ό αιώνα.

Η μεγαλύτερη, φυσικά, πρόκληση για επιτάχυν-
ση της στοιχειοθετικής διαδικασίας και μείωσης του 
κόστους της προερχόταν από τις ανάγκες των εκδο-
τών του ημερήσιου Τύπου στις μεγαλουπόλεις της 
Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Ήδη από τις αρχές 
του 19ου αιώνα (1814), το πρώτο ατμοκίνητο επί-
πεδο πιεστήριο των Friedrich Koening και Andreas 
Bauer άρχισε να λειτουργεί στην εφημερίδα Times 
του Λονδίνου και έως το 1864 είχε σχεδιαστεί στις 
ΗΠΑ το νέο κυλινδρικό ταχυπιεστήριο του William 
Bullock,15 στο οποίο το χειρωνακτικά ακόμα στοι-

χειοθετημένο κείμενο των σελίδων μετατρεπόταν 
σε κοίλο στερεοτυπικό κλισέ για να τυπωθεί. 

Εφευρέτης των τυπογραφικών στοιχείων προ-
σαρμοσμένων σε κοίλη τυπογραφική φόρμα για πε-
ριστροφική εκτύπωση σε κυλινδρικό πιεστήριο, 
αντί με την έως τότε οριζόντια παλινδρομική κίνη-
ση, ήταν ένας άλλος Αμερικάνος, ο Richard March 
Hoe. Το πρώτο τέτοιο πιεστήριο (the Lightning press) 
εγκαταστάθηκε στην εφημερίδα Public Ledger της 
Φιλαδέλφειας το 1847. Έως το 1858, ο Hoe είχε 
εξελίξει το πιεστήριό του να διαθέτει 10 κυλίνδρους 
και ο σχεδιασμός του παρέμεινε κυρίαρχος για του-
λάχιστον μια 20ετία.

Στην Αγγλία οι καθημερινές εφημερίδες είχαν 
αυξηθεί από 14 σε 179 τα τελευταία 38 χρόνια 
(1847-1885) και μόνο στο Λονδίνο υπήρχαν 1.500 
τυπογραφεία, σύμφωνα με το Kelly’s Printers’ Direc

14. Richard E. Huss, Dr. Church’s “Hoax”: An Assessment of Dr. 
William Church’s Typographical Inventions in Which is Enunciated 
Church’s Law, PA: Graphic Crafts, Inc., Lancaster, 1976. Στο κεί-
μενό του ο Huss αναλύει το σύστημα του Church για τη γρήγορη 
χύτευση των απαιτούμενων στοιχείων μιας σελίδας, της μηχανι-
κής  στοιχειοθεσίας τους (αν και δεν είχε λύσει το πρόβλημα της 
αμφίπλευρης στοίχισης) και της εκτύπωσης, αποφεύγοντας την 
έπειτα χρονοβόρο και δαπανηρή διά λυση των χαρακτήρων στις 
κάσες με το να τους λιώνει και να παράγει καινούργιους. 
15. Ο William Bullock (1813-1867) υπήρξε πολυσχιδής εφευ-
ρέτης σε πολλά διαφορετικά πεδία και η σχεδίαση του περι-

Εικ. 355. Η πρώτη πρόταση μηχανικής στοιχειοθεσίας, 
Dr William Church, Λονδίνο, 1822.

στροφικού ταχυπιεστηρίου, με τροφοδοσία από ρολό χαρτιού, 
αντί χειρωνακτικά με κομμένα φύλλα, έφερε επανάσταση στον 
εκτυπωτικό κλάδο και εδραίωσε τις εφημερίδες ως το κυρίαρχο 
μέσο γρήγορης και φθηνής, έντυπης επικοινωνίας. Δυστυχώς, 
κατά τη διάρκεια βελτιώσεων του πιεστηρίου του στην εφη-
μερίδα Public Ledger της Φιλαδέλφειας το 1867, ο Bullock 
κλώτσησε ένα ιμάντα στον στρόφαλο κίνησης και το πόδι του 
εγκλωβίστηκε με συντριπτικά κατάγματα. Πέθανε μια εβδομά-
δα αργότερα από γάγγραινα κατά την εγχείρηση ακρωτηρια-
σμού του. Βλ. Juanita Bennard: http://www.rootsweb.ancestry.
com/~nygreen2/william_bullock.htm (8.8.2017).



Εικ. 356. Τα κατατεθέντα σχέδια της πρώτης πρότασης μηχανικής στοιχειοθεσίας του Dr William Church, Λονδίνο, 1822.
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tory, ενώ η Αθήνα, αντίστοιχα,  είχε 50 τυπογρα-
φεία (όλα με χειροκίνηση), 12 ημερήσιες εφημερί-
δες και αρκετές εβδομαδιαίες και μηνιαίες.16 Οι 
στατιστικές επίσης το 1885 κατέγραφαν ότι στη 
Νέα Υόρκη χρησιμοποιούσαν περίπου 500 τόνους 
τυπογραφικών στοιχείων, δηλαδή το 1/5 του συνό-
λου στις ΗΠΑ, ενώ σε όλες τις Πολιτείες λειτουρ-
γούσαν περίπου 8.000 τυπογραφεία.17 Στη Λειψία, 
ένα από τα σημαντικότερα εκδοτικά και τυπογραφι-
κά κέντρα της Γερμανίας, λειτουργούσαν το 1884, 
σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο της πόλης, 
95 τυπογραφεία που απασχολούσαν 82 αρχιμάστορες, 
359 πιεστές, 1.299 στοιχειοθέτες, 245 στοιχειοχύ-
τες και 532 μαθητευόμενους.18 Το 1887 η αναφορά 
που κατατέθηκε στη Αυτοκρατορική Γερμανική Δί-
αιτα είχε καταγράψει 34.000 τίτλους εφημερίδων 
παγκοσμίως με ετήσια παραγωγή 592 εκατομμυρί-
ων αντιτύπων. Από αυτές 19 χιλιάδες εκδίδονταν 
στην Ευρώπη και 12 στη Βόρεια Αμερική.19 Οι εφη-
μερίδες λοιπόν είχαν μία αδηφάγο ανάγκη μεγάλης 
ποσότητας στοιχειοθετημένου κειμένου σε καθημε-
ρινή βάση. Για παράδειγμα, η New York Tribune τυ-
πωνόταν τη δεκαετία του 1880 σε οκτώ εξάστηλες 
σελίδες μεγάλου μεγέθους από 220 αράδες η κάθε 
στήλη με στοιχεία 7 στιγμών (περιέχοντας κυρίως 
πυκνογραφημένο κείμενο, λίγους τίτλους και αρκε-
τούς πίνακες αθλητικών αγώνων, χρηματιστηρια-
κών τιμών και δεικτών κ.ά.), δηλαδή περίπου 
380.000 χαρακτήρες για την καθημερινή έκδοση. 
Οι στοιχειοθέτες συνέθεταν περίπου 5.000 χαρα-
κτήρες στη 10ώρη βάρδια τους, άρα χρειάζονταν 
δύο για κάθε στήλη της εφημερίδας και τουλάχι-
στον 96 έως 100 για την καθημερινή της έκδοση.20

Η πίεση, λοιπόν, για εκμηχάνιση της στοιχειοθε-
σίας ήταν ιδιαίτερα πρόβλημα οργάνωσης και διεκ-
περαίωσης των κειμένων στον ασφυκτικά περιορι-
σμένο διαθέσιμο χρόνο και, φυσικά, δραστικής 
μείωσης του υψηλού εργατικού κόστους. Από το 
1822, όταν ο Dr William Church έκανε την πρώτη 
προσπάθεια, έως το 1900 περισσότερες από 1.500 
ευρεσιτεχνίες για  διαφορετικές στοιχειοθετικές μη-
χανικές λύσεις είχαν κατατεθεί στις ΗΠΑ και την 
Ευρώπη, αλλά ελάχιστες είχαν καταφέρει να επιλύ-
σουν σημαντικά τεχνικά προβλήματα και να πλησιά -
σουν την ποιότητα της χειρωνακτικής στοιχειοθεσίας. 
Την ίδια  ακριβώς περίοδο που εμφανίστηκε η Λινο-
τυπική μηχανή στις ΗΠΑ, στην Αγγλία ο Thomas 
Fischer έδωσε μια ομιλία (Polytechnic Typographi-
cal Association, Νοέμβριος 1886) όπου εμφανίζεται 
ιδιαίτερα σκεπτικιστής στη δυνατότητα να σχεδια-
στεί μία πλήρης στοιχειοθε τική μηχανή και μας 
προϊδεάζει για τις αντίστοιχες απόψεις που θα 
βρούμε έναν αιώνα αργότερα, όταν η ψηφιακή επα-
νάσταση ήταν προ των πυλών:

Ένας μεγάλος αριθμός προσπαθειών να αντικαταστα-
θούν οι στοιχειοθέτες από μηχανές έχει σημειωθεί τα 
τελευταία έτη, και οι εφευρέτες προσπαθούν να κάνουν 
τους κεφαλαιοκράτες λιγότερο εξαρτημένους από τους 
εργάτες, να αυξήσουν την ταχύτητα της εκτέλεσης του 
έργου και να μειώσουν το κόστος παραγωγής. Ο παρο-
ξυσμός με τη δημιουργία μηχανικής στοιχειοθεσίας ακο-
λούθησε από κοντά την εισαγωγή του ατμού στις εκτυ-
πώσεις. Η εκμηχάνιση της τυπογραφικής παραγωγής 
έχει εξοβελίσει την παραδοσιακή χειρωνακτική διαδικα-
σία σε μεγάλο βαθμό, αλλά αυτό δεν έχει συμβεί στη 
στοιχειοθεσία. Παρά την πρόοδο της μηχανικής επιστή-
μης απέχουμε ακόμη πολύ από την τελειότητα. Αυτό δεν 
οφείλεται στη έλλειψη εφευρετικότητας, χρόνου ή οικο-
νομικής υποστήριξης εφόσον έχουν επενδυθεί περισσό-
τερα σε αυτό το πεδίο από ότι σε οποιοδήποτε παρόμοιο. 
Οφείλεται στη δύσκολη φύση του εγχειρήματος διότι 
απαιτεί έναν μηχανισμό που θα είναι ταχύτατος και σω-
στός στη σύνθεση, στοίχιση και διάλυση των χαρακτή-
ρων, απλός στη λειτουργία, αθόρυβος και να ευθυγραμ-

16. “Of Interest to the Craft”, The Inland Printer, 3/1 (Oct., 
1885): 65. Σύμφωνα, πάλι, με το ίδιο περιοδικό, το 1885 κυ-
κλοφορούσαν περίπου 35.000 εφημερίδες και περιοδικά πα-
γκοσμίως, από τα οποία 16.500 στην αγγλική γλώσσα, 7.800 
στη γερμανική, 6.850 στη γαλλική, 1.600 στην ισπανική και 
1.450 στην ιταλική, βλ. “Of Interest to the Craft”, The Inland 
Printer, 3/3 (Dec., 1885): 181.
17. “Type Statistics”, The Inland Printer, 3/4 (Jan., 1886): 213-
214.
18. “Items of Interest”, The Inland Printer, 3/4 (Jan., 1886): 
241
19. “Of Interest to the Craft: Foreign”, The Inland Printer, 4/2 
(Nov., 1886): 122.
20. Richard Southall, “Technical History of Monotype Com-
posing Machines”, στο Judy Slinn – Sebastian Carter – Richard 
Southall, History of the Monotype Corporation, A. Boag – C. 
Burks (eds.), Printing Historical Society, Λονδίνο, Vanbrugh 
Press, 2014, σ. 305. Συγκριτικά, σε ένα 4ωρο διαγωνισμό στοι-
χειοθεσίας το 1886 στη Νέα Υόρκη, ο Joseph W. McCann της 
εφημερίδας Herald νίκησε τον William C. Barnes της εφημερί-

δας World επιτυγχάνοντας 323 αράδες πλάτους 25 τετραγώνων 
και διορθώνοντας τα λάθη του σε 14´, ενώ ο αντίπαλός του στοι-
χειοθέτησε 318 αράδες και έκανε τις διορθώσεις σε 23´. Στο σύ-
νολο όμως των αγώνων μιας εβδομάδας του διαγωνισμού ο 
Barnes κατάφερε να βγει νικητής με σύνολο 1.569 αράδες, βλ. 
“Extraordinary Typesetting”, The Inland Printer, 3/4(1.1886):215, 
“The Championship Record and the Contestants”, The Inland 
Printer, 3/6(3.1886):353 και “The National Championship Type-
setting Tournament”, The Inland Printer, 3/7(4.1886):398. 
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μίζει αμφίπλευρα στήλες κειμένου κάθε πλάτους. Δεν θα 
πρέπει να χρειάζεται διαφορετικά τυπογραφικά στοιχεία, 
θα πρέπει να διαχειρίζεται κάθε είδος χαρακτήρα, από 
ένα κεφαλαίο Α έως ένα μικρό διάστημα, δεν θα πρέπει 
να φθείρει τα στοιχεία και θα μπορεί να λειτουργεί με 
ατμοκίνηση, χειροκίνητα ή με πετάλι απαιτώντας ελάχι-
στη ανθρώπινη εποπτεία.

Εύκολα σχολιάζουμε πως το έργο του στοιχειοθέτη 
είναι μηχανικά επαναλαμβανόμενο, αλλά η αδυναμία 
να το αντικαταστήσουμε από μια ικανή μηχανή απο-
στομώνει όσους το υποστηρίζουν. Σε όλες τις άλλες 
μηχανές οι ίδιες κινήσεις επαναλαμβάνονται σε ένα 
χρονικό κύκλο, αλλά μια στοιχειοθετική μηχανή μπορεί 
να λειτουργεί για χρόνια  και ούτε μια φορά να χρεια-
στεί να κάνει τις ίδιες κινήσεις για 5´μαζί. Εν συντομία 
χρειαζόμαστε μια μηχανή που θα μπορεί να σκέφτεται, 
και οι πολυάριθμες προσπάθειες να επιτύχουμε αυτό το 
φαινόμενο μας δείχνει πόσο σημαντικά εδράζεται η τέ-
χνη του στοιχειοθέτη. Περισσότερα από 400 έτη έχουν 
περάσει από τότε που ο αθάνατος Caxton συνέθετε τα 
κείμενά του με άκομψα γοτθικά στοιχεία χρησιμοποι-
ώντας τα χέρια του και εμείς σήμερα στοιχειοθετούμε 
τις κομψότερες γραμματοσειρές του Baskerville ή των 
Elzevir, από τα λεπτεπίλεπτα και μικροσκοπικά στοι-
χεία των 4 στιγμών έως τα μεγαλόπρεπα των 18 στιγ-
μών με τον ίδιο τρόπο, αν και δεν αρνείται κανείς ότι 
η εισαγωγή μηχανικών μεθόδων αυξάνεται. Ένα ή δύο 
μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι στο Λονδίνο διαθέτουν δοκιμα-
στικά μηχανές από διαφορετικούς κατασκευαστές και 
διάφορες εφημερίδες τις δοκιμάζουν επίσης. Μια κα-
θημερινή εφημερίδα έχει έξι στοιχειοθετικές μηχανές 
και 13 στοιχειοχυτήρια σε λειτουργία, ενώ κάθε χρόνος 
που περνάει όλο και περισσότερα στοιχεία συνθέτονται 
από μηχανές, που αργά , αλλά σταθερά βελτιώνονται.

Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε πόσο ανυπό-
μονοι είναι οι τυπογράφοι για τη μηχανή που θα τους 
επιτρέψει να απαλλαγούν από τους στοιχειοθέτες. Εί-
ναι αναμφίβολα επιθυμητό ότι, όπου η εμπορική επιβί-
ωση εξαρτάται από την επιτάχυνση της παραγωγής και 
ο ανταγωνισμός είναι έντονος, το συγκριτικό πλεονέ-
κτημα θα αναζητιέται οπουδήποτε προσφέρεται ακόμα 
κι αν οι στοιχειοθετικές μηχανές εκτελούν τα μισά από 
όσα υπόσχονται οι κατασκευαστές τους. Έτσι λοιπόν 
βρίσκουμε μεγάλες επιχειρήσεις να ενθαρρύνουν κάθε 
τέτοια προσπάθεια με κάθε κόστος και λέγεται ότι μια 
εταιρεία στο Λονδίνο έχει στις αποθήκες της τόσες πολ-
λές μηχανές στοιχειοθεσίας ώστε να δημιουργήσει ένα 
μικρό μουσείο. Αν και αυτές οι μηχανές ανταγωνίζο-
νται, και κάποτε με επιτυχία, τη δεξιότητα των δαχτύ-
λων και την ευφυία του στοιχειοθέτη, δεν θα πρέπει να 
ακολουθήσουμε το παράδειγμα των τυπογράφων κατά 

την εισαγωγή των αυτόματων πιεστηρίων, όταν αποφά-
σιζαν να τα «καταστρέψουν» ισχυριζόμενοι ότι «ήταν 
αδύνατον να τυπώσουν σωστά, ότι ήταν κατά των Γρα-
φών, ότι θα τους οδηγούσε στη φτώχεια και την εγκλη-
ματικότητα». Τα πικρόχολα συναισθήματα του εργάτη 
και του αφεντικού δεν φαίνεται να έχουν ξεχαστεί από 
τα χρόνια που πέρασαν, και δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι η εισαγωγή των μηχανών επιταχύνθηκε από την 
ασταθή συμπεριφορά των ανθρώπων. Ο Johnson πρό-
τεινε μάλιστα πως θα πρέπει να φορολογείται επιπλέον 
κάθε εργασία που παράγεται από μηχανές. Ακόμα και 
σήμερα τα ίδια συναισθήματα κυριαρχούν σε κάποια 
στοιχειοθετικά μαγαζιά: πριν λίγο καιρό στο Λονδίνο 
οι στοιχειοθέτες υποχρέωσαν έναν τεχνίτη να μην πα-
ραλάβει στήλες που προήλθαν από τέτοιες μηχανές. 
Πιστεύω ότι κανένα μέλος της Ένωσης δεν πρέπει να 
υιοθετήσει παρόμοιες κοντόφθαλμες και μισαλλόδοξες 
πρακτικές, αλλά να προετοιμαστούμε να συζητήσουμε 
και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τις διάφορες 
αρχές που εμπλέκονται στην κατασκευή τους, να εκ-
παιδευτούμε στη λειτουργία τους και έτσι να βρισκό-
μαστε μπροστά από τις εξελίξεις. Με αυτή την αντίλη-
ψη θα προσπαθήσω να αναλύσω το θέμα και μια τέτοια 
συζήτηση δεν θα μπορεί παρά να έχει ενδιαφέρον για 
κάθε ενδιαφερόμενο.

Η πρώτη πατέντα για τη μηχανική στοιχειοθεσία 
είχε δοθεί στον W. Church, το 1822, και από τότε πε-
ρισσότερες από 120 μηχανές έχουν εμφανιστεί [στην 
Αγγλία]. Σε πολλές περιπτώσεις ένας μεγάλος αριθμός 
ευρεσιτεχνιών έχει δοθεί στους ίδιους εφευρέτες κατά 
τη διάρκεια των δεκαετιών, που δείχνει την αέναη ανα-
ζήτησή τους για την τέλεια μηχανή […].

[…] Από αυτές τις σύντομες και ατελείς σημειώ-
σεις είναι εμφανές ότι έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος 
με στόχο την τέλεια μηχανή, περισσότερο βέβαια για 
τη στοιχειοθεσία και λιγότερο για την επαναφορά των 
μητρών [στη θέση τους]. Δεν υπάρχει πλέον τεύχος 
τεχνικού περιοδικού χωρίς να καταγράφεται κάποια 
πρόοδος της μηχανικής ευφυΐας. Σε ένα που κυκλοφό-
ρησε μόλις το προηγούμενο Σάββατο ανακοινώθηκε 
η εμφάνιση μιας μηχανής που δεν στοιχειοθετεί μόνο 
στοιχεία με ηλεκτρισμό, αλλά επίσης (όσο παράδοξο 
κι αν φαίνεται) διορθώνει τα λάθη πριν γίνει η σύνθεση 
των χαρακτήρων […]. Όπως λένε, δεν μένει να εμφα-
νιστεί κάποια ιδιοφυΐα που θα εμπλουτίσει μια τέτοια 
μηχανή με εγκέφαλο, ώστε οι χειρώνακτες στοιχειοθέ-
τες να απολυθούν

Ακόμα, όμως, και όταν η πλήρως αυτοματοποιημέ-
νη μηχανή κατασκευαστεί θα έχουμε κάτι να φοβηθού-
με; Δεν το πιστεύω, διότι όπως και με την περίπτωση 
της ατμοκίνητης εκτύπωσης πάντα θα υπάρχουν συγκε-
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κριμένες εργασίες όπου δεν θα μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί [η μηχανή] ενώ και από τη φθηνότερη παραγωγή θα 
προκύψουν περισσότερες δουλειές […]. 

Όταν τα κείμενα θα στοιχειοθετούνται αστραπιαία 
και ο στοιχειοθέτης θα τριγυρίζει στο γραφείο με συ-
ντροφιά ένα αυτοματοποιημένο ρομπότ οι μελλοντικοί 
τεχνίτες θα έχουν τελειότερη και ευρύτερη τεχνική κα-
τάρτιση και καλλιτεχνική εκπαίδευση, ώστε ότι χρεια-
ζόμαστε ακόμη και σήμερα θα είναι πολύ περισσότερο 
χρήσιμο για τους απογόνους του Polytechnic Typo-
graphical Association.21 

Ο Fischer, όπως και οι περισσότεροι ειδικοί του 
χώρου τότε, θεωρούσε αδύνατη την μηχανική δια-
χείριση των πολύπλοκων κινήσεων και στιγμιαίων 
αποφάσεων που εκτελεί ο στοιχειοθέτης. Η λύση 
όμως είχε ήδη προταθεί και σύντομα, σε δύο βα-
σικές παραλλαγές, θα εκτόξευε την εκδοτική βιο-
μηχανία στην κατηγορία των μεγάλων τομέων της 
οικονομίας, όπως αυτοί της ενέργειας, των κατα-
σκευών, των μεταφορών και του χρηματο-πιστωτι-
κού κεφαλαίου.

Τελικά το κλειδί που απελευθέρωσε τη δυναμική 
του έντυπου λόγου και οδήγησε έκτοτε σε μια πρω-
τόγνωρη αύξηση της ποσότητας και της ποιότητάς 
του παγκοσμίως ήταν ο επιτυχής συνδυασμός της 
ακριβούς μηχανικής κίνησης επιμέρους συστημά-
των μοχλών και εμβόλων – που είχε ήδη χρησιμο-
ποιηθεί σε μια πλειάδα μηχανών άλλων πεδίων – και 
της χρήσης πληκτρολογίου που είχε εμφανιστεί ήδη 
στην πρόταση του Dr Church και τεθεί σε λειτουρ-
γία με μεγάλη επιτυχία στις γραφομηχανές. 

Η διαδικασία της κατίσχυσης δύο βασικών συ-
στημάτων μέσα από δύο αντίστοιχες εταιρίες που 
τελικά κυριάρχησαν στον κλαδο ξεκίνησε, όπως 
σε κάθε άλλο ανάλογο πεδίο, με μια εντυπωσια-
κή υπερπροσφορά διαφορετικών μηχανών που οι  
ευφευρέτες τους ήλπιζαν να κερδίσουν την εμπι-
στοσύνη επενδυτών και των τυπογράφων ώστε να 
αποκτήσουν προβάδισμα στο μερίδιο της αγοράς, 
εκτοπίζοντας τους άλλους διεκδικητές. Ο ανταγωνι-
σμός αυτός εμφανίστηκε ουσιαστικά την τελευταία 
δεκαετία του 19ου και την πρώτη του 20ού αιώνα. 
Πριν το 1885 δεν είχε επιτευχθεί η αυτόματη μη-
χανική ευθυγράμμιση των στοιχειοθετημένων αρά-
δων κειμένου σε στήλες, ούτε η συνεχής αυτόματη 
χύτευση των στίχων. 

21. Thomas Fischer, “Type Composing Machines”, The Inland 
Printer, 4/6(3.1887):415-416, 4/7(4.1887):483-484 και 4/11 
(8.1887):770-771.

Η παρουσία διάφορων τέτοιων μηχανών στοιχειο -
θεσίας που επιτάχυναν την παραγωγή είχε αρχίσει 
να θέτει και προβλήματα καθορισμού της πληρω-
μής αυτών που τις χειρίζονταν. Για παράδειγμα το 
συνδικάτο των στοιχειοθετών του Λίβερπουλ, μετά 
την εγκατάσταση κάποιων μηχανών το 1883 και 
την αύξηση του αριθμού τους έως το 1887, πρότει-
νε, και οι ιδιοκτήτες αποδέχτηκαν, τη δοκιμαστική 
πληρωμή των χειριστών τους για 12 μήνες με μείω-
ση μόνο μισής πένας ανά 1.000 τυπογραφικά τετρά-
γωνα στοιχειοθετημένου κειμένου.22 

Μια διαφορετική κατεύθυνση που παρουσιάστη-
κε ήταν η μηχανική υποστήριξη του στοιχειοθέτη, 
όπως αυτή παρουσιάστηκε από τον σουηδό εφευρέ-

Εικ. 357. Ο στοιχειοθετικός μηχανισμός του Α. Lagerman, 
Chadwick typesetter, δεκαετία 1900.

22. «Of Interest to the Craft: Foreign», The Inland Printer, 4/12 
(9.1886):851.



409ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

τη Alexander Lagerman με την ονομασία Lagerman 
Typotheter, αρχικά, ύστερα  Universal και τελικά, 
Chadwick typesetter (εικ. 357, Legros 1916:288-
289). Το σύστημα λειτουργούσε με την υπόθεση ότι 
ο στοιχειοθέτης κυρίως χρονοτριβεί κατά τη μετα-
φορά και σωστή τοποθέτηση των στοιχείων από τη 
στοιχειοθήκη στο συνθετήριο. Έτσι, θα μπορούσε 
να επιλέγει με ταχύτητα κάθε στοιχείο των λέξεων 
και απλά να το ρίχνει σε ένα μικρό χωνί, από όπου ένας 
μηχανισμός θα τα τοποθετούσε εν σειρά και με τον 
σωστό προσανατολισμό έως ότου θα συμπληρωνόταν 
η κάθε αράδα.  Η διαδικασία ήταν μεν λειτουργική, αλλά 
τελικά ο κερδισμένος χρόνος ελάχιστος συγκριτικά, 
οδηγώντας το εγχείρημα στην εμπορική αποτυχία.

Η στοιχειοθετική μηχανή του Robert Hatters-
ley, που κατοχυρώθηκε το 1857, ήταν η πρώτη που 
χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία από το 1866 στην εφη-
μερίδα Eastern Morning News της πόλης Χαλ και 
συνέχισε να λειτουργεί σποραδικά στην Αγγλία έως 
το 1915 (εικ. 358, Twynman 1999:61)

Η επόμενη επιτυχημένη απόπειρα ήταν η μηχα-
νή του Charles Kastenbein, η οποία κατοχυρώθηκε 
το 1869 και μπήκε σε λειτουργία στην εφημερίδα 
Times του Λονδίνου από το 1870 συνεχίζοντας στην 
παραγωγή έως τα μέσα της δεκαετίας 1910 (εικ. 359):

Αυτή η μηχανή μπορούσε να στοιχειοθετήσει 298 αρά-
δες, περίπου 17.000 χαρακτήρες, σε μία ώρα. Ο μηχα- Εικ. 358. Η στοιχειοθετική μηχανή του Robert Hattersley, 1857.

Εικ. 359. Η στοιχειοθετική μηχανή του Charles Kastenbein (1869), καταχώρηση στην έκδοση Caxton Celebration, Λονδίνο, 1877.
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νισμός ξεκινούσε με μία [ειδική] στοιχειοθήκη με όλα 
τα γράμματα, από όπου με το χτύπημα ενός πλήκτρου ο 
χειριστής απελευθέρωνε το κάθε επιλεγμένο στοιχείο 
και σταδιακά στοιχειοθετούσε όλη την αράδα. Οι χαρα-
κτήρες, μετά την εκτύπωση, έπρεπε να επανέλθουν στις 
προκαθορισμένες θέσεις της στοιχειοθήκης. Πολλές 
προσπάθειες έγιναν για να γίνεται αυτό μηχανικά, αλλά  
στο τέλος αποδείχθηκε ότι ο γρηγορότερος και καλλί-
τερος τρόπος  ήταν να τα λειώνουν. Κατανάλωναν λι-
γότερο χρόνο και χρήμα με το να τα επαναχυτεύουν 
παρά να τα επανατοποθετούν στις θέσεις τους για την 
επόμενη χρήση.23

Το κυριώτερο μειονέκτημα των δύο μηχανών 
ήταν η αδυναμία τους να επιτυγχάνουν αυτόματα 
την αμφίπλευρη στοίχιση των αράδων της στήλης.

Πολλές άλλες συνεχώς βελτιούμενες στοιχειο
θετικές μηχανές εμφανίστηκαν στην τυποεκδοτι κή 
βιομηχανία τις δύο τελευταίες δεκαετίες του 19ου 
και στις αρχές του 20ού αιώνα με την ελπίδα να κα-
τακτήσουν την ηγεμονία της αγοράς, όπως οι Alden, 
Pulsometer, Brackelsberg, Castotype, Thorne, Empire, 
Des Jardins, Goodson Graphotype, Simplex, Dow, 
Brown Baro type, Rowotype, Unitype, Belows Elec-
tric κ.ά (εικ. 360372). 

Η μόνη που εμφανίστηκε ταυτόχρονα σχεδόν με 
τη Λινοτυπία, το 1887, και θα μπορούσε ίσως να την 
ανταγωνιστεί ήταν η (James W.) Paige Compositor 

23. «Printing in the Twentieth Century: A Survey», The Times, 
(29.1929/1.1.1930)17.

Εικ. 360. Η στοιχειοθετική μηχανή Alden, 1867.

Εικ. 363. Η στοιχειοθετική μηχανή Thorne, δεκαετία 1890.

Εικ. 362. Η στοιχειοθετική μηχανή Brackelsberg, δεκαετία 1880.

Εικ. 361. Η στοιχειοθετική μηχανή Pulsometer, δεκαετία 1880.

Εικ. 364. Η στοιχειοθετική μηχανή Empire, δεκαετία 1890.



Εικ. 365. Η στοιχειοθετική μηχανή Des Jardins, δεκαετία 1890.

Εικ. 367. Η στοιχειοθετική μηχανή Dow, δεκ 1900. Εικ. 369. Η στοιχειοθετική μηχανή Rowotype, δεκ. 1910.

Εικ. 368. Η στοιχειοθετική μηχανή Dow distributer, δεκ. 1900.

Εικ. 366. Η στοιχειοθετική μηχανή Goodson graphotype, δεκ. 1890.
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Εικ. 370. Η στοιχειοθετική μηχανή Unitype, δεκαετία 1910.
Εικ. 371. Η στοιχειοθετική μηχανή Barotype, δεκαετία 1910.

Εικ. 372. Η στοιχειοθετική μηχανή Belows Electric, δεκ. 1910.

(εικ. 373). Ακόμα και ο μεγάλος αμερικανός λογο-
τέχνης Μαρκ Τουέιν (Samuel Clemens) έχασε σημα-
ντικά κεφάλαια της περιουσίας του επενδύοντας σε 
αυτή την ελπιδοφόρα τότε στοιχειοθετική μηχανή. 
Όταν την είδε σε λειτουργία το 1890 σχολίασε: «Το 
μόνο που χρειάζεται είναι ένα μεγάφωνο να φωνάζει 
“Πού είναι ο Δαίμων του τυπογραφείου; Θέλω πε-
ρισσότερα στοιχεία”».23 Η Paige Compositor προχώ-
ρησε μάλιστα και σε δίμηνη δοκιμαστική λειτουρ-
γία το 1894 στην εφημερίδα Chicago Herald, όπου 
παρατηρήθηκε μεν η ανάγκη για δύοτρεις αλλαγές, 
αλλά παρόλα αυτά το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό 
και θεωρήθηκε καλύτερο από αυτό που παρήγαγαν 
οι 32 Λινοτυπικές μηχανές που ήδη λειτουργούσαν 
στην εφημερίδα για αρκετά χρόνια ήδη. Λόγω όμως 
της καθυστέρησης να εγκριθούν οι πατέντες της για 
οκτώ χρόνια,24 αλλά και του μεγάλου όγκου και βά-

23. Mary Tripsas, «Surviving radical technological change 
through dynamic capability evidence from the typesetter 
industry», Industrial and Corporate Change, 6/2 (1997):345.
24. Ο φάκελος της ευρεσιτεχνίας περιείχε 55.000 λέξεις και 471 
σχέδια για 146 ξεχωριστές άδειες που κόστισαν στη Κυβέρνη-
ση χιλιάδες δολάρια για την επεξεργασία και 8 χρόνια για την 
έκδοσή τους, βλ. George K. Lincoln, «Machine Composition 
Notes and Queries», The Inland Printer, XX/5(2.1898):633 
και , «A Costly Mechanism», The Inland Printer, XXII/1(10. 
1898): 178.
25. «On Keeping Old Machines Alive», ATF Newsletter-
American Typecasting Fellowship, 8(1.1983):1012.
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Εικ. 373. Η στοιχειοθετική μηχανή Paige compositor, 1887.

Εικ. 375. Ottmar Mergen  thaler (18541899).

ρους της, η Paige Compositor βρέθηκε σε μειο νεκτική 
θέση σε σχέση με τη Λινοτυπία στην εκδοτική αγορά 
και τελικά οι επενδυτές αποσύρθηκαν και η προσπά-
θεια εγκαταλείφθηκε.25 

Μια άλλη στοιχειοθετική πρόταση με αρκετή 
εμπορική επιτυχία ήταν η Typograph (εικ. 374) που 
εφηύρε ο Αμερικανός John R. Rogers, το 1891. Η 
μηχανή δεν κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ γιατί σύντο-
μα μετά την εμφάνισή της εξαγοράστηκε από τη 
Mergenthaler Linotype Co. για να ενσωματώσει 
επιμέρους καινοτομίες της στα νέα μοντέλα της και 
φυσικά να αποφύγει τον ανταγωνισμό. Ο Rogers συ-
νέχισε τη σταδιοδρομία του στη Linotype έως τον 
θάνατό του το 1934. Η εξαγορά της Typograph στις 
ΗΠΑ, όμως, δεν απαγόρευε την κατασκευή και διά-
θεσή της στον Καναδά, την Αγγλία και στη Γερμανία, 
όπου και εγκαταστάθηκαν εργοστάσια παραγωγής 
της. Στη Γερμανία η παρουσία της ήταν συνεχής έως 
τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ υπήρξαν και κάποιες 
μεταπολεμικές προσπάθειες επανεμφάνισής της. 

Παρόμοια με τη Λινοτυπία, η μηχανή παρήγαγε 
ενιαία μεταλλική αράδα κειμένου αλλά διέφερε στο 
πληκτρολόγιο (έμοιαζε με αυτό των κοινών γραφο-
μηχανών) και τον τρόπο συλλογής και διάλυσης των 
μητρών. Οι μήτρες ήταν τοποθετημένες ακτινωτά 
σε συρμάτινους διαδρόμους πίσω από το πληκτρο-
λόγιο και συγκεντρώνονταν από κάτω του. Όταν ο 
στοιχειοθέτης πληκτρολογούσε το γράμμα, η μήτρα 
ελευθερωνόταν και κυλούσε στον διάδρομο έως το 
σημείο συλλογής της αράδας. Ένας περιστρεφόμε-
νος δίσκος στοίχιζε τις λέξεις αμφίπλευρα και μετά 
τη χύτευση του ενιαίου στίχου ο χειριστής ανύψωνε 
μηχανικά τις μήτρες ώστε να επιστρέψουν στη θήκη 
τους για να χρησιμοποιηθούν στην επόμενη αράδα.

Εικ. 374. Η στοιχειοθετική μηχανή Rogers typograph, 
δεκαετία 1890.

Ο Ottmar Mergenthaler 
και η λινοτυπική  μηχανή

Στις 3 Ιουλίου 1886 ένας γερμανός μετανάστης στη 
Βαλτιμόρη, ο ωρολογοποιός Ottmar Mergen  thaler 
(18541899), μετά από 10 χρόνια γεμάτα κοπιώδεις 
προσπάθειες και πειραματισμούς, παρουσίασε στην 
εφημερίδα New York Tribune τη θρυλική πλέον Λι-
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σως την επανασχεδίασή του καταλήγοντας, το 1892, 
στην παρουσίαση μιας νέας εξελιγμένης μηχανής που 
ουσιαστικά και με τη συνεχή βελτίωσή της, υπήρξε 
η ραχοκοκαλιά της εταιρείας για τα επόμενα 80 χρό-
νια (εικ. 378379). Η μηχανή (εικ. 380) διέθετε ένα 
ειδικά διαμορφωμένο πληκτρολόγιο μέσω του οποίου 
ο χειριστής ελευθέρωνε δια    δοχικά τις επιλεγμένες 
μήτρες από τη στοιχειοθήκη (1) για τον σχηματι-
σμό μιας αράδας κειμένου. Ενδιαμέσως των λέξεων 
παρέμβαλλε μεταλλικές σφήνες που σπρώχναν τα 
στοι χεία να πληρώσουν το προ  καθορισμένο μήκος 
της αράδας, δια τηρώντας έτσι την αμφίπλευρη ευ-
θυγράμμιση της στήλης (2). Οι επιλεγμένες μήτρες 
και οι σφήνες ως πλήρης αράδα πλέον μεταφέρο-
νταν στο παρακείμενο χυτήριο, όπου με πίεση μέσω 
αντλίας χυτευόταν ενιαία η κάθε μεταλλική αράδα 
(3  όψη και τομή) πριν καταλήξει χαμηλότερα, στη 
στοιχειοδόχο. Μετά τη χύτευση, οι σφήνες διαχωρί-
ζονταν και επέ στρέφαν με μοχλούς στη θέση τους 
για επαναχρήση (4), ενώ ταυτόχρονα οι μήτρες 
μεταφέρονταν μηχανικά επάνω προς στη στοιχειο-
θήκη, όπου μέσω ενός συνδυασμού διαφορετικών 
εγκοπών τους (5) – όπως στα κλειδιά, που έφερε η 
κάθε μία στη μία άκρη της – διαμοιράζονταν στην 
αντίστοιχη θή κη κάθε χαρακτήρα για να χρησιμο-
ποιηθούν ξανά (6). Όλες οι αράδες της στήλης συ-
σωρεύονταν στη στοιχειοδόχο πριν παραδοθούν για 
να γίνει η διόρθωση και τελικά να σελιδοποιηθούν 
στο «μάρμαρο», ώστε τελικά να τυπωθούν οι όψεις 

Εικ. 376. Το εργοστάσιο της Linotype Co, Νέα Υόρκη, δεκαετία 1910.

Εικ. 377. Το πρώτο μοντέλο της Linotype, «the Blower», 1886.

νοτυπία (Line of type = Lino type), την πρώτη ολο-
κληρωμένη στοιχειοθετική μηχανή με ενσωματω-
μένο στοι χειο   χυτήριο. 

Παρά την επιτυχία του πρώτου μοντέλου του 
«the Blower» (εικ. 377), o Mergen  thaler άρχισε αμέ-
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Εικ. 378. Model 1 της Linotype, 1892.

�: Οι σφήνες μεταξύ λέξεων
εξασφαλίζουν την ομοιόμορφη 

αμφίπλευρη στοίχιση της αράδας. 

Εικ. 380. Σχεδιάγραμμα της κυκλικής λειτουργίας των μητρών της λινοτυπικής μηχανής και τη χύτευση μολύβδινων αράδων κειμένου.

Εικ. 379. Ο μηχανισμός απελευθέρωσης 
της μήτρας μέσω του πληκτρολογίου.



Εικ. 381. Σχέδια ελληνικών γραμμάτων για την κατασκευή πατροτύπων για μήτρες της λινοτυπίας, Les Lewis, 26.3.1915/5.4.1915.
Καμπυλόγραμμα με λογαριθμικές τιμές για τη σχεδίαση των γραμμάτων και την αναλογική χάραξή τους με παντογράφο.

Εικ. 382. Ανάγλυφος ορειχάλκινος οδηγός γράμματος για τη χάραξη πατροτύπου με παντογράφο και την παραγωγή μητρών λινοτυπίας.



Εικ. 383. Το τμήμα χάραξης πατροτύπων με παντογράφο για την παραγωγή μητρών της λινοτυπίας.

Εικ. 384. Κατάστιχο των γραμμάτων για την παραγωγή μητρών 
της λινοτυπίας της ελληνικής σειράς Νο 3 των 6 στιγμών, 1915. Εικ. 386. Δείγματα λινοτυπικών μητρών.

Εικ. 385. Έλεγχος των λινοτυπικών μητρών για αστοχία υλικού 
με το Projectoscope.



Εικ. 387. Σχεδιάγραμμα πληκτρολογίων των ελληνικών γραμμάτων της λινοτυπίας: (επάνω) για τη στοιχειοθεσία κλασικών κειμένων 
με τη σειρά Porson Greek, (κάτω) για τη στοιχειοθεσία κειμένων εφημερίδων κ.ά. εντύπων με τα Απλά - Didot.
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δων έκανε τη μέθοδο της Λινοτυπίας ιδανική για 
την ταχύτατη παραγωγή και εύκολη διαχείριση των 
πολυάριθμων στηλών κειμένου στην έκδοση εφη-
μερίδων και πε ριοδικών, και από τις αρχές του 20ού 
αιώνα και ύστερα η μέθοδος αυτή κυριάρχησε στον 
τομέα της έντυπης δημοσιο γραφίας.

Ακολούθησαν δεκάδες εξελιγμένα μοντέλα με 
επαυξημένες δυνατότητες: περισσότερες στοιχειο-
θήκες (μαγκαζίνα) για την εύκολη εναλλαγή γραμ-
ματοσειρών κατά τη στοιχειοθεσία, νέα σχεδίαση 
των μητρών με διπλή σειρά στοιχείων στην καθεμία 
(με το όρθιο και το πλάγιο γράμμα της γραμματο-
σειράς), τέσσερες περιστρεφόμενες κεφαλές χύτευ-
ση για την απρόσκοπτη και συνεχή παραγωγή των 
αράδων κατά τη διάρκεια της πληκτρολόγησης και 
βέβαια, ένα μεγαλεπήβολο πρόγραμμα σχεδιασμού 
αμέτρητων νέων γραμματοσειρών κάθε είδους που 
απαιτούσε η ασταμάτητη παραγωγή εκατομμυρίων 
μητρών που χρειάζονταν για να τροφοδοτούνται 
ανελλιπώς οι μηχανές των εφημερίδων σε όλα τα 
μήκη και πλάτη του κόσμου.

Για αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ειδικό τμή-
μα σχεδίασης και χάραξης (εικ. 383) με τη νέα τεχνο-
λογία που στηριζόταν στον παντογράφο του Benton. 
Κάθε γράμμα του αλφαβήτου σχεδιαζόταν με μο-
λύβι σε μεγάλη διάσταση (± 20 εκ. ύψος), ώστε να 
έχει ακρίβεια σε όλες τις λεπτομέρειες, όπως στην 
αυξομείωση των κοντυλιών, τη συμβολή των ενώ-
σεων, το ύφος των ακρεμόνων κ.ά. (εικ. 381). Το 
σχέδιο μεταφερόταν σε σμίκρυνση (± 8 εκ. ύψος) 
σε ορειχάλκινη πλάκα ως ανάγλυφο (εικ. 382) και 
στη συνέχεια αυτή αποτελούσε τον οδηγό του κάθε-
του παντογράφου για τη χάραξη του φυσικού μεγέ-
θους του πατροτύπου που θα χρησιμοποιούσαν για 
την παραγωγή των χιλιάδων αντιτύπων μητρών που 
ήταν αναγκαίες για τη διάθεση στην αγορά. 

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η σχεδίαση κάθε 
γραμματοσειράς, όπως και στην παραδοσιακή χει-
ρωνακτική χάραξη, ήταν διαφορετική για κάθε 
μέγεθος που θα κυκλοφορούσε ως προς το πλάτος 
των κοντυλιών, τις αναλογίες των ακρεμόνων κ.λπ., 
λαμβάνοντας υπόψη τις αναγκαίες οπτικές διορθώ-
σεις που είχαν μελετηθεί και εφαρμοστεί στη μα-
κραίωνη τυπογραφική πρακτική. Αν, λοιπόν, θεω-
ρήσουμε πως οκτώ μεγέθη (7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 
16 στ.) ήταν συνήθως αναγκαία για μία δημοφιλή 
γραμματοσειρά, θα χρειάζονταν περισσότερα από 
1.500 σχέδια-πατρότυπα να παραχθούν και χιλιά-
δες μήτρες από το καθένα να γεμίσουν τις στοιχειο-
θήκες των λινοτυπικών μηχανών με διαφορετικά 
μεγέθη και ποικίλα είδη γραμματοσειρών.

Ο To  l bert Lanston και η Μονοτυπική  μηχανή

Ο Αμερικανός To  l bert Lanston (1844-1913) υπήρ-
ξε ο δεύτερος εφευρέτης του οποίου η στοιχειο-
θετική μηχανή κατάκτησε την παγκόσμια αγορά. 
Το 1887 κατέθε  σε την ευρεσιτεχνία του για μια 
στοιχειοθετι  κή και στοιχειοχυτική μηχανή, τη Μο-
νοτυπία. Η ιδέα του Lanston στηριζόταν στην κωδι-
κοποίηση των χαρακτήρων και των προδιαγραφών 
της στήλης και την αποθήκευση των εντολών πα-
ραγωγής του κειμένου σε διάτρητη χάρτινη ταινία, 
μέσω πληκτρολογίου. Η ιδέα είχε ήδη προταθεί από 
τον William Martin από το 1849 και ο Alexander 
Mackie την είχε βελτιώσει το 1867, αλλά παρέμε-
ναν διάφορα τεχνικά προβλήματα και μαζί με τη 
μικρή ζήτηση είχαν οδηγήσει στην εγκατάλειψή 
της. Ο Lanston επανήλθε στην ιδέα και με την οι-
κονομική υποστήριξη J. Maury Dove κατάφερε να 
κατασκευάσει τον πρώτο μηχανισμό (εικ. 389), 
αλλά συνέχισε να πειραματίζεται και να βελτιώνει 
την ιδέα του έως το 1896, όταν πλέον την τελει-
οποίησε. Σημαντικό ρόλο στην εδραίωση και την 
ανάπτυξη του εγχειρήματος είχε η συνάντηση και 
φιλία του Lanston με τον Harold Malcoln Duncan, 
τεχνολόγο-δημοσιογράφο και υπεύθυνο πωλήσεων 
της νέας εταιρείας.

Όμως, η έλλειψη κεφαλαίων για την προώθηση 
της νέας στοιχειοθετικής μηχανής στις ΗΠΑ, όπου 
ήδη η Λινοτυπία είχε πλέον κατακτήσει μεγάλο με-

Εικ. 388. To  l bert Lanston (1844-1913).



Εικ. 392. Η μονοτυπική μηχανή στοιχειοθεσίας. Αριστερά: Ο μηχανισμός πληκτρολόγησης και διάτρησης (κωδικοποίηση) 
της χαρτοταινίας. Δεξιά: Το στοιχειοχυτήριο.

Εικ. 389. Το πρώτο πληκτρολόγιο και στοιχειοχυτική μηχανή της Lanston Monotype, 1889.

Εικ. 390. Η μητροθήκη της Monotype με 225 μήτρες.

391. Χάλκινη μήτρα.



Εικ. 393. Ο μηχανισμός κίνησης της μητροθήκης (κάτω) μέσω 
της διάτρητης ταινίας (επάνω), για τη χύτευση των στοιχείων.

Εικ. 395. Προβολή και αποτύπωση γράμματος σε μεγάλη κλίμακα (επάνω) και τελική ιχνογράφηση του χαρακτήρα (κάτω).

Εικ. 394. Το χυτήριο  Super Caster (1929) και σχέδιο μήτρας 
για την παραγωγή στοιχείων διαφόρων μεγεθών .

'

%



Εικ. 396. Η χάραξη χάλκινου ανάγλυφου οδηγού με οριζοντιο παντογράφο ακολουθώντας το σχέδιο του γράμματος.

Εικ. 397. Η χάραξη των πατροτύπων στο επιθυμητό μέγεθος με κάθετο παντογράφο από χάλκινους ανάγλυφους οδηγούς.



Εικ. 398. Το τμήμα χάραξης των πατροτύπων, Αγγλία, Monotype, 1900.

Εικ. 400. Το τμήμα χάραξης των πατροτύπων με τον κάθετο παντογράφο Pierpont, Αγγλία, Monotype, 1928.

Εικ. 399. Ο παντογράφος Pierpont 
για τη χάραξη των πατροτύπων, 1906.



Εικ. 401. Η θήκη με τα πατροτύπα 12 στιγμών για την παραγωγή μητρών 
της ελληνικής γραμματοσειράς Greek Upright (90-13, D12), 



Εικ. 402. Κατάστιχο των χαρακτήρων της ελληνικής γραμματοσειράς Greek Upright (90-D12), Αγγλία, Monotype, δεκ.1910 (;), 
και οι μήτρες τοποθετημένες σε μητροθήκη μονοτυπίας. (Επάνω) Διάταξη των ελληνικών στοιχείων στη μητροθήκη, ΗΠΑ.
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ρίδιο του εκδοτικού κλάδου, ώθησε τους Dove και  
Duncan να ταξιδέψουν στο Λονδίνο με τέσσερεις 
μηχανές προς αναζήτηση νέων επενδυτών και λι-
γότερο ανταγωνιστικής αγοράς. Κατά το υπερατ-
λαντικό ταξίδι είχαν την τύχη να συναντήσουν τον 
λόρδο Dunraven, ο οποίος εντυπωσιάστηκε με τη 
νέα μηχανή και αγόρασε τα δικαιώματα παραγωγής 
της για τη Μ. Βρετανία και τις αποικίες της. 

Η τυχαία αυτή συνάντηση οδήγησε στην εδραίω-
ση δύο ανεξάρτητων εταιρειών, οι οποίες εξελί-
χθηκαν γρήγορα με δυναμική παρουσία στο πεδίο 
της μηχανικής στοιχειοθεσίας έως τις τελευταίες 
δεκαετίες του 20ού αιώνα: η Lanston Monotype 
Machine Company με έδρα τη Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ 
και η Lanston Monotype Corporation Limited στο 
Σάλφορντς της Αγγλίας.

Όπως αναφέρθηκε, η διαδικασία της στοιχειο θε  -
σίας εκτελείται με ένα ειδικά διαμορφωμένο πλη  -
κτρολόγιο, όπου με το χτύπημα του πλήκτρου ο 
κάθε χαρακτήρας αντιστοιχείται στη διάτρηση ένος 
συνδυασμού οπών σε ένα μικρό χάρτινο κύλινδρο, 
αποθηκεύοντας έτσι τις πληροφορίες για την ανα-
παραγωγή του κειμένου μετά το πέρας της πλη-
κτρολόγησής του. Εκτός της κωδικοποίησης των 
στοιχείων κάθε αράδα περιέχει στο τέλος της και 
οδηγίες, ώστε οι αποστάσεις των λέξεων να διαμοι-
ράζονται εξίσου για την αμφίπλευρη στοίχιση της 
στοιχειοθετημένης στήλης.   

Η τυλιγμένη σε κύλινδρο ταινία μεταφέρεται σε 
παρακείμενο ανεξάρτητο στοιχειοχυτήριο, όπου έχει 
εφαρμοστεί η τυποποιημένη μητροθήκη της επιλεγ-
μένης για το κείμενο γραμ   ματοσειράς, η οποία περιέ-
χει 225 μήτρες σε τετραγωνισμένη διάταξη (εικ. 390-
392). Με τη βοήθεια πεπιεσμένου αέρα από αντλία, 
οι κωδικοποιημένες οπές της χαρτοται νίας οδηγούν, 
με μοχλούς και έμβολα, στη στι γμιαία μετατόπιση 
της μητροθήκης και την τοποθέτηση της σωστής μή-
τρας, κάθε φορά, επάνω από τον πήδακα του χυτηρί-
ου, όπου δημιουργεί ται ένα ανεξάρτητο τυπογραφικό 
στοιχείο (εικ. 393). Τα χυτευμένα στοιχεία στερεο-
ποιούνται αμέσως και με τα φέρονται εν σειρά σε πα-
ρακείμενο στηλοθέτη έως την ολοκλήρωση της κάθε 
αράδας και τελικά όλης της στοιχειο θετημένης στή-
λης, όπως ακριβώς θα ήταν εάν είχε στοιχειοθετηθεί 
χειρωνακτικά. Η χύτευση ανε ξάρ τητων στοιχείων 

καθιστούσε τη Μο νοτυπία ελκυστικότερη στους εκ-
δότες βιβλίων, αφού η ταχύτητα έκδοσης δεν ήταν 
πρωταρχικής σημασίας και η διόρθωση γινόταν ευ-
κολότερη, ενώ η τυπογραφική αρμονία της στοιχει-
οθεσίας βελτιωνόταν γιατί δεν είχε να αντιμετωπίσει 
τους περιορισμούς που αντιμετώπιζαν οι σχεδιαστές 
στις μήτρες της λινοτυπικής μηχανής.

Όπως και στο σύστημα της λινοτυπίας, γρήγορα 
έγινε αντιληπτό πως ανεξάρτητα του πόσο απρό-
σκο  πτη είναι η λειτουργία μιας στοιχειοθετικής μη-
χανής, αν δεν διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία σχε-
διασμών και μεγεθών γραμματοσειρών δεν θα είχε 
σημαντικές πωλήσεις για να αντιμετωπίσει τον 
ανταγωνισμό και να υποστηρίξει την οικονομική 
ανάπτυξη της επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτό και 
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έγινε ση μα ντική 
επένδυση στην οργάνωση και συνεχή παραγωγή 
νέων σχεδιασμών γραμματοσειρών, στην εκπαίδευση 
σχε  διαστών και την ανάπτυξη των ειδικών μηχα-
νημάτων, των εργαλείων και των σταδίων της πα-
ραγωγής για την παραγωγή αμέτρητων μητρών με 
τη μεγάλη ακρίβεια εφαρμογής που απαιτούσε η 
στοιχειοθετική διαδικασία.

Η επαναφορά σε χρήση μιας παλαιότερης ιστο-
ρικής γραμματοσειράς ή η δημιουργία μιας νέας 
ιδέας ξεκινούσε με την αποτύπωση των στοιχείων 
σε μεγέθυνση και την ιχνογράφηση κάθε χαρακτή-
ρα (εικ. 395). Ύστερα, με έναν παντογράφο, από τα 
σχέδια παρήγαγαν  σε σμίκρυνση αντίτυπα σε γυάλινες 
πλάκες επι στρωμένες με κερί (εικ. 396) και με ηλε-
κτρόλυση χάλκινους οδηγούς που εφάρμοζαν στον 
κάθετο παντογράφο (εικ. 397) που είχε σχεδιάσει ο 
πρώτος τεχνικός διευθυντής της Monotype στην 
Αγγλία, ο Frank Hin man Pierpont, για την χάραξη 
όλων των πατροτύπων μιας γραμματοσειράς σε ένα 
μέγεθος (εικ. 398-400). Αυτά φυλάσσονταν σε ειδι-
κές θήκες (εικ. 401) και τα χρησιμοποιούσαν για 
την κατασκευή των χάλκινων μητρών που εφάρμο-
ζαν στις τετράγωνες μητροθήκες (εικ. 402) και θα 
χύτευαν ασταμάτητα τα εκατομμύρια μολυβένια 
στοιχεία για τις στήλες κειμένου της παγκόσμιας 
εκδοτικής παραγωγής. Όπως και στη λινοτυπία μετά 
τη χρήση τους τα στοιχεία δεν φυλάσσονταν, αλλά 
το μολύβι ανακυκλωνόταν παράγοντας νέους και 
καθαρούς χαρακτήρες για την επόμενη έκδοση. 
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Κατά το α´ μισό του 20ού αιώνα παρατηρούμε κυ-
ρίως τη συνεχή αύξηση της ποικιλίας των κεφαλαιο
γράμματων ελληνικών γραμματοσειρών, τις οποίες 
με σχετική ευκολία προσέθεταν τα ευρωπαϊκά στοι-
χειοχυτήρια στις λατινικές συλλογές τους με στόχο 
να επωφεληθούν από την αναπτυσσόμενη ελληνική 
εκδοτική παραγωγή. Παράλληλα, όπως θα αναλυ-
θεί στο Β´ μέρος, θα ιδρυθούν και ελληνικά στοιχει-
οχυτήρια που θα θέσουν τις βάσεις της εγχώριας 
παραγωγής, αν και η πλειονότητα των γραμματο-
σειρών που διέθεταν προερχόταν από μήτρες που 
αγόραζαν στην Ευρώπη. 

Η σημαντικότερη, όμως, εξέλιξη ήταν η αλμα-
τώδης ανάπτυξη της μηχανικής στοιχειοθεσίας από 
τις δύο εταιρείες που κατίσχυσαν κάθε ανταγωνι-
σμού στην παγκόσμια αγορά: της Λινοτυπίας και 
της Μονοτυπίας.

Τα ελληνικά στοιχεία της ATF (ΗΠΑ)

Όπως ήδη αναφέρθηκε στη σχεδίαση, κατασκευή και 
χύτευση τυπογραφικών στοιχείων των ΗΠΑ κυριαρ-
χούσε το μονοπώλιο της American Type Founders 
Co.  (Κεφ. 3o, σ. 400403). Η ζήτηση για ελληνικά 
κείμενα περιοριζόταν στην κάλυψη των περιορι-
σμένων ακαδημαϊκών εκδόσεων των πανεπιστημί-
ων που διέθεταν Σχολή Αρχαιολογίας και Κλασικής 
Φιλολογίας και των λίγων περιοδικών εκδόσεων 
των ελλήνων μεταναστών που άρχισαν να κατα-
φθάνουν με αυξανόμενο ρυθμό από τις αρχές του 
20ού αιώνα στις ανατολικές κυρίως πόλεις της χώ-
ρας (Καρπόζηλος 2017: 2991). Στο πλαίσιο αυτό οι 
διαθέσιμες ελληνικές γραμματοσειρές της ATF 
ακολούθησαν εν πολλοίς παραλλαγές των καθιερω-
μένων σχεδίων του 19ου αιώνα από την αγγλική και 
τη γαλλική παραγωγή (εικ. 12, 46 ).

Ένα από τα παλαιότερα και διασημότερα τυπο-
γραφεία της Νέας Υόρκης, αυτό του μεγάλου λόγιου 
τυπογράφου Theo dore Low De Vinne (18281914), 
διέθετε μία από τις πλουσιότερες συλλογές στοιχεί-
ων στις ΗΠΑ και το 1907 τυπώθηκε ένα εκτεταμένο 
δειγματολόγιο, όπου βρίσκουμε τέσσερεις σελίδες 
αφιερωμένες στις ελληνικές γραμματοσειρές που 
είχε συλλέξει και χρησιμοποιούσε για τις εκδόσεις 
των πελατών του (εικ. 3). Οι πηγές του ποικίλουν 
από την ATF, το χυτήριο του Enschedé στην Ολλαν-

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

Μέρος Α´: Τα στοιχειοχυτήρια στις ΗΠΑ και την Ευρώπη
        (1900-1940)

Εικ. 1.  Το Τμήμα σχεδιασμού και στοιχειοχάραξης της ATF, 
Νέα Υόρκη, 1900.
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δία, του Drugulin στη Βιέννη κ.ά. Είναι, επίσης, εν-
δεικτικό της γενικότερα άναρχης κατάστασης των 
ονομάτων των γραμματοσειρών ότι τα στοιχεία 
Didot (σ. 416) αναφέρονταν ως Tischendorf, δηλαδή 
με το όνομα του διάσημου γερμανού φιλολόγου 

Εικ. 2.  Σελίδες από το δειγματολόγιο της ATF, 
Νέα Υόρκη, 1900.

Εικ. 3.  Το διάσημο τυπογραφείο του Theo dore Low De Vinne και σελίδες του δειγματολογίου του,  Νέα Υόρκη, 1907.

Lobegott Friedrich Constantin von Tischendorf 
(18151874), ο οποίος το 1856 είχε ανακαλύψει τον 
περίφημο Σιναϊτικό Κώδικα (Codex Sinaiticus), το 
παλαιότερο ελληνικό βιβλικό κείμενο, στη Μονή 
της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά.  



Εικ. 4. Η γραμματοσειρά Porson, 8 στ., ATF, 1900.

Εικ. 5. Η γραμματοσειρά Greek No 2, 8 στ., ATF, 1900.

Εικ. 6. Η γραμματοσειρά Greek Heavy Face, 11 στ., ATF, 1900.
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Τα ελληνικά στοιχεία της Lanston Monotype US

Η γρήγορη ανάπτυξη των στοιχειοχυτικών μηχα-
νών από τις αρχές του 20ού αιώνα ανάγκασε γρήγο-
ρα τις εταιρείες να συγκροτήσουν μία όσο το δυνατό 
πλουσιότερη συλλογή διαθέσιμων γραμματοσει-
ρών, πρωτίστως λατινικές, αλλά και για διαφορετι-
κές γραφές (εβραϊκή, ρωσική, ελληνική, κ.ά.), που 
θα μπορούσαν να επιλέξουν οι αγοραστές των μη-
χανών (εκδοτικοί οίκοι, τυπογραφεία, οργανισμοί 
κ.λπ.), ώστε να είναι δυνατή η στοιχειοθεσία κάθε 
είδους κειμένου που θα εξυπηρετούσε τις αυξανό-
μενες επικοινωνιακές ανάγκες των διαφορετικών 
εθνικών ομάδων μεταναστών που διαρκώς κατέ-
φθαναν στις ΗΠΑ.

Στα δειγματολόγια της Lanston Monotype US 
παρατηρούμε την ίδια τακτική που ακολούθησε η 
ATF, δηλαδή μεταφορά και προσαρμογή ελληνικών 

γραμματοσειρών της Δυτικής Ευρώπης οι οποίες πα-
ρουσιάζονται με κωδικό παραγωγής, αποθήκευσης 
και παραγγελίας για την εύκολη ταυτοποίηση και δια
χείρισή τους. Στους πρώτους καταλόγους (δεκαετία 
1900, εικ. 7) η διαθέσιμη ποικιλία είναι  μόλις δύο 
σειρές: η πλάγια Greek No 23 (6, 8, 10 στ., εικ. 9), 
και η όρθια Didot ως Greek No 83 (8, 10 στ., εικ. 10).

Έως τη δεκαετία του 1930 τα νέα δειγματολόγια 
(εικ. 8) περιείχαν ένα μεγαλύτερο και χωριστό τμήμα 
για τις ελληνικές γραμματοσειρές περιλαμβάνοντας 
την κω δικοποίηση των στοιχείων τους και δείγματα 
από τις πεζοκεφαλαίες Didot/Vertical Greek No 83M 
(6, 8, 10, 12 στ.), μια παραλλαγή της Porson ως Greek 
No 155M 6, (8, 10, 11, 12 στ., εικ. 11), τα στοιχεία  
Γεωργίου παχέα ως Title Greek No 160M (10 στ., 
εικ. 12), μια σειρά αρχαίων επιγραφικών συμβόλων 
ως Inscription Greek No 183M (12 στ.) και πολλές 
κεφαλαιογράμματες σειρές (εικ. 1322).

Εικ. 7. Δείγματα ελληνικών γραμματοσειρών από το δειγματολόγιο της Lanston Monotype US, 1900.



Εικ. 8. Δείγματα ελληνικών γραμματοσειρών από το δειγματολόγιο της Lanston Monotype US, δεκαετία 1930.



Εικ. 10. Η γραμματοσειρά Greek No 83, 10 στ., Lanston Monotype US, 1900.

Εικ. 11. Η γραμματοσειρά Greek No 155M, 10 στ., Lanston Monotype US, 1900.

Εικ. 9. Η γραμματοσειρά Greek No 23, 10 στ., Lanston Monotype US, 1900.



Εικ. 13. Η γραμματοσειρά Greek No 37S, 30 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 14 Η γραμματοσειρά Greek No 50S, 18 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 15. Η γραμματοσειρά Greek No 51S, 36 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 16. Η γραμματοσειρά Greek No 62S, 24 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 12. Η γραμματοσειρά Title Greek No 160M, 10 στ., Lanston Monotype US, 1900.

1921 Series 37S/30pt - Lanston Monotype

1921 Series 50S/18pt - Lanston Monotype

1916 Series 51S/36pt - Lanston Monotype

1921 Series 62S/24pt - Lanston Monotype



Εικ. 17. Η γραμματοσειρά Greek No 63S, 24 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 18. Η γραμματοσειρά Greek No 94S, 24 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 19. Η γραμματοσειρά Greek No 107S, 36 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 21. Η γραμματοσειρά Greek No 121S, 30 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 22. Η γραμματοσειρά Greek No 330S, 36 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

Εικ. 20. Η γραμματοσειρά Greek No 108S, 18 στ., Lanston Monotype US, δεκαετία 1920.

1921 Series 63S/24pt - Lanston Monotype

1921 Series 94S/24pt - Lanston Monotype

1916 Series 107S/36pt - Lanston Monotype

1921 Series 121S/30pt - Lanston Monotype

1916 Series 108S/18pt - Lanston Monotype

1930 Series 330S - Lanston Monotype
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Εικ. 23. Η γραμματοσειρά Porson Greek, 
10 στ., Linotype, 1900.

Εικ. 24. Δείγματα ελληνικών γραμματοσειρών, 
Linotype, 1914.

Τα ελληνικά στοιχεία της εταιρείας Linotype

Η εταιρεία Mergenthaler Linotype Company ανα-
πτύχθηκε επιχειρηματικά κάτω από τη δυναμική 
παρουσία του προέδρου της Philip Tell Dodge 
(18511931) και κατάφερε να εκτοπίσει κάθε άλλη 
ανταγωνιστική μηχανή μονοπωλώντας σχεδόν την 
έντυπη δημοσιογραφία σε παγκόσμια κλίμακα. 
Όπως και στην περίπτωση της Lanston Monotype, 
η προσφορά μιας ολοένα διευρυνόμενης συλλογής 
γραμματοσειρών σε πολλά μεγέθη υπήρξε το κλειδί 
της συνεχούς επιτυχίας της γιατί επέτρεπε γρήγορη 
και φθηνή ποικιλία στη στοιχειοθεσία κάθε στήλης 
ή τίτλου χιλιάδων εφημερίδων και περιοδικών σε 
καθημερινή λειτουργία.    

Στο δειγματολόγιο του 1905 απαντά η πρώτη πα-
ρουσία ελληνικής γραμματοσειράς διαθέσιμης στη 
λινοτυπική μηχανή: η Greek (Porson) σε 8 και 10 στ. 
(εικ. 23). Στον κατάλογο του 1914 (εικ. 24), όμως, η 
συλλογή περιελάμβανε επιπλέον, σε σύντομες αρά-
δες, τις: Greek No 1 (= Porson 8, 10 στ., εικ. 25), 
Greek No 2 (= Απλά 9, 10, 12 στ., εικ. 26) Greek No 
3 (= Ελζεβιρ/Πριγκιπίσσης 8, 10, 12 στ.), Greek Bold 
Face No 1 (= Απλά Παχέα 9, 10 στ., εικ. 28), Greek 
Italic No 1 (= παραλλαγή της Porson 10 στ., εικ. 29) 
και την Greek Elzevir (= Προνομιακά 9, 11 στ., εικ. 
30). Τον επόμενο χρόνο αναβαθμίστηκε η παρουσία 
τους σε πολυσέλιδο τμήμα, όπου παρουσιάζονταν 
μεγαλύτερα δείγματα κειμένου και όλο το αλφάβητο 
χωρίς όμως νέες προσθήκες. 

Στα αρχεία της Linotype που φυλάσσονται στο 
Μουσείο Τυπογραφίας στο Χάβριλ της Μασσαχου-
σέττης εντόπισα τα σχέδια της Greek No 3 των 6 στ. 
που προστέθηκαν στη συλλογή αργότερα (εικ. 27), 
αλλά έχουν ως χρονολογία σχεδίασης το 1915. Το ίδιο 
ισχύει και για τη κεφαλαιογράμματη στενή σειρά 
Greek Gothic No 14 των 18 στ. (εικ. 35). 

Κατά τη δεκαετία του 1920 η Linotype κυκλοφό-
ρησε ένα ενημερωτικό βιβλιάριο για την προώθηση 
των πωλήσεων των μηχανών της, σε τρεις σελίδες 
του οποίου παρουσιάζονται και υποθετικά δείγματα 
σελιδοποίησης ελληνικής εφημερίδας με πολλές από 
τις γραμματοσειρές που διέθετε στη συλλογή της 
(εικ. 43). 

Τέλος, στα επόμενα δειγματολόγιά της οι ελληνι-
κές σειρές αποτελούσαν ειδικό τμήμα και περιείχαν: 
τις πεζοκεφαλαίες Porson Greek (8, 10, 12 στ.), 
Greek No 1 (6, 10, 12 στ., εικ. 31),  Greek No 3 (6, 8, 
10, 12 στ., εικ. 32), Greek Erbar Bold Condensed (12 
στ., εικ. 33), Greek Metrolite (8 στ., εικ. 34), Greek 
No 2 (9, 10 στ.), Greek Elzevir (9, 11 στ.), Greek 

:



Εικ. 26. Η γραμματοσειρά Greek No 2, 12 στ., Linotype, 1900.

Εικ. 25. Η γραμματοσειρά Porson Greek, 12 στ., Linotype, 1910.

Εικ. 27. Η γραμματοσειρά Greek No 3, 6 στ., Linotype, 1915.



Εικ. 28. Η γραμματοσειρά Greek Bold Face No 1, 11 στ., Linotype, 1915.

Εικ. 29. Η γραμματοσειρά Greek No 1, 10 στ., Linotype, 1915.

Εικ. 30. Η γραμματοσειρά Greek Elzevir, 11 στ., Linotype, δεκαετία 1930.



Εικ. 32. Η γραμματοσειρά Greek No 3, 12 στ., Linotype, δεκαετία 1940.

Εικ. 31. Η γραμματοσειρά Greek Italic No 1, 12 στ., Linotype, δεκαετία 1930.

Εικ. 33. Η γραμματοσειρά Greek Erbar Bold Condensed, 12 στ., Linotype, δεκαετία 1940.



Εικ. 34. Η γραμματοσειρά Metrolite Greek, 12 στ., Linotype, δεκαετία 1940.

Εικ. 35. Η γραμματοσειρά Greek Gothic, 18 στ., Linotype, 1915 (28, 42 στ., δεκαετία 1940).

Εικ. 36. Η γραμματοσειρά Greek Bold Face no1, 12 στ., Linotype, 1915.

Εικ. 38. Η γραμματοσειρά Greek Cheltenham Condensed Bold, Linotype, δεκαετία 1940.

Εικ. 37. Η γραμματοσειρά Greek Cheltenham Condensed 24 στ., Linotype, δεκαετία 1940.

1910-15 Gothic 18Δ43 Linotype 

1940 12Δ25 Greek Bold Face Νο1 - 12pt

1940 Cheltenham Bold Condensed 

1940 Cheltenham Condesed Linotype
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1940s Greek Caption

1940s Erbar

1940s Greek Cloister

1940s Linotype Royal Gothic

Εικ. 39. Η γραμματοσειρά Greek Cloister Bold, 24 στ., Linotype, δεκαετία 1940.

Εικ. 40. Η γραμματοσειρά Greek Royal Gothic, 6, 8 στ., Linotype, δεκαετία 1940.

Εικ. 41. Η γραμματοσειρά Greek Caption, 30 στ., Linotype, δεκαετία 1940.

Εικ. 42. Η γραμματοσειρά Greek Erbar Light Condensed, 42 στ., Linotype, δεκαετία 1940.

Εικ. 43. Δείγματα ελληνικών γραμματοσειρών της Linotype, δεκαετία 1940.

Bold Face No 1 (9, 10 στ.) καθώς και πολλές κεφα-
λαιογράμματες: μια διαφορετική Greek Bold Face 
No 1 (12 στ., εικ. 36), Greek Cheltenham Condensed 
(24 στ., εικ. 37), Greek Cheltenham Bold Condensed 
(18 στ., εικ. 38), Greek Cloister Bold (24 στ., εικ. 
39), Greek Royal Gothic (6, 8 στ., εικ. 40), Greek 

Caption (30 στ., εικ. 41), Greek Erbar Light Con
densed (18, 24, 28, 34, 42 στ., εικ. 42), Greek Gothic 
No 29, 29A, 30 30A (6 στ.), Greek Gothic No 3 (10 
στ.), Greek Gothic Condensed No 1 (14 στ.), Greek 
Gothic No 14 (18, 28, 42 στ.) και Greek Gothic 
Condensed No 2 (30 στ.).
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Μετά την εμφάνιση του γερμανικού μοντερνισμού 
και τη ριζοσπαστική σχεδίαση της Futura από τον Paul 
Renner (1878-1956), οι ισόπαχες σχεδιάσεις είχαν 
κερδίσει την προτίμηση πολλών εκδοτών κατά τον 
μεσοπόλεμο. Για να εκμεταλλευτεί αυτή τη ζήτηση 
στις ΗΠΑ η εταιρία Linotype ανέθεσε, το 1929, στον 
William Addison Dwiggins (1880-1956) να σχεδιάσει 
μία για τη συλλογή της. Κυκλοφόρησε σταδιακά ως 
Metro, σε τέσσερα βάρη: Metrothin, Metrolite, Metro-
medium και Metroblack (Shaw 2016). Έως το τέλος 
της δεκαετίας του 1930, από το Τμήμα σχεδιασμού 
της Linotype προστέθηκε και η «εξελληνισμένη» 
παραλλαγή της (εικ. 94). Η Greek Metrolite ήταν 
μόνη νέα προσθήκη με την οποία προσπαθούσε η 
εταιρεία να ελκύσει αγοραστές αλλά, ουσιαστικά, 
χρησιμοποιήθηκε στην Ελλάδα μεταπολεμικά (σ. 
578-580).

Η εμφάνιση της νέας αυτής τεχνολογίας στον ελ-
ληνικό εκδοτικό χώρο άλλαξε τα δεδομένα στις ερ-
γασιακές σχέσεις των στοιχειοθετών. Από τη μία 
πλευρά ενέτεινε την ανασφάλεια που είχαν οι περισ-
σότεροι ως προς την προσφορά συνεχούς και μόνι-
μης απασχόλησης, αλλά από την άλλη οι εκπαιδευ-
μένοι λινοτύπες γρήγορα αναδείχθηκαν σε ιδιαίτερη 
και προνομιούχο εργατική διαστρωμάτωση γιατί η 
τεχνογνωσία τους εξασφάλιζε καλύτερες απολαβές 
και ζήτηση των υπηρεσιών τους.

 Βέβαια, η μικρή κλίμακα παραγωγής των καθη-
μερινών αθηναϊκών εφημερίδων με ύλη που κάλυπτε 
ως επί το πλείστον τετρασέλιδα έως οκτα σέλιδα φύλ-
λα δεν ήταν δύσκολο να ολοκληρώνεται από χειρο-
νάκτες  μόνο, ενώ η μεγάλη σχετικά οικονομική επέν-
δυση για την αγορά της μηχανής αποτελούσε εμπόδιο 
για τη γρήγορη εξάπλωσή της. Έτσι, στην αρχή, μόνο 
οι πιο ριψοκίδυνοι εκδότες αψή φησαν τα οικονομικά 
μεγέθη και με στόχο να επιβληθούν του ανταγωνι-
σμού έφεραν λινοτυπικές μηχανές για την παραγωγή. 
Στην εφημερίδα Εμπρός, του Δημητρίου Οικονόμου 
Καλαποθάκη (1865 - 1921) το γεγονός διατυμπανί-
στηκε στην πρώτη σελίδα με φωτογραφία των τριών 
λινοτυπικών μηχανών εν λειτουργία (εικ. 44) και το 
παρακάτω κείμενο.

Το τυπογραφικόν συνθετήριον καταργείται. Αι κορνιοτο-
βριθείς κάσσαις των στοιχείων, η ορθοστασία των τυπο-
γράφων, η παράτασις της εργασίας επί πολλάς ώρας και η 
εξάντλησις των εργαζομένων μετ᾽ ολίγον θα ανήκουν πλέ-
ον εις την ιστορίαν της Ελληνικής τυπογραφίας. Μαζή δε 
με την καινοτομίαν των τελειοτέρων λινοτυπικων μηχανών 
Mergenthaler Linotype Company το «Εμπρός» εισάγει όχι 
μόνον την άνεσιν, αλλά και την ταχύτητα, ήτις ελαττώνει 

Εικ. 44.  Εφημερίδα Εμπρός, 14.8.1909.

Εικ. 45.  Εφημερίδα Νέον Άστυ, 17.8.1909.

τας εργασίμους ώρας και μεταβάλλει την τυπογραφικήν 
σύνθεσιν εις ασχολίαν πολύ ολιγώτερον επίπονον και πολύ 
περισσότερον παραγωγικήν αφ᾽ ό,τι είναι τώρα.

Αι λινοτυπικαί μηχαναί του «Εμπρός» παρουσιάζουν 
την τελειοτέραν μορφήν των μηχανημάτων του είδους τού-
του, έχουν δε τεθή εις χρήσιν εν Αμερικῄ εις όλας σχεδόν τας 
μεγάλας εφημερίδας, εν Παρισίοις δε εις τον «Χρόνον», το 
«Ζουρνάλ», την «Ιλλουστρατιόν» και πλείστας άλλας. Ούτω 
αι λινοτυπικαί μας μηχαναί συμπληρώνουν τα άλλα τελειό-
τατα εκδοτικά μέσα, τα οποία διαθέτει το «Εμπρός» με το 
απαραμίλλου ταχύτητος πιεστήριόν του, το μοναδικόν καθ᾽ 
όλην την Ανατολήν.

Είνε δύσκολον εις ολίγας γραμμάς να περιγράψωμεν τα 
προσόντα των νέων λινοτυπικών μηχανών,  την εικόνα των 
οποίων ανωτέρω δημοσιεύομεν. Αρκεί μόνον να είπωμεν ότι 
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Εικ. 46.  Εφημερίδα Αγών Σαββάτου, 20.6.1925.

έχουν το πλεονέκτημα να παράγουν εις οιανδήποτε στιγμήν 
νέους τυπογραφικούς χαρακτήρας, ούτω δε το «Εμπρός» 
εκάστην πρωίαν θα τυπώνεται με καινουργή στοιχεία. Είνε 
δε εν άλλοις λόγοις μηχαναί συνθετικαί και συγχρόνως χυτή-
ρια. Ο τρόπος δε της λειτουργίας αυτών εξασφαλίζει εις κα-
λόν ησκημένον εργάτην ποσόν ύλης τριπλάσιον σχεδόν παρ᾽ 
όσον ήδη ειμπορεί να στοιχειοθετηθῄ από τον πλέον πεπει-
ραμένον τυπογράφον.

Εφημερίδα Εμπρός, 14.8.1909

Σύντομα το Νέον Άστυ (17.8.1909), επίσης, ανα-
κοίνωνε τη χρήση τους: «[...] Εις την δεξιάν πτέ-
ρυγαν του κάτω ορόφου ετοποθετήθησαν ήδη και 
συναρμολογήθησαν τελείως αι λινοτυπικαί μηχα-
ναί δια των οποίων θα στοιχειοθετείται καλλιτε-
χνικώτατα το “Νέον Άστυ” εντός ολίγου, ήτοι 
μόλις οι τυπογράφοι μας εκμάθουν τελείως τον 
ευχερέστατον άλλως τε χειρισμόν αυτών» (Μα-
στορίδης 2006:79, εικ. 45), ενώ και η εφημερίδα 
Πατρίς είχε μεγάλο αφιέρωμα για την πρόσφατη  
αναβάθμιση του τυπογραφείου της διαφημίζο-
ντας ότι:

[...] δεν υστερεί κατά το τυπογραφικόν ουδεμίας των μεγά-
λων ευρωπαϊκών καθημερινών εφημερίδων.

[...] Η τελευταία πρόοδος η εισαχθείσα εις την έκδοσιν 
της “Πατρίδος” είναι αι λινοτυπικαί μηχαναί, αι θαυμασίως 
λειτουργούσαι εις τα τυπογραφεία της εφημερίδος. Εκάστη 

λινοτυπική μηχανή αποτελεί θαύμα λεπτότητος μηχανισμού, 
ταχύτητος εργασίας και αντιλήψεως ακόμη, η οποία φθάνει 
το ανθρώπινον. Τούτο δεν είναι υπερβολή. Όταν ο εργάτης 
πιέση εν πλήκτρον του απέναντι αυτού πίνακος , όστις ομοι-
άζει με τον σύνηθη πίνακα γραφομηχανής, η λινοτυπική μη-
χανή τίθεται εις κίνησιν. Λαμβάνει από την μήτραν εκ της 
οικίας θυρίδος και δια πολυπλόκων ελιγμών την φέρνει μέ-
χρι του μέρους όπου συντίθεται ολόκληρος η τυπογραφική 
γραμμή. Και όταν η γραμμή συμπληρωθή, τίθεται εις ενέρ-
γειαν ολόκληρον χυτήριον, το οποίον εντός δευτερολέπτου 
την ετοιμάζει πλήρη πλέον εκ μετάλλου, ενώ η μηχανή χωρίς 
να παύσῃ στοιχειοθετούσα διαλύει συγχρόνως τας αχρή-
στους πλέον μήτρας.

Αι λινοτυπικαί μηχαναί εξασφαλίζουν ταχύτατα εις την 
στοιχειοθέτησιν της εφημερίδος και προ πάντων εξασφαλί-
ζουν την καθαράν εκτύπωσιν αυτής, αφού συνθέτουν με νέα 
πάντοτε στοιχεία. Εβελτίωσαν δε κατά πολύ τας συνθήκας 
της εργασίας του στοιχειοθέτου, όστις πλέον εργάζεται χω-
ρίς να είναι καταδικασμένος εις την ορθοστασίαν και εις τας 
πνιγηράς του αντιμονίου αναθυμιάσεις.

Τρεις λινοτυπικαί μηχαναί εκτελούν ολόκληρον την στοι
χειοθετικήν εργασίαν της “Πατρίδος” εφωδιασμέναι με πε-
ρισσην ποικιλίαν στοιχείων και εργαζόμενοι απταίστως χά-
ρις εις την αντίληψιν των ελλήνων εργατών, οίτινες ταχύτατα 
εξησκήθησαν εις τον χειρισμόν των.

Εφημερίδα Πατρίς, 1.12.19091

1. Για το πλήρες παράθεμα βλ. Σκιαδάς, τόμ. Γ´, 1982:359361.
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Ο ενθουσιασμός για την τεχνολογική πρωτοπο-
ρία και τη μηχανολογική αυτοματοποίηση που χαρα-
κτήριζε τις δυτικές κοινωνίες από τα τέλη του 19ου 
αιώνα είχε αρχίσει να εισέρχεται και στην ελληνική 
πραγματικότητα μαζί με τη βιομηχανική ανάπτυξη 
που καταγράφηκε αυτή την περίοδο. Η λινοτυπική 
μηχανή είχε όλες τις προδια γραφές για να αποτελέσει 
πρότυπο για την επι  κοι νωνία και αποδοχή αυτού του 
συναρπαστικού μέλλοντος της κοινωνίας: μυστηριώ-
δης σε σχήμα, με κινούμενους αρμούς, μεταλλικούς 
ήχους, στιγμιαία παραγωγή των στοιχείων και εγ-
γράμματους τεχνίτες.

Βέβαια, οι παραγγελίες και τα οικονομικά ανοίγ-
ματα των εκδοτών, στηριγμένα συχνά από άρρητες 
κομματικές διασυνδέσεις και ευκολίες, συχνά δημι-
ουργούσαν προβλήματα, κατασχέσεις ή και πτωχεύ-
σεις. Ιδιαίτερα το ασταθές πολιτικό κλίμα της δεκαε-
τίας 19221932, μετά τη μικρασιατική καταστροφή 
και έως την πτώχευση της χώρας, η αδυναμία αποπλη-
ρωμής των μηχανών υπήρξε συνεχής πονοκέφαλος 
για τη Linotype. Ο Reginald Orcutt, υπεύθυνος διε-
θνών πωλήσεων της Linotype, ταξίδευε σε όλη την 
υφήλιο για την προώθηση των στοιχειοθετικών μη-
χανών και στα απομνημονεύματά του περιγράφει 
γλαφυρά την άκαρπη επίσκεψή του στην Αθήνα:

[...] Το πρόβλημα που τώρα αντιμετώπιζα είχε να κάνει με 
μία μεγάλη αδυναμία πληρωμών των ελλήνων πελατών μας 
που είχαν υπογράψει όταν η χρυσή δραχμή  είχε ακόμα ισο-
τιμία με το ελβετικό χρυσό φράγκο. Στο μεσοδιάστημα από 
την εκτέλεση των παραγγελιών και την επίσκεψή μου στην 
Ελλάδα η χώρα είχε υποφέρει από ένα καταστροφικό πλη-
θωρισμό  που είχε απομειώσει την αξία της δραχμής από τα 
δεκαεννέα σεντς [του δολλαρίου] σε λιγότερο από ένα.

Κατά το ταξίδι μου από το Κάιρο στην Κωνσταντινούπο-
λη είχα εμπιστευθεί το θέμα στα χέρια ενός διακεκριμένου 
δικηγόρου, του Στάμου Παπαφράγκου και του αδελφού του 
Σπύρου, ο οποίος ήταν ένας από τους Διοικητές της Τράπεζας 
της Ελλάδος. Αποφάσισα, λοιπόν, να πάω στην Αθήνα και να 
ελέγξω την κλιμακούμενη κατάσταση γιατί μου φαινόταν πως 
τα περιέγραφαν πολύ συγκεχυμένα στην αλληλογραφία τους. 

[...] Έτσι λοιπόν βρέθηκα στο επιβατηγό S.S. Sinaia και 
μια ημέρα, τόσο καυτή που θα τη θυμούνταν ακόμα και στην 
Κοιλάδα του Θανάτου της Καλιφόρνιας, εισήλθε αργάαργά 
στο μπερδεμένο κουβάρι από πλοία του λιμανιού του Πειραιά. 

[...] Περπάτησα στην Αθηναϊκή Λέσχη και στην αίθουσα 
που οι θαμώνες έπαιζαν μπακαρά βρήκα τον Σπύρο Παπα-
φράγκο να καπνίζει ασταμάτητα, ενώ ήδη κέρδιζε 20.000 
δρχ. Η ατμόσφαιρα ήταν ζωηρή και με βουή. Δεν είχα όρεξη 
να μιλήσουμε νυχτιάτικα για τη χρυσή δραχμή και συμβό-
λαια, ούτε βέβαια και ο οικοδεσπότης μου.

Τον παρακολούθησα να παίζει για λίγα λεπτά και του 
είπα «θα  έρθω στην Τράπεζα αύριο».

[...] Όταν [3 Ιουλίου 1928] κατέβηκα για το πρωϊνό ακου-
γόταν θόρυβος στους δρόμους και μπροστά από το ξενοδο-
χείο, εκεί που χθες τα παιδιά έπαιζαν κάτω από τις νερατζιές 
της Πλατείας Συντάγματος, είχαν συγκεντρωθεί ένοπλοι στρα
τιώτες σε οδοφράγματα και τα πολυβόλα τους γυάλιζαν 
απειλητικά στις πρωινές αχτίδες του ήλιου.

Τηλεφώνησα στον Σπύρο Παπαφράγκο, και όταν απά-
ντησε η φωνή του ήταν κουρασμένη και αγχωμένη.

«Ναι», παρατήρησε. «Τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα 
εδώ. Ο Βενιζέλος πήρε την εξουσία και όλο το υπουργικό 
συμβούλιο [της κυβέρνησης Αλ. Ζαΐμη], συμπεριλαμβανο-
μένου και του φίλου μας του Καφαντάρη, παραιτήθηκε. Δεν 
έχει πλέον νόημα να περιμένεις εδώ για επιχειρηματικές συ-
ναντήσεις. Ελπίζω να σε δω αργότερα το καλοκαίρι, όταν 
θα πάω στο Βισύ για ιαματικά λουτρά».

Orcutt 1945:105110

Οι ελληνικές γραμματοσειρές
του στοιχειοχυτηρίου Società Nebiolo

Το 1878 ο Giovanni Nebiolo (18481925, εικ. 47) 
αγόρασε από τον Giacomo Narizzano ένα μικρό 
στοιχειοχυτήριο στο Τορίνο που λειτουργούσε από 
το 1852. Δύο χρόνια αργότερα η εταιρία ονομάστηκε 
σε Nebiolo & Compania με τη συμμετοχή του 
Lazzaro Levi και από το 1888 επεκτάθηκε σημαντικά 
με νέους συνεταίρους: τον Giuseppe Levi, αδελφό 
του Laz za ro, τον πεθερό του Benedetto Foa  και τον 
τραπεζίτη Giuseppe Bedarida.

Παρότι το 1891 ο Nebiolo αποσύρθηκε, το όνομά 
του παρέμεινε στον τίτλο και υπό τη δυναμική διεύ-
θυνση των Levi η επιχείρηση άρχισε να αναπτύσσε-
ται προσθέτοντας και την κατασκευή πιεστηρίων 
στην παραγωγή της, τσιγκογραφικών μηχανών κ.ά.. 

Εικ. 47.  Ο Giovanni Nebiolo (18481925) και το σήμα της εταιρείας.
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Το 1908 η εταιρεία προχώρησε στη δημιουργία 
καρτέλ με την ανταγωνίστρια Urania του Μιλάνου 
υπό την ονομασία Società Augusta Unione Nazionale 
Fonderia Caratteri e Fabbriche Macchine και με ερ-
γοστάσια σε διάφορα μέρη της βόρειας Ιταλίας.

Τη δεκαετία του 1910, με τον θάνατο τού  διευθυ-
ντή της Lazzaro Levi (1911) και την οικονομική ύφε-
ση εξαιτίας του Α´ Παγκοσμίου Πολέμου, η εταιρία 
αντιμετώπισε προβλήματα και τελικά συγχωνεύτηκε 

με την Urania το 1918, επαναφέροντας την ονομασία 
Societa Nebiolo Torino Caratteri e Fregi Tipografici. 
Από το 1923, τα γραφεία, το στοιχειοχυτήριο και τα 
άλλα τμήματα επεκτάθηκαν σε νέες εγκαταστάσεις, 
τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, καλύπτοντας 3.500 τ.μ. 
(εικ. 4850). Τη διεύθυνση του προγράμματος σχεδια
σμού γραμματοσειρών ανέλαβε πρώτα ο Giulio da 
Milano (1930), ύστερα ο Ales san dro Butti (1936) και 
τέλος ο Aldo Novarese (1952).

Εικ. 48.  Το εργοστάσιο του στοιχειοχυτηρίου Nebiolo, δεκαετία 1920.

Εικ. 49.  Το Τμήμα σχεδιασμού και στοιχειοχάραξης, εταιρία Nebiolo, δεκαετία 1920.

Εικ. 50.  Το Τμήμα στοιχειοχύτευσης, εταιρία Nebiolo, δεκαετία 1920.
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Εικ. 51.  Το ελληνικό δειγματολόγιο του στοιχειοχυτήριου AugustaNebiolo, 19181928;

Κατά τον μεσοπόλεμο η νέα εταιρία αντιμετώπι-
σε το οικονομικό κραχ του 1929 και αργότερα την 
επιβολή διεθνών περιορισμών στις εξαγωγές της, 
λόγω της ιταλικής επίθεσης στην Αιθιοπία. Άρχισε 
την κατασκευή πιλοτηρίων για αεροπλάνα και μετα-
τράπηκε σε πολεμικό εργοστάσιο στον Β´ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, υποφέροντας μεγάλες καταστροφές από τους 
συμμαχικούς βομβαρδισμούς.

Μεταπολεμικά η Nebiolo επέστρεψε στη στοιχειο
 παραγωγή και την κατασκευή εκτυπωτικών μηχανών 
με επιτυχία έως τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν 
η σαρωτική εισαγωγή της φωτοστοιχειοθεσίας οδή-
γησε σε δραματική συρίκνωση των παραγγελιών και 
την εξαγορά της από την αυτοκινητοβιομηχανία Fiat 
πριν την αναπόδραστη πτώχευση της πρώην κραταιάς 
επιχείρησης, το 1993.

Οι λατινικές γραμματοσειρές που κυκλοφόρησε 
η εταιρία κατά τη διάρκεια της υπερεκατονταετούς 
παρουσίας της ήταν πολλές, αλλά από αυτές ξεχωρί-
ζουν οι: Aldo Manuzio (1935), Athenaeum (Α. Butti, 
1945), Cairoli (1928), Dante Rossetti (1935), Euro
stile (Α. Novarese, 1962), Landi (Α. Butti, 1933), Ma
 gister (Α. Novarese, 1966), Quirinus (Α. Butti, 1939), 
Recta (Α. Novarese, 1958), Semplicità (1930), Ga
raldus (1941) κ.ά.



Εικ. 52. Η γραμματοσειρά Ellade / Ιλιάδος στην Εγκυκλοπαίδεια Ελευθερουδάκη, 1932.



Εικ. 53. Η γραμματοσειρά Ellade / Ιλιάδος / Αττικά λευκά, Societa Augusta/Nebiolo, περ. 1928.

Εικ. 53. Δείγματα των γραμματοσειρών Ellade και Dattilografico, Societa Augusta/Nebiolo, περ. 1928.

Εικ. 55. Η γραμματοσειρά Dattilografico (Macchina da scrivere), Societa Augusta/Nebiolo, περ. 1928.
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Εικ. 56. Η γραμματοσειρά Antico Tondo (48 στ,), Societa Augusta/Nebiolo, περ. 1928.

Εικ. 57. Διαφήμιση στην εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα, 1922.

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1920 εμφανίστη-
κε για πρώτη φορά στα κείμενα των ελληνικών εφη-
μερίδων μια πεζοκεφαλαία ισόπαχη γραμματοσειρά, 
η οποία γρήγορα έγινε τόσο δημοφιλής στα τυπογρα-
φεία, ώστε να συμπεριληφθεί στην εικονογράφηση 
του λήμματος Τυπογραφικά Στοιχεία (Ελ  ληνικά Νε-
ώτερα) της Εγκυκλοπαίδειας Ελευθερουδάκη (1932), 
ως Ιλιάδος και Ιλιάδος ημιπαχέα (εικ. 52). Προερχό-
ταν από τη Nebiolo με την ονομασία Ellade (6, 8, 10, 
12 στ., εικ. 53-54) και η ισόπαχη σχεδίαση των πεζών 
στοιχείων της έχει επιρροές από τη New Hellenic 
που είχε παρουσιάσει η εταιρία Mοno type για τις 
στοι χειο  θε τικές μηχανές της (1927, εικ. 166-171). 
Στην Ellade, όμως, το πλάτος της κοντυλιάς είναι λε-
πτότερο και διαφέρει στο μεσαίο β με τους σπειροει-
δείς λωβούς και το στρογγυλόσχημο ψ. Τα κεφαλαία, 
επίσης, είναι πιο τετραγωνισμένα σε αναλογίες και 
αναγνωρίσιμα από το Μ με κυρτούς κορμούς, την 
κοντή διαγώνιο του Ν, την απροσδόκητα διαγώνια 
κάτω κοντυλιά του λωβού στο Ρ και το πλατύ Ψ. 

Η Antico Tondo στις 16 στ. είναι αντίγραφο της 
παραλλαγής των ελληνικών του Julien Didot (Κεφ. 
3, εικ. 53), αλλά το μέγεθος 48 στ. είχε σχεδιαστεί εκ 
νέου με ασυνήθιστες απολήξεις και έντονες αντιθέσεις 
στις κοντυλιές. Λόγω σχεδιασμού, αλλά και μεγέθους, 
προοριζόταν για διαφημιστικές χρήσεις και πράγματι 
απαντά σε διάφορες καταχωρήσεις στις ελληνικές 
εφημερίδες από τη δεκαετία του 1910 έως και τα 
πρώτα μεταπολεμικά χρόνια (εικ. 56-57). 

Τέλος, εμφανίζεται η Dattilografico-Macchi na 
da Scrivere (12 στ., εικ. 55), η πρώτη ελληνική σει-
ρά που ακολουθούσε το σχεδιαστικό ύφος των αλ-
φαβήτων στις δακτυλογραφικές μηχανές.

Από την αρχή της δεκαετίας του 1920, οι ελληνι-
κές γραμματοσειρές που παρουσίαζε σε ξεχωριστό 
δειγματολόγιο ήταν οι πεζοκεφαλαίες: Elzeviro Greco 
Tondo (= Πριγκιπίσσης/Ελζεβίρ 6, 8, 10, 12, 16 στ., 
εικ. 51), Elzeviro Greco Corsivo (= Λειψίας 6, 8, 10, 
12, 16 στ., εικ. 51), Greco Romano Tondo (= Didot/
Απλά 8, 10, 12, 16 στ.), Antico Tondo (= J. Didot 16, 
20, 36, 48 στ.), Greco Aldino Tondo (= Didot/Απλά 
μαύρα 8, 10, 12 στ.), Greco Aldino Neretto Tondo (= 
J. Didot μαύρα 8, 16 στ.), Nero Corsivo (= Λειψίας 
μαύρα 8, 10, 12 στ.) και οι καλλιγραφικές Manoscritto 
Ellenico (12, 20, 36 στ.) και Bastarda (48 στ.). 



1960 Landi Nereta Nebiolo

1960 Landi Nero Nebiolo

1950 Landi Linear 301 Nebiolo

1960 Orpheos caps

1960 Landi Nebiolo

Εικ. 59. Η γραμματοσειρά Landi Neretto Normale, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 60. Η γραμματοσειρά Landi Nero, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 61. Η γραμματοσειρά Landi Linear, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 62. Η γραμματοσειρά Landi Echo, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 58. Η γραμματοσειρά Landi Tondo Chiaro Normale, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

1938 Resolut Nebiolo

Εικ. 63. Η γραμματοσειρά Resolut, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.



1963 Semplicita Tonda Neretta Nebiolo

1963 Semplicita Tonda Nera Nebiolo

1963 Semplicita Tonda Neretta Stretta Nebiolo

1963 Semplicita Corsiva Chiara Nebiolo

1963 Semplicita Tonda Chiara Nebiolo

Εικ. 66. Η γραμματοσειρά Sem  pli cità  Tondo Neretto Normale, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 67. Η γραμματοσειρά Sem  pli cità Tondo Nero, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 68. Η γραμματοσειρά Sem  pli cità Neretto Stretto, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 65. Η γραμματοσειρά Sem  pli cità Corsiva Chiaro Normale, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 69. Η γραμματοσειρά Sem  pli cità Ombrato Normale, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

Εικ. 64. Η γραμματοσειρά Sem  pli cità Tondo Chiaro Normale, Societa Augusta/Nebiolo, 1900-1921.

1960 Olympia Skiodi PAP



1921 Londinese

1963 Cairoli Chiaro Nebiolo

1910s Olga

1960s Orlando Nebiolo  / Ακροπόλεως

1910s Maioscole Gotiche

Εικ. 73. Η γραμματοσειρά Londinese, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 74. Η γραμματοσειρά Johnsonian Rotandi / Πειραϊκά, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 72. Η γραμματοσειρά Cairoli, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 75. Η γραμματοσειρά Olga, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 71. Η γραμματοσειρά Sofia/Orlando / Τερψιθέας, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 70. Η γραμματοσειρά Maiuscole Gotiche, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

1911 Psalmon



1963 Giorgio Nebiolo

1921 Omero Nebiolo

1921 Filadel�a Nebiolo

1956 Edda caps

1927 Ovidio (Lines) Nebiolo

Εικ. 76. Η γραμματοσειρά Giorgio, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 77. Η γραμματοσειρά Gutenberg Βυζαντιανά Νεώτερα, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 81. Η γραμματοσειρά Omero, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 79. Η γραμματοσειρά Filadelfia, SocietaAugusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 80. Η γραμματοσειρά Fedora, SocietaAugusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 78. Η γραμματοσειρά Ovidio, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.



1925 Etrusca Nebiolo

1911 Drougoulinou

1921 Ιδιόρρυθμα Καρότση

1920 Giotto Nebiolo

1963 Intestazioni Elzevir Nebiolo

Εικ. 82. Η γραμματοσειρά Etrusca / Εσπέρου, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 83. Η γραμματοσειρά Piramidi / Σμυρναϊκά, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 84. Η γραμματοσειρά Bohéme / Ιδιόρρυθμα, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 85. Η γραμματοσειρά Giotto, SocietaAugusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 87. Η γραμματοσειρά Intestazione Elzevir, SocietaAugusta/Nebiolo, 19001921.

1921 Saluzzo Nebiolo

Εικ. 86. Η γραμματοσειρά Saluzzo, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.



1921 Ra�aello Societa Augusta

1937 Cyclopian

1921 Ferara & Mantova

1910s Bastoni Stretti

1921 Roma Societa Augusta

Εικ. 88. Η γραμματοσειρά Raffaelo, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 91. Η γραμματοσειρά Intestazioni / Κυκλώπεια, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 92. Οι γραμματοσειρές Mantova και Ferara / Αρχαϊκά Ιδιόρρυθμα, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 93. Η γραμματοσειρά Bastoni Stretti, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

Εικ. 89. Η γραμματοσειρά Roma, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.

1910s Latini Alungati

Εικ. 90. Η γραμματοσειρά Latini Alungati, Societa Augusta/Nebiolo, 19001921.
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Εικ. 94. Δείγματα στοιχειοθεσίας με ελληνικές γραμματοσειρές της συλλογής Societa Augusta/Nebiolo, 19101960.

 Στην εντυπωσιακά εκτενή συλλογή ελληνικών 
κεφαλαιογράμματων σειρών της Nebiolo περιλαμβά-
νονται ουσιαστικά επεκτάσεις αρκετών εκ των λατι-
νικών σειρών της συλλογής της, όπως οι: Landi (Tondo 
Chiaro, Neretto, Nero, Linear & Echo, εικ. 5862), 
Resolut (εικ. 63), Sem  pli cità (Tondo Chiaro, Neretto, 
Nero, Neretto Stret to, Corsi va, Om brato, εικ. 6469), 
Iniziali Fregiate και Maiu  scole Gotiche (εικ. 70), ενώ 
σε ιδιαίτερo κεφάλαιο παρουσιάζονταν τα αποκαλού-
μενα κεφαλαιογράμματα στοιχεία «Φαντασίας» (Ca-
ratteri Fantasia): Sofia/Orlando (εικ. 71), Fini, Cai roli 
(εικ. 72), Arcadici Rotondi και Allungati, Nuovi Bre-
toni, Lon di nese (εικ. 73), Johnsoniani Rotondi (εικ. 
74), Verona, Olga (εικ. 75), Giorgio (εικ. 76), Guten-
berg (εικ. 77), Ovidio (εικ. 78), Filadelfia (εικ. 79), 
Fedora (εικ. 80), Omero (εικ. 81), Razio  nale, Etru-
sca (εικ. 82), Piramidi (εικ. 83), Bohéme (εικ. 84), 
Giotto, (εικ. 85), Saluzzo (εικ. 86), Litografico High 
Life, Splendor, Intestazione Elzeviri (εικ. 87), Rina-
scimiento, Raffaelo, (εικ. 88) Roma (εικ. 89), Latini 
Allungati (εικ. 90), Intestazioni (εικ. 91), Ferrara  

Mantova (εικ. 92), Ba stoni Neris simi και Stretti (εικ. 
93), Egiziani Larghi, Maiuscolo Elzeviariano Tondo, 
Maiuscolo Elzeviariano Corsivo και η Maiuscole Nere 
Corsive.

Οι ελληνικές γραμματοσειρές 
του στοιχειοχυτηρίου Deberny et Peignot

Οι ρίζες του στοιχειοχυτηρίου Deberny et Peignot βρί
 σκονται πίσω στο 1842, όταν ο μηχανικός Pierre 
Leclerc ίδρυσε με μεγάλη επιτυχία χυτήριο για την 
παραγωγή διαστίχων και άλλων βοηθητικών εξαρτη-
μάτων των τυπογράφων (Fonderie speciale de blancs 
d’imprimerie). Μετά τον θάνατό του το 1856, τη 
διεύ θυνση ανέλαβε η Clémentine Dupont de Vieux 
Pont και ο γιος της Gustave Peignot (18391899), 
ενώ από το 18651867 εξαγοράστηκε από τους Peignot 
με συνεργάτη τον Veuve Routier. Το 1875 η επιχείρη-
σε πέρασε εξολοκλήρου στον Peignot (εικ. 95) και 
από το 1898 ονομάστηκε Peignot et Fils, οπότε την 
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Εικ. 95. Διαφημήσεις των δύο στοιχειοχυτηρίων G. Peignot, 
Deberny & Cie (1896), και της συγχωνευμένης εταιρείας 

Deberny&Peignot (1924), Annuaire de l’imprimerie, Παρίσι.

Εικ. 96. H. Balzac, G. Peignot και A.Deberny και 
οι συνεχιστές, G. Peignot και Ch. Tuleu, Spécimen 
général des fonderies Deberny et Peignot, 1935.

φείο του συγγραφέα Honoré de Balzac (17991850)
και το χυτήριο του JeanFrançois Laurent, το οποίο 
είχε χρηματοδοτήσει εν μέρει η τότε ερωμένη του 
Balzac, Mme. de Berny (Hanotaux  Vicaire 1902). 
Το 1828, τη διεύθυνση ανέλαβαν ο γιος της Alexandre 
de Berny (18091881) με τον Laurent, αναπτύσσο-
ντας σημαντικά την παραγωγή του εργαστηρίου και 
προσθέτοντας τη συλλογή των ξύλινων στοιχείων 
του Ρierre Durouchail. Από το 1848 ο Laurent απο-
σύρθηκε και ο de Berny αγόρασε το μερίδιο του, αλ-
λάζοντας την ονομασία σε Deberny. Το 1877 έβαλε 
συνέταιρο τον νόθο γιο του, Charles Tuleu (1851
1934), ο οποίος και τον κληρονόμησε συνεχίζοντας 
με επιτυχία την παρουσία του εργαστηρίου. Ο Tuleu  
είχε παντρευτεί τη Jeanne, αδελφή του Georges Pei-
gnot, και από το 1914, χωρίς δικά τους παιδιά, πρό-
τεινε τη συγχώνευση των δύο στοιχειοχυτηρίων, 
αλλά η Jeanne αρνήθηκε να συνεταιριστεί με τον 
αδελφό της. Τη θέση του πήρε ο φίλος του Tuleu, 
Robert Girard, στον οποίο πέρασε η επιχείρηση το 
1921 και τελικά επιτεύχθηκε η ένωση στη νέα εται-
ρεία Deberny et Peignot, υπό τη διεύθυνση του Girard 
και με καλλιτεχνικό υπεύθυνο τον Charles Peignot 
(18971983, εικ. 94), γιο του εκλιπόντος Georges.

ανέλαβε ο γιος του Georges (18721915, εικ. 93), ο 
οποίος επέκτεινε τις εργασίες στη χάραξη και παρα-
γωγή στοιχείων με μεγάλη επιτυχία, οδηγώντας τη 
στην κορυφή του κλάδου με νέο εργοστάσιο από το 
1904. Συστρατεύτηκε ως εθελοντής στον Α´ Παγκό-
μιο Πόλεμο και ο θάνατός του στα χαρακώματα  
οδήγησε σε παρατεταμένη αστάθεια και κρίση τη δια
χείρισή της εταιρείας που τελικά οδηγήθηκε σε συγ-
χώνευση με το χυτήριο Deberny & Cie (εικ. 96).  

Η εταιρεία Deberny ξεκίνησε από το τυπογρα-



Εικ. 97. Σελίδες από το ελληνικό δειγματολόγιο του στοιχειοχυτηρίου Deberny&Peignot, Παρίσι, δεκαετία 1930.



Εικ. 99. Η γραμματοσειρά Lettres Romain No 18, D&P, δεκαετία 1930.

Εικ. 100. Η γραμματοσειρά Lettres Romain No 18 Italiques, D&P, δεκαετία 1930.

Εικ. 98. Η γραμματοσειρά Lettres modernes / Αρνουβώ / Παχέα νέα, D&P, >1910.
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Καθόλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου το στοι-
χειοχυτήριο συνέχισε δυναμικά την παρουσία του, 
ενώ ανέπτυξε και σημαντική συλλογή ελληνικών 
γραμματοσειρών την οποία διαφήμιζε σε ειδικό φυλ-
λάδιο της εταιρείας (Fascicule étranger No 2, εικ. 97). 
Πολλές από αυτές, φυσικά, υπήρξαν δημοφιλείς και 
χρησιμοποιήθηκαν στα ελληνικά τυπογραφεία.

Για πεζοκεφαλαίες σειρές διέθετε τις παραδοσια-
κές του 19ου αιώνα Romain No 1 (= J. Didot 8, 9, 11, 
14, 18 στ.), Romain No 5 (= Γεωργίου 8, 11 στ.), 
Grec Romain Νο 4 (= Didot/Απλά 5, 6, 7, 9, 10, 11, 
12, 14, 18, 22, 40 στ.), Grec Romain Italique Νο 4 
(= Πλάγια 9, 10, 11, 12 στ.), Cara ctères Gras (= Didot/
Απλά μαύρα 7, 8, 10, 11, 12 στ. και Γεωργίου μαύρα 
8, 9, 11 στ.), Cara ctères modernes (= παχέα 6, 8, 10, 
12 στ.), Machine à écrire (μία σχεδίαση σε ύφος γρα-
φομηχανής 10 στ.) τη νέα ανισόπαχη Romain & 
Italique No 18 (6, 8, 10, 12 στ.) και τη νεωτεριστική 
ισόπαχη Grec Europe (Maigre, Demi Gras, Gras, 8, 
10, 12, 16, 24 στ.).

Τα παχέα στοιχεία (Cara ctères modernes, εικ. 98), 
όπως αναφέρονταν στην Ελλάδα, δεν είχαν σχεδιαστεί 
σε λευκά. Εμφανίστηκαν πρώτα ως κεφαλαία μαύρα, 
πλάγια και στενά τη δεκαετία του 1910 και στη συνέ-
χεια προστέθηκαν τα πεζά τονούμενα γράμματα τα 
οποία απαντούν και σε μεταπολεμικές εκδόσεις. Προ-
φανώς η χρήση τους, με τις έντονες καλλιγραφικές/αρ 
νουβώ κοντυλιές, προοριζόταν για τίτλους και κει-
μενο-λεζάντες σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ 
σειρές από τις μήτρες τους είχαν αποκτήσει και διέ-
θεταν και τα ελληνικά στοιχειοχυτήρια.  

H γραμματοσειρά Romain No 18 (Série no. 18, 
εικ. 99-101) αποτελεί, μαζί με τα παχέα κατά πάσα 
πιθανότητα, μία από τις πρώτες «ελληνικοποιήσεις» 
ανισόπαχων λατινικών σχε διάσεων, εκτός των καλ-
λιγραφικών σειρών που είχαν προλειάνει την αποδο-
χή της πρακτικής αυτής· της μεταφοράς, δηλαδή, 
των λατινικών χαρακτηριστικών στη διαμόρφωση 
των ελληνικών γραμμάτων. Η όρθια και η πλάγια 
(italique) λατινική έκδοση είχε κυκλοφορήσει από 
τον Tuleu (Deberny) σε μεγέθη από 5 έως 48 στ., τη 
δεκαετία του 1900 από διάφορους χαράκτες (Faulque, 
Garnier, Séverac, Parmentier και Durand (βλ. Charles 

Εικ. 101. Η λατινική και η ελληνική γραμματοσειρά Νο 18, 
D&P, Παρίσι, δεκαετίες 1900 και 1920.

Εικ. 103. Η όρθια σειρά Νο 18, περιοδικό Νέα Εστία, 1931.

Εικ.102. Η πλάγια σειρά Νο 18, εγκυκλοπαίδεια Πυρσός, 1927.

Mazé, Caractères ordinaires, http://www.abyme.net/ 
revue/berthe/). Η όρθια σειρά προοριζόταν για κα-
θημερινή χρήση και η πλάγια αδελφή της είχε έντο-
νη κλίση 21° με καλλιγραφικές απολήξεις. Η ελλη-
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νική εκδοχή θα πρέπει να σχεδιάστηκε αργότερα, 
προς τα μέσα της δεκαετίας του 1920 γιατί έως τότε 
δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Η πλάγια σειρά εμφανί-
ζεται στον Πρόλογο της εγκυκλοπαίδειας Πυρσός, το 
1927 (εικ. 102), και η όρθια σε διάφορα περιοδικά 
του μεσοπολέμου, όπως η Νέα Εστία (εικ. 103). Στη-
ριζόταν στον αυστηρά όρθιο σχεδιαστικό άξονα των 
λατινικών και μαζί με τα καλ λιγραφικά χαρακτηριστι-
κά (π.χ.  η, λ, μ, ξ, φ), την εντονώτερη κοντυλιά (σχε-
δόν ημίμαυρη), τον κοντύτερο σε αναλογίες οφ θαλμό 
των πεζών χαρακτήρων (σε σχέση με τα κεφαλαία), 
συνδυαστικά δεν βοηθούσαν την αναγνωσιμότητα σε 
εκτενές κείμενο σε μικρά μεγέθη, έτσι ώστε δεν κατά-
φερε να καθιερωθεί στην ελληνική πραγματικότητα. 

Η ισόπαχη-γεωμετρική σειρά Europe εντασσόταν 
στο ανερχόμενο νεω τεριστικό κύμα που εισήγαγε η 
σχολή του Μπαουχάουζ στη Γερμανία κατά τη δεκα-
ετία του 1920 και του οποίου ο Charles Peignot και ο 

Εικ.105. Η γραμματοσειρά Lettres Lithographiques, D&P, 1920-1940.

Εικ. 104. Η γραμματοσειρά Lettres machine à écrire, D&P, 1920-1940.

στοιχειοχαράκτης A.M. Cassandre (1901-1968) ήταν 
οι κυριώτεροι υποστηρικτές στη συντηρητική τυπο-
γραφική σκηνή της Γαλλίας. Το στοιχειοχυτήριο De-
bergny & Peignot απέκτησε τα δικαιώματα της γραμ-
ματοσειράς Futura του Renner και δημιούργησε τη 
σειρά Europe (1930), η οποία υπήρξε επιτυχημένη 
και μεταπολεμικά (Jubert 2002:163-188). Σε αυτή 
σύντομα προστέθηκε και η ελληνική σχεδία σή της 
για λευκά, ημίμαυρα και μαύρα στοιχεία και εμφανί-
στηκε σε ελληνικές εκδόσεις προπολεμικά (εικ. 108-
113). Ο μεγάλος οφθαλμός των πεζών γραμμάτων 
την καθιστούσε μάλλον δύσχρηστη για εκτενές κεί-
μενο σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ και η ύπαρξη 
της ανταγωνιστικής Ολύμπια του Εμ. Καρπαθάκη 
(εικ. 260-265) την ίδια περίοδο δεν βοήθησε σε εκτε-
ταμένη χρήση της.  

Η συλλογή κεφαλαιογράμματων διακοσμητικών 
ελληνικών σειρών του στοιχειοχυτηρίου Deberny & 



Εικ.107. Σχέδιο-οδηγός της ελληνικής στοιχειοθήκης.

Εικ.108. Η γραμματοσειρά Grec Europe, D&P, 1930-.

Εικ.109. Κ.Β. Καβάφη, Ποιήματα, Αλεξάνδρεια, 1933.

Εικ.110. Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης, 
εκδ. Δ. Δημητράκου - Δ. Ρεβεζίκα, Αθήνα, 1958.

Εικ.106. Οι καλλιγραφικές σειρές Lettres taille douce 
και lithographiques, D&P, δεκαετίες 1920-1940.



Εικ. 111. Η γραμματοσειρά Grec Europe maigres, D&P, δεκαετία 1930.

Εικ. 112. Η γραμματοσειρά Grec Europe demi gras, D&P, δεκαετία 1930.

Εικ.113. Η γραμματοσειρά Grec Europe gras, D&P, δεκαετία 1930.



Εικ. 115. Η γραμματοσειρά Lettres simples alongées, δεκαετία 1910.

1924 Ombrees

Εικ. 116. Η γραμματοσειρά  Lettres Latines ombrées larges, D&P, 1920-1940.

1920s Peignot Grasset

1920s Latin Noirs Larges

Εικ. 119. Η γραμματοσειρά Lettres Grasset, D&P, 920-1940.

Εικ. 117. Η γραμματοσειρά Lettres Latines Blanches, D&P, 1920-1940.

Εικ. 118. Η γραμματοσειρά  Lettres Latines noir larges, D&P, 1920-1940.

1960s Anthea

1916  Lettres simples alongées

1910s Compactes Amples

Εικ. 114. Η γραμματοσειρά Lettres Compactes amples, D&P, δεκαετία 1910.



1910s Française Légère - Deberny&Peignot 

Εικ. 121. Η γραμματοσειρά Lettres francaise légère, D&P, 1920-1940.

1920 Lettres Latines Grecques

1920s Latin noir étroits 19451

1920 Dela Robia 2107 

Εικ. 122. Η γραμματοσειρά Lettres latines, D&P, 1920-1940

Εικ. 123. Η γραμματοσειρά Lettres latines noir etroit, D&P, 1920-1940.

Εικ. 120. Η γραμματοσειρά Lettres  Della Robbia, D&P, 1920-1940.

1910s Cyclopeen

1910s Polypheme

Εικ. 125. Η γραμματοσειρά Lettres cyclopéen, D&P, 1920-1940.

Εικ. 124. Η γραμματοσειρά Lettres polyphème, D&P, 1920-1940.
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1910s Compactes Maigres

1910s ORDINAIRES ALONGEES

Εικ. 128. Η γραμματοσειρά Lettres compactes maigres, D&P, δεκαετία 1910.

Εικ. 127. Η γραμματοσειρά Lettres ornées, D&P, δεκαετία 1910.

Εικ. 129. Η γραμματοσειρά Lettres ordinaires alongées, D&P, 1920-1940.

1965 Skiodi

Εικ. 130. Η γραμματοσειρά Lettres latines azurées / Σκιώδη, D&P, 1920-1940.

Peignot ήταν εντυπωσιακή σε σχεδιαστική ποικιλία, 
συν  δυασμούς αναλογιών και βαρών: Grec Europe,  
Lettres ordinaires, Lettres compactes amples (εικ. 
114), Lettres simples alongées (εικ. 115), Lettres, 
Lettres latines ombrées larges (εικ. 116), Lettres la-
tines blanches (εικ. 117), Lettres latines noir larges 
(εικ. 118), Lettres  Grasset (εικ. 119), Della Robbia 
(εικ. 120), Lettres francaise légère (εικ. 121), Lettres 
latines (εικ. 122), Lettres latines noir étroites (εικ. 
123), Lettres polyphème (εικ. 124)  Lettres Cyclopéen 
(εικ. 125), Lettres modernes étroites & italiques (εικ. 
126), Lettres ornées (εικ. 127), Lettres compactes 
maigres (εικ. 128), Lettres ordinaires alon gées (εικ. 
129), Lettres azureés (εικ. 130), Lettres ordinaires 
amples, Lettres ordinaires serrées, Lettres grasses 
alongées, Lettres grasses larges, Lettres grasses étroits, 

Lettres maigres, Lettres effilées maigres, Capitales ef-
filées grasses, Lettres compactes longues, Lettres com-
pactes serrées, Lettres com pactes alon gées, Lettres 
simples, Lettres simples amples, Lettres simples 
maigres, Lettres simples larges, Lettres antiques alon-
gées, Lettres latines alongées, Lettres latines maigres, 
Lettres latines larges, Lettres latines maigres ornées, 
Lettres latines grasses, Lettres latines étroites ornées, 
Lettres latines alongées ornées, Lettres fantasques, 
Lettres fantasques larges, Lettres com pactes enca-
drées, Lettres simples éclairées, Initiales typo gravure, 
Initiales classiques, Lettres calligra phiques, Lettres 
calligra phiques taille-douce, Lettres lithogra phiques, 
Lettres anciennes, Lettres com pactes noires, Lettres 
com pactes larges, Lettres demi-com pactes, Lettres 
com pactes éclairées,  και Lettres d’inscription.

1910 Ornee

1910s Modernes Etroits 

Εικ. 126. Η γραμματοσειρά Lettres modernes etroits & italiques / Αρνουβώ στενά και πλάγια, D&P, δεκαετία 1910.
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Εικ. 131. Η γραμματοσειρά των εκδόσεων «Belles Lettres», D&P, 1920.

Εικ. 132. Aristophane, Victor Coulon (επιμ.), 
εκδ. «Le Belles Lettres», Παρίσι, 1923.

Μετά τον Α´ Παγκόσμιο Πόλεμο ο γλωσσολό-
γος Joseph Vendryes ίδρυσε τον σύλλογο Associa-
tion Guillaume Budé και τον εκδοτικό οίκο Société 
Les Belles Lettres pour le dévelopement de la culture 
classique για τη μελέτη της αρχαιοελληνικής γραμ-
ματείας και εκδόσεις των κλασσικών έργων στη 
Γαλλία με το πρωτότυπο κείμενο (Jean-Louis Ferrary, 
2012, εικ. 132):

Μια πιο ενδιαφέρουσα και πρακτική γραμματοσειρά, και 
πράγματι μια από τις καλύτερες που έχουν εμφανιστεί στην 
αγορά, είναι αυτή που υιοθετήθηκε το 1920 από την Asso-
ciation Guillaume Budé στο Παρίσι για μια σειρά από κεί-
μενα με μεταφράσεις, αλλά που ήδη ήταν σε χρήση και 
νωρίτερα. Είναι σημαντικά βαρύτερη από τα ελληνικά του 
Porson, αλλά έχει περισσότερο χαρακτήρα και είναι ελάχι-
στα, αν όχι καθόλου, δυσανάγνωστη. Παρόλα αυτά, όπως 
και τόσες άλλες ελληνικές γραμματοσειρές, είναι κάπως 
δύσχρηστη λόγων των κεφαλαιογραμμάτων στοιχείων της, 
που φαίνονται δυσανάλογα βαρύτερα και άκομψα, χωρίς 
να ταιριάζουν με τα πεζά.

(Scholderer 1927/1994:18-19)

Η σχεδίαση των πεζών στοιχείων παρουσίαζε 
μια πλατειά αναλογία του οφθαλμού τους, ιδιαίτερα 
στα β, ε, ζ, κ, ξ, π, ς, φ, ψ, ω και επιμήκεις ανιούσες 
και κατιούσες κοντυλιές (εικ. 131). Οι παρατηρή-
σεις του Scholderer αφορούν τη χρήση τους σε αρ-
χαία παρά για καθημερινά κείμενα της ελ  λη νικής 
παραγωγής για εφημερίδες και περιοδικά.

Δεν έχει εξακριβωθεί ποιό στοιχειοχυτήριο επε-
ξεργάστηκε τη χάραξή τους, αλλά η χρήση τους δεν 
διαδόθηκε πέραν των γαλλικών συνόρων.

Τα ελληνικά στοιχεία των εκδὀσεων Belles Lettres

Η επαναφορά των ισόπαχων πεζοκεφαλαίων γραμ-
ματοσειρών στις ελληνικές εκδόσεις που ξεκίνησε 
ο Richard Proctor με την Otter Greek στις αρχές του 
20ού αιώνα συνεχίστηκε και στη Γαλλία τη δεκαε-
τία του 1910. 
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Νέα ελληνικά στοιχεία στη Γερμανία

Τα γερμανικά στοιχειοχυτήρια, μετά το απόγειο της 
παραγωγής τους στα τέλη του 19ου και τις αρχές του 
20ού αιώνα, σταδιακά περιόρισαν τη σχεδιαστική 
τους συνεισφορά στην ελληνική τυπογραφία. Ο Μεγά-
λος Πόλεμος και η επακόλουθη ταραχώδης περίοδος 

μείωσαν την εντυπωσιακή βιομηχανική και εξαγωγι-
κή παρουσία της Γερμανίας, ενώ η ταχεία ανάπτυξη 
της μηχανικής στοιχειοθεσίας αφαίρεσε τους περισσό-
τερους δυνητικούς πελάτες, τους εκδότες εφημερίδων. 

Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1920 θα κυκλοφο-
ρήσουν κάποιες νέες πεζοκεφαλαίες γραμματοσειρές 
ειδικού σκοπού, αλλά δεν έτυχαν θετικής αποδοχής, 

Εικ. 134. Η γραμματοσειρά Versalien Antiqua 20 / Αχιλλέως, Schelter & Giesecke, δεκαετία 1910.

Εικ. 135. Η γραμματοσειρά Schmale Halbfette Versalien / Μυκηναϊκά, Schelter & Giesecke, δεκαετία 1910.

1958 Βερσαλλιανά Μαύρα Στενά 

1958 Βερσαλλιών 

Εικ. 133. Η γραμματοσειρά Versalien Antiqua 18, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

1958 Versalien Antiqua 18 

Εικ. 136. Η γραμματοσειρά Belwe Grosse / Μεσαιωνικά Νέα, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

Εικ. 137. Η γραμματοσειρά Belwe Schrägschrift Grosse, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

Εικ. 138. Η γραμματοσειρά Halbfette Belwe Grosse, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

1920 Belwe Italic

1920 Belwe DemiBold

1920 Belwe



Εικ. 139. Η γραμματοσειρά Tauperle, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

1920 Tauperle



Εικ. 141. Η γραμματοσειρά Breite Magere Grotesk Versalien, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

Εικ. 142. Η γραμματοσειρά Halbfette Grotesk Versalien, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

Εικ. 143. Η γραμματοσειρά Grotesk Versalien Fette, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

1910 Breite Magere Grotesk Versalien S&G

1910 Breite Halbfette Grotesk Versalien S&G

1910 Breite Fette Grotesk Versalien S&G

Εικ. 144. Η γραμματοσειρά Enge Fette Steinschrift Versalien, Schelter & Giesecke, 1910-1930.

1910 Enge Fette Steinschrift Versalien

Εικ. 140. Σελίδες από το ελληνικό δειγματολόγιο του στοιχειοχυτηρίου Schelter & Giesecke, 1910-1930.
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αν ποτέ ήλθαν, στην Ελλάδα. Η εμφάνισή τους σχετί-
ζεται με τις αρχαιοελληνικές και τις θεολογικές εκδό-
σεις του γερμανικού ακαδημαϊκού χώρου και εν πολ-
λοίς παρέμειναν περιορισμένες σε αυτόν.

Schelter & Giesecke: 
οι κεφαλαιογράμματες σειρές 
Εκτός από τις πεζοκεφαλαίες γραμματοσειρές που συ-
ζητήθηκαν στο τρίτο κεφάλαιο (όρθιες, πλάγιες, μαύ-
ρες, καλλιγραφικές και βυζαντινές, σ. 313-320), το 
δειγματολόγιο της εταιρείας παρουσίαζε και διάφορες 
κεφαλαιογράμματες οι οποίες υπήρξαν δημοφιλείς για 
δεκαετίες και τις συναντάμε στον ελληνικό Τύπο και 
σε πολλές εκδόσεις βιβλίων (εικ. 140). Οι περισσότε-
ρες είχαν ενταχθεί κάτω από τη γενικότερη ονομασία 
Griechische Versalien, αν και σχεδιαστικά διέφεραν 
πολύ: Οι ανισόπαχες Versalien Antiqua 18 (εικ. 133), 
Versalien Antiqua 20 (εικ. 134), Schmale Halbfette 
Versalien (εικ. 135) και οι ισοπαχείς Breite Magere 
Grotesk Versalien (εικ. 141), Halbfette Grotesk 
Versalien (εικ. 142), Grotesk Versalien Fette (εικ. 
143), Enge Fette Steinschrift Versalien (εικ. 144). 
Επιπλέον, προσφέρονταν οι ελληνικές επεκτάσεις 

της λατινικής ανισόπαχης σειράς Belwe: Belwe Grosse 
(εικ. 136), Belwe Schräg schrift Grosse (εικ. 137) και 
Halbfette Belwe Grosse (εικ. 138). Για καλλιτεχνικές 
εφαρμογές σε επισκεπτήριες κάρτες, επιστολόχαρτα, 
πρωτογράμματα σε κείμενα κ.ά. προτεινόταν η Tau-
perle (εικ. 139).

Η ελληνική γραμματοσειρά 
των εκδόσεων Bremner Presse
Από τις αρχές του 20ού αιώνα εμφανίστηκαν στη Γερ-
μανία διάφορες εκδοτικές προσπάθειες εμπνευσμένες 
από το αγγλικό καλλιτεχνικό κίνημα Arts and Crafts 
και την αναγέννηση της τυπογραφικής τέχνης που εί-
χαν εδραιώσει ο William Morris (1834-1896) με το 
καλλιτεχνικό του τυπογραφείο Kelmscott Press, ο 
Charles Robert Ashbee (1863-1942) με το House Press, 
ο Sir Emery Walker (1851-1933) με το Doves Press 
κ.ά. Ο Ludwig Wolde (1884-1949) και ο Willy Wie-
gand (1884-1961) μαζί με μία ομάδα από λόγιους θαυ-
μαστές του Walker, ίδρυσαν τον οίκο Bremer Presse 
στη Βρέμη το 1911, με στόχο τη δημιουργία κλασσι-
κών εκδόσεων της ελληνορωμαϊκής γραμματείας και 
του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού με υψηλής 

Εικ. 145. Δείγματα χρήσης των κεφαλαιογράμματων σειρών του στοιχειοχυτηρίου Schelter & Giesecke, 1910-1940.
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Εικ. 147. Μήτρες της ελληνικής γραμματοσειράς 
του Willi Wiegand για τον εκδοτικό οίκο Bremer Presse.

Εικ. 146. Ομήρου Ιλιάς, Μόναχο, 
εκδ. Bremer Presse, 1924.

Εικ. 148. Η γραμματοσειρά του Willi Wiegand για τον εκδοτικό οίκο Bremer Presse, 1923.

ποιότητας τυπογραφική επιμέλεια, χαρακτικά έργα, 
χειροποίητα χαρτιά και βιβλιοδεσία.  

Ο Wie gand παρέμεινε καλλιτεχνικός διευθυντής 
του εγχειρήματος έως το τέλος του, το 1934. Σχεδίασε 
τη λατινική γραμματοσειρά Antiqua και μετά τον Α´ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο εκδοτικός οίκος κατέ-
ληξε στο Μόναχο, τη Bibelschrift και τη Liturgica. To 
1922 σχεδίασε τη  Bremer Presse Griechisch (εικ. 

148)  για την έκδοση του Ομηρικών έργων (1924, εικ. 
146) και ύστερα του Προμηθέα δεσμώτη του Αισχύ-
λου (1926). Όλες οι γραμματοσειρές του χαράχθηκαν 
από τον συνεργάτη του Louis Hoell (εικ. 147). 

Τα ελληνικά του είναι όρθια, στρογγυλόσχημα με 
έντονα χαρακτηριστικά της πλατιάς γοτθικής πένας 
και ως εκ τούτου δεν προσφέρονταν για ευρεία χρήση 
στην ελληνική εκδοτική παραγωγή. 



Εικ. 149. Κατάλογος των ελληνικών σειρών στην έκδοση 
Albrecht Seemanns, Handbuch der Schriftarten, Λειψία, 1926.

Εικ. 150. Alfred Rahlfs (επιμ.), Septuaginta: Psalmi cum Odis, 
Γκότινγκεν, Vandenhoeck & Ruprecht, 1928.
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Το 1926 κυκλοφόρησε ο συνοπτικός κατάλογος 
του Albrecht Seemanns, Handbuch der Schriftarten, 
Λειψία, 1923 (εικ. 149), στον οποίο είχε συγκεντρώ-
σει όλες τις γραμματοσειρές που διέθεταν τα γερμα-
νικά στοιχειοχυτήρια. Εκεί δημοσιεύονται και οι 
διαθέσιμες ελληνικές, τις οποίες έχουμε ήδη αναφέ-
ρει διεξοδικά. Από αυτές που απαντούν και σε ελλη-
νικές εκδόσεις ήταν και οι κεφαλαιογράμματες Euri
pides και Olympos του στοιχειοχυτηρίου H. Bert hold 
A.G. του Βερολίνου. Αμφότερες περιελήφθηκαν στη 

1910S Euripides Bertholdt AG

1910S Euripides Bertholdt AG Bolg - Argolika

1920s Omirou

Εικ. 151. Η γραμματοσειρά  Euripides / Ολυμπιακά λεπτόγραμμα, H. Bert hold A.G., Βερολίνο, δεκαετία 1910.

Εικ. 152. Η γραμματοσειρά  Euripides Halbfette  / Ολυμπιακά ημιπαχέα, H. Bert hold A.G., Βερολίνο, δεκαετία 1910.

Εικ. 153. Η γραμματοσειρά  Olympos / Θρακικά, στοιχειοχυτήριο H. Bert hold A.G., Βερολίνο, δεκαετία 1919.

Εικ. 154. Αταυτοποίητη ελληνική γραμματοσειρά (εικ. 150), δεκαετία 1920(;),

συλλογή των ελληνικών στοιχειοχυτηρίων ως στοι-
χεία Αργολικά (εικ. 151152) και Ομήρου (εικ. 153), 
αντίστοιχα.

Δύο ακόμα ελληνικές γραμματοσειρές του ακα-
δημαϊκού χώρου εμφανίστηκαν στη Γερμανία κατά 
τον μεσοπόλεμο, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες 
για τη σχεδίαση και την παραγωγή τους. 

Η πρώτη ήταν τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 
σε ακαδημαϊκές εκδόσεις, όπως του Friedrich Prei-
sigke, Namenbuch: enthaltend alle griechischen, 
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Εικ. 155. Αταυτοποίητη ελληνική γραμματοσειρά, Γερμανία, δεκαετία 1930(;),

Εικ. 156. Günther Klaffenbach, Bericht über eineEpigraphische 
Reise..., Βερολίνο, Ακαδημία του Βισενσάφτερ, 1935.

Rahlfs (18651935) στο πανεπιστήμιο του Γκότινγκεν 
το 1908 και ολοκληρώθηκε το 2015 (εικ. 150). Τα κε-
φαλαία της έχουν γεωμετρικήισόπαχη σχεδίαση με 
χαρακτηριστικό τη λοξή κατάληξη των διαγωνίων 
κορμών στα Κ, Υ, Χ και στενές αναλογίες στα Γ, Η, Θ, 
Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Υ, Φ, Ψ. Τα πεζά είναι όλα στενά, με 
πολλές χειρόγραφες αναφορές και ελαφρά ανισόπαχες 
κοντυλιές,  μηνοειδές ε και κλειστό φ που θυμίζουν τα 
αντίστοιχα γράμματα της Porson Greek (εικ. 154).

Η δεύτερη απαντά σε μία έκδοση της Ακαδημίας 
του Βισενσάφτερ, Günther Klaffenbach, Bericht über 
eine Epigraphische Reise Durch Mittelgriechenland 
und die Ionischen Inseln, Βερολίνο, 1935. Παρά το 
αρχαιοελληνικό περιεχόμενο του θέματος η γραμμα
τοσειρά έχει ισόπαχη και στρογγυλόσχημη σχεδία-
ση με έντονο βυζαντινό ύφος (εικ. 155156). 

Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία  
της εταιρείας Monotype Ltd.

Εκτός της εταιρείας Lanston Monotype US, η οποία 
επιχειρούσε στην Αμερική, η ανεξάρτητη ανάπτυξη 
της αγγλικής Monotype Corporation Ltd υπήρξε εντυ
πωσιακή επιχειρηματικά και καλλιτεχνικά. Η συμ-
φωνία με τη μητρική αμερικάνικη εταιρεία επέτρε-
πε την αποκλειστική παρουσία της στην αχανή τότε 
βρετανική αυτοκρατορία, ενώ επεκτάθηκε και σε 
όλη την ηπειρωτική Ευρώπη κατά τη διάρκεια του 
μεσοπολέμου. Υπό την τεχνική διεύθυνση και αυστη
ρή πειθαρχία του Frank Hinman Pierpont (18601937) 
η παραγωγή του εργοστασίου στο Σάλ φορντς βελ-
τιώθηκε σημαντικά και εξελίχθηκε τεχνολογικά. 

lateinischen, ägyptischen, hebräischen, arabischen..., 
Χαϊλδεβέργη 1922 ή του πολυετούς ερευνητικού 
προ γράμματος Göttin gen SeptuagintaUnter nehmen, 
για την κριτική μελέτη των ελληνικών κειμένων της 
Παλαιάς Διαθήκης, που άρχισε ο καθηγητής Alfred 
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Παρόλα αυτά τις γραμματοσειρές που αποτελού-
σαν τη συλλογή της εταιρείας τις δύο πρώτες δεκα-
ετίες του 20ού αιώ να χαρακτήριζε μια συντηρητικό-
τητα δημιουργικού ύφους στην επιλογή τους. 

Την περίοδο αυτή ο ιστορικισμός που είχαν φέ-
ρει στις τέχνες οι προραφαηλίτες και το κίνημα Arts 
and Crafts στην Αγγλία υπήρξε το κύριο πρόταγμα 
και συνετέλεσε στην αναβίωση της τυποφιλίας και 
των ποιοτικών εκδόσεων που ευαγγελίζονταν τα μι-
κρά καλλιτεχνικά τυπογραφεία που είχαν ιδρύσει ο 
William Morris (Kelmscott Press, 1892), ο C.H. St 
John Horny (Ashendene Press, 1894), οι Lucien και 
Esther Pissaro (Eragny Press, 1894), ο Charles Ricketts 
(Vale Press, 1896), ο C. R. Ashbee (Essex House Press, 
1898) και αργότερα οι Harold M. Taylor και Robert 
Gibbings (Golden Cockerel Press, 1921). 

Η προσπάθεια της εταιρείας ήταν να αφαιρέσει το 
«στίγμα» της απρόσωπης μηχανικής στοιχειοθεσίας 
και να αποδείξει τις δυνατότητες της μονοτυπίας να 
παράγει εφάμιλλα τυπογραφικά προϊόντα, ιδιαίτερα 
στον απαιτητικό χώρο των βιβλίων, με αυτά των διά-
σημων καλλιτεχνικών εκδόσεων. Για την ανανέωση 
των γραμματοσειρών της συλλογής της, το 1923, η 
Mono   type Ltd προσέλαβε ως καλλιτεχνικό σύμβου-

λο έναν αυτοδημιούργητο ιστορικό μελετητή, τον 
Stanley Morison (18891967, εικ. 158). Παρότι το 
δίπολο μεταξύ της ευαισθησίας του τυποχαράκτη και 
των μηχανικών που αντέγραφαν τα σχέδια των γραμ-
μάτων με παντογράφο παρέμενε μια συνεχής πηγή 
παραπόνων, ο «παρείσακτος» Morison κατάφερε να 
παρακάμψει την αδιαλλαξία του Pierpont και να επι-
βάλλει στην τυπογραφική αισθητική της εταιρείας 

22.11.1912

29.6.1914

13.5.1919

6.9.1924

27.6.1947

1.8.1947

Εικ. 157. Οι καταχωρήσεις των παραγγελιών στοιχειοθετικών μηχανών από το Εθνικό Τυπογραφείο στη Monotype Ltd.

Εικ. 158. Stanley Morison (18891967).



Εικ. 159. Η γραμματοσειρά Greek Upright 90, Monotype Ltd, 1910.

Εικ. 160. Η γραμματοσειρά Greek Inclined 91, Monotype Ltd, 1910.

Εικ. 161. Η γραμματοσειρά Greek Upright Display 92, Monotype Ltd, 1910.



Εικ. 162. Η γραμματοσειρά Greek (Porson) 106, Monotype Ltd, 1910.

Εικ. 163. Η γραμματοσειρά Greek Inclined 472, Monotype Ltd, 1910.

Εικ. 164. Η γραμματοσειρά Greek Old Style Bold Inclined 553, Monotype Ltd,  1946.



Εικ. 165. Πατρότυπα της Greek upright 90, 
Monotype Ltd, 1910.

Εικ. 170. Πατρότυπα της Greek Old Style Bold Inclined 553, 
Monotype Ltd, 1946.

Εικ. 169. Δείγμα της Greek Inclined 472, 
Monotype Ltd, 1910.

Εικ. 168. Πατρότυπα της Greek (Porson) 106, 
Monotype Ltd, 1910.

Εικ. 166. Πατρότυπα της Greek Inclined 91, 
Monotype Ltd, 1910.

Εικ. 167. Πατρότυπα της Greek Upright Display 92, 
Monotype Ltd, 1910.



479ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 15ο ΕΩΣ ΤΟΝ 19ο ΑΙΩΝΑ

ένα απαράμιλλο σχεδιαστικό πρόγραμμα, το οποίο  
κατ᾽ επέ  κταση επηρέασε για πολλές δεκαετίες και 
όλη την ευρωπαϊκή πρακτική.

Ο Morison είχε την ικανότητα να επιλέγει και να 
αναθέτει τον σχεδιασμό νέων γραμματοσειρών σε δια
κεκριμένους δημιουργούς της νεότερης γενιάς, όπως 
ο Eric Gill, Jan van Krimpen κ.ά., ενώ παράλληλα, 
εκπαίδευσε και τους υπαλλήλους του τμήματος σχε
διασμού και παραγωγής γραμματοσειρών στο πνεύ
μα και τις απαιτήσεις της ποιοτικής αναπαραγωγής 
των λεπτομερειών κάθε στοιχείου.

Η διάθεση και χρήση των μονοτυπικών μηχανών 
σε μία πολυεθνική αυτοκρατορία με πλήθος διαφο
ρετικών γλωσσών και γραφών επέβαλε τη δημιουρ
γία ειδικών γραμματοσειρών και ανέπτυξε σε βάθος 
την ειδίκευση και ικανότητα της εταιρείας να αντιμε
τωπίζει με επιτυχία πολύπλοκα προβλήματα για την 
υλοποίηση και τη στοιχειοθεσία τους.

Η συλλογή των ελληνικών γραμματοσειρών της 
εταιρείας σκόπευε αρχικά να ικανοποιήσει τις στοι
χειοθετικές ανάγκες ελληνικών κειμένων των αγγλι
κών εκδοτικών οίκων, κυρίως της αρχαιοελληνικής 
γραμματείας για την εγκύκλια εκπαίδευση.  

Η υψηλή τιμή της διπλής μηχανής (πληκτρολόγιο 
 χυτήριο) και των μητροθηκών για κάθε γραμματο
σειρά και μέγεθος, η τεχνογνωσία λειτουργίαςσυ
ντήρησης και κυρίως η μικρή αναγνωστική αγορά 
της Ελλάδας δεν επέτρεπαν την ευρεία πώληση μη
χανών στους εκδότες της χώρας, εφόσον η ταχύτητα 
παραγωγής δεν προσέδιδε κάποιο πλεονέκτημα στην 
αργή διαδικασία της παραγωγής βιβλίων. Από τα αρ
χεία της Monotype είναι εμφανές ότι μόνο μια κρατι
κή υπηρεσία, όπως το Εθνικό Τυπογραφείο, προχώ
ρησε σε κάποιες παραγγελίες το 1912, 1914, 1919 
και 1924 (εικ. 157). 

Στα αρχεία του Βλάση Γαβριηλίδη, εκδότη της 
εφημερίδας Ακρόπολις, βρίσκεται μια έκθεση που 
περιγράφει το σύστημα της μονοτυπίας και επιχειρη
ματολογεί υπέρ της αγοράς και χρήσης μονοτυπικών 
μηχανών αντί των λινοτυπικών. Εκεί αναφέρεται ότι 
η τιμή της είναι 22.00025.000 δρχ, ενώ της λινοτυπίας 
19.000 δρχ. Προτείνεται μάλιστα στον Γαβριηλίδη 
να διεκδικήσει την αντιπροσωπεία της εταιρείας 
«[...] καθόσον έχει μεν αντιπρόσωπον επί 2 ετών, εν 
τούτοις όμως έχει κατωρθώθῃ αι μηχαναί αύται να 
είναι εντελώς άγνωσται εις την Ελλάδαν ενώ αλλα
χού εξετόπισαν ολοσχερώς τας λινοτυπικάς» (Μα
στο ρίδης 2006:7779 / ΕΛΙΑ 503/20). Όμως, η πο
ρεία των γεγονότων μας δείχνει πως για τις επόμενες 
δεκαετίες η χρήση των μονοτυπικών μηχανών δεν 
ήταν οικονομικά βιώσιμη στην ελληνική εκδοτική 

αγορά και μόνο η φθηνή μεταπώληση μηχανών του 
Εθνικού Τυπογραφείου και κυρίως η μεταπολεμική 
μεγέθυνση της εκδοτικής αγοράς δημιούργησε τις 
συνθήκες να πρωταγωνιστήσουν και να επιτρέψουν 
μια σύντομη «χρυσή» περίοδο, όταν στη Δυτική Ευ
ρώπη τελείωνε ήδη η εποχή της υψιτυπίας και των 
μεταλλικών στοιχείων.

Η κατάσταση αυτή εξηγεί τη συντηρητική ελλη
νική συλλογή της Mono type Ltd κατά την πρώτη ει
κοσαετία (19101927): Greek Upright 90 (= Απλά  
6, 8, 9, 10, 11, 13 στ., εικ. 159, 165), Greek Inclined 
91 (=Λειψίας  6, 8, 9, 10, 11, 13 στ., εικ. 160, 166), 
Greek Bold Upright 92 (= Απλά Μαύρα  6, 9, 10, 11, 
13 στ., εικ. 161, 167), Greek 106 με πλάγια κεφαλαία 
(= Porson  5½, 8, 10, 11, 12 στ., εικ. 162, 168), Greek 
inclined 472 (8, 9, 11 στ., εικ. 163, 169), Greek Old 
Style Bold Ιnclined 553 (8, 10 στ., εικ. 164, 170).

Η πλούσια σε τυπογραφική δραστηριότητα μεσο
πολεμική περίοδος υπό την καθοδήγηση του Morison 
έφερε και νέες πειραματικές προσπάθειες για ελληνι
κές γραμματοσειρές. Η πρώτη ήταν παραγγελία της 
Hellenic Society Committee του Βρετανικού Μου
σείου και πνευματική κόρη του Victor Scholderer, 
του σπουδαίου βιβλιολόγου και συνεχιστή του έργου 
του Robert Proctor στις αρχέτυπες εκδόσεις. Όπως 
συνέβη και με τον προκάτοχό του, τα σχεδια στικά 
πρότυπα του Scholderer προέρχονταν από την πρώι
μη ελληνική τυπογραφία, πριν την εισαγωγή του βυ
ζαντινότροπου επισεσυρμένου ύφους που καθιέρωσε 
ο Άλδος Μανούτιος. Η ομοιομορφία των ισόπαχων 
κοντυλιών και η ευανάγνωστη αποτύπωση των γραμ
μάτων της ελληνικής έκδοσης του Μακρόβιου (Βε
νετία, 1492) από τον τυπογράφο Giovanni Rossi 
(Κεφ. 2ο, σ. 92) επιλέχθηκαν για την παραγωγή μιας 
νέας σειράς, η οποία ολοκληρώθηκε στις εγκαταστά
σεις της Monotype και κυκλοφόρησε με την ονομα
σία New Hellenic το 1927 για τα μεγέθη 12 και 18 
στ., ενώ αργότερα προστέθηκαν τα 7, 9, και 11 στ. 
(1928) και 10 στ. (1931). Τη σχεδία ση επιμελήθηκε ο 
Fritz Max Steltzer, επικεφαλής του Γραφείου Τυπο
γραφικού Σχε διασμού (Type Drawing Office  TDO) 
σε συνεργασία με τον Schol derer, ιδιαί τερα στη δια
μόρφωση των κεφαλαίων γραμμάτων, τα οποία δεν 
υπήρχαν στο αρχέτυπο κείμενο. Το χρονολογημένο 
προσχέδιο (16.7.1925) δείχνει μια πρώιμη αποτύπω
ση των γραμμάτων και περιέχει σημειώσεις από την 
πρώτη συνάντησή τους (εικ.161, Coakley 2014:3
10). Δείγματα από τα δύο πρώτα μεγέθη συμπεριε
λήφθηκαν στον μεγάλο εικονογραφημένο κατάλο
γο της έκθεσης Greek Printing Types (1475-1927) 
που επιμελήθηκε ο Schol derer και έγραψε τον σύ



Εικ. 173. Η γραμματοσειρά New Hellenic 192, Monotype Ltd, 1927.

Εικ. 171. Victor Scholderer, Greek Printing Types: 1465-1927, 
Λονδίνο, 1927.

Εικ. 172. Πρώιμη σχεδίαση της γραμματοσειράς 
New Hellenic 192, Monotype Ltd, 16.7.1925. 
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Εικ. 174. Η γραμματοσειρά New Hellenic 192, φυλλάδιο της Monotype Ltd., 1927.

Εικ. 175. Η γραμματοσειρά New Hellenic 192 σε διαφήμιση 
των εκδόσεων Δημ. Δημητράκου, εφημ. Βραδυνή, 1938.

Εικ. 176. Η γραμματοσειρά New Hellenic 192 / Αττικά 
σε κειμενολεζάντα, εφημ. Νέα Ελλάς, 1956.

Εικ. 177. Η γραμματοσειρά New Hellenic 192 / Αττικά 
σε διαφήμιση του Εθνικού Λαχείου, 1962.

ντομο ιστορικό Πρόλογο. Το 1928 κυκλοφόρησε και 
η έκδοση Seven Fables of Aesop από το Cambridge 
University Press με χαρακτικά του David Jones και 
στοιχειοθετημένη με τη νέα σειρά New Hellenic 
εγκαινιάζοντας έτσι την παρουσία της έκτοτε στις 
κλασικές εκδόσεις (εικ. 166168). Στην Ελλάδα, 
λόγω της αργοπορημένης παρουσίας των μονοτυπι-
κών μηχανών, η σειρά New Hellenic εμφανίστηκε σε 
εκδόσεις βιβλίων ή σε τίτλους και λεζάντες εφημερί-
δων κυρίως μεταπολεμικά, ως Αττικά, αλλά δεν απέ-
κτησε μεγάλη δημοτικότητα (εικ. 171177).

Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 ο Morison συ-
νεργάστηκε με τον σημαντικότερο τότε σχεδιαστή 
γραμματοσειρών της Αγγλίας, τον Eric Gill (18821940, 
εικ. 178179). Αμφότεροι συμφωνούσαν στη σχεδια-
στική πρω το καθεδρία των λατινικών στοιχείων σε 
δίγλωσσα κείμενα και θεωρούσαν τη βυζαντινότρο-
πη παράδοση των ελληνικών στοιχείων ως εμπόδιο 

στην τυπογραφική ομοιομορφία και τη σχεδιαστική 
αρμονία του έντυπου λόγου. Οδηγώντας αυτή τη 
θεώρηση στα άκρα ο Gill, όταν δημιούργησε ένα 
από τα πιο εμβληματικά έργα του, τη λατινική οικο-
γένεια  γραμματοσειρών Perpetua για λογαριασμό της 
Mono    type, προσάρμοσε και τα ελληνικά γράμματα 
πλήρως στη σχεδίαση και τα υφολογικά χαρακτηρι-
στικά των λατινικών ως Greek Perpetua 283 (εικ. 
180181). Στις οδηγίες που άφησε αναφέρει για τoν 
σχε   διασμό των πεζών ελληνικών στοιχείων: 

α = q χωρίς την  κατιούσα κοντυλιά, δ = d με κυρτή ανιούσα 
κοντυλιά, ε = e με τη μεσαία κεραία χαμηλότερα και με πρό-
σθεση ακρεμώνα επάνω, η = n με τον δεξιό κορμό μακρύτε-
ρο,  θ = ο με πρόσθεση μεσαίας κεραίας, κ = k με χαμηλωμέ-
νη την ανιούσα κοντυλιά, λ = v αναποδογυρισμένο και με 
επιμήκυνση του κορμού, μ = u με επιμήκυνση του αριστερού 
κορμού, ρ = p με στρογγυλεμένη κεφαλή, τ = t με ευθεία 
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Εικ. 178. Eric Gill (18821940). Εικ. 179. Καλλιγραφικό ελληνικό αλφάβητο του Eric Gill, χ.χ.

Εικ. 181. Η γραμματοσειρά Greek Perpetua 283, Monotype Ltd, Σάλφορντς, 1928.

Εικ. 180. Προσχέδια του Eric Gill για τη γραμματοσειρά Perpetua Greek 283.

κεφαλή,  υ = u με στρογγυλεμένη δεξιά πλευρά, ω = m ανα-
ποδογυρισμένο και με πρόσθεση ακρεμώνων επάνω, σ = q 
χωρίς την  κατιούσα κοντυλιά + συμπλήρωση του οφθαλμού 
+ επιμήκυνση επάνω, ι = i χωρίς την τελεία.

Αυτή η προκρούστεια σχεδιαστική λατινοποίη-
ση διαφορετικών γραφών δεν περιοριζόταν στην 
ελληνική, αλλά χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες ανα-
τολικές γλώσσες, όπως την εβραϊκή, την ινδική, την 
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Εικ. 183. Σοφοκλής, Οιδίπους Τύρρανος, 
Νέα Υόρκη, Heritage Press, 1956. 

Εικ. 184. Δείγμα λατινικού και ελληνικού κειμένου 
με τη γραμματοσειρά Romulus Greek, 1927.

Εικ. 182. Ο Jan Van Krimpen (1892-1958).

Jan van Krimpen
Geboren am 12. Januar 1892 in Gouda, gestorben am 20. Oktober 1958 in
Haarlem. Von 1909 bis 1912 Zeichenunterricht an der Akademie für    bildende
Künste in Den Haag. Von 1925 bis 1958 für die Schriftgießerei Joh. Enschedé en
Zonen  in Haarlem tätig. Seine Schriften entstanden in Zusammenar-
beit mit dem Stempelschneider Paul Helmuth Rädisch.

Antigone Greek Joh. Enschedé

1933 Joh. Enschedé

Haarlemmer 1938 Joh. Enschedé Dutch Type
Haarlemmer Italic 1938 Joh. Enschedé Dutch Type

http://www.klingspor-museum.de

ταϋλανδική κ.ά. Προερχόταν από μια ευρύτερα δια-
δεδομένη αντίληψη τότε, η οποία, ακόμα και στους 
φιλελεύθερους πολιτικά Morison και Gill, αντανα-
κλούσε ένα μείγμα υποσυνείδητης αγγλικής υπεροψίας 
απέναντι στους πολιτισμούς των αποικιών ή των κρα-
τών επιρροής της και της ειλικρινούς προσπάθειας να 
διαμορφωθεί εννοιολογικά μία σχεδιαστική ταξινόμη-
ση και αισθητική ομοιομορφία που θα συμβάδιζε 
με την ορθολογική τυποποίηση της πρακτικής και πα-
ραγωγής στοιχείων για μηχανοποιημένα συστήματα. 

Την ίδια περίοδο στη Monotype, ο Morison συ-
νεργάστηκε με τον ολλανδό καλλιγράφο και σχεδια-
στή γραμματοσειρών Jan Van Krimpen (1892-1958, 
εικ. 182), ο οποίος πέραν των σημαντικών λα τινικών 
γραμματοσειρών που δημιούργησε για το στοιχειο-
χυτήριο του En schedé, στο Χάρλεμ όπου εργαζόταν 
μόνιμα, σχεδίασε και αρκετές γραμματοσειρές για 
το μηχανικό σύστημα της Mono type. Μετά την επι-
τυχία που είχε η πρώτη λατινική γραμματοσειρά 
που σχεδίασε, η Lutetia (En schedé, 1926), ανέλαβε 
τη δημιουργία μίας ελληνικής με σκοπό να περιέχει 
εκτός από το βασικό αλφάβητο και πλήρη συλλογή 
με όλα τα μαθηματικά σύμβολα. Το εγχείρημα αυτό 
ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, αν και η νέα σειρά με την 
ονομασία Antigone (εικ. 185-186)  χρησιμοποιήθηκε 
σε διάφορα ελληνικά βιβλία που επιμελήθηκε ο ίδιος 
(Six Hymns of Homer, Μάαστριχ, The Halcyon Press, 
1936) ή στις ΗΠΑ από τον εκδοτικό οίκο Limited 
Editions Club του George Macey (Σοφοκλής, Οιδί-
πους Τύρρανος, ΝΥ, Heritage Press, 1956, εικ. 183). 
Πρόσφατα επέστρεψε με τη συλλεκτική έκδοση: C.P. 
Cavafy, The Splendour of a Morning, Μίσιον, Βρετ. 
Κολομβία, Barbarian Press, 2016. Η σχεδίαση τής 
Antigone έχει καλλιγραφικά χαρακτηριστικά, αλλά 
παρέμενε μέσα στα πλαίσια του επικρατούντος κε-
ντρο-ερωπαϊκού ύφους. Πολύ αργότερα, το 1956, ο 
Van Krimpen θα σχολίαζε: «αν είναι καθόλου καλή... 
οφείλεται στην τύχη» (Van Krimpen 1956:33). 

Δημιούργησε, επίσης, μια μνημειακή κεφα λαιο-
γράμ ματη με περίγραμμα, την Open Kapitalen (En-
schedé, 1928, εικ. 189-190), στην οποία εκτός των 
λατινικών περιλαμβάνονταν και τα δέκα ελληνικά 
γράμματα· μια από τις πρώτες χρήσεις τους ήταν το 
1931 στους τόμους Iliad και Odyssey των εκδόσεων 
None such Press (Coakley 2014:15-16). 

Λίγα χρόνια αργότερα η προσέγγισή του για τα 
πεζά ελληνικά είχε μετατοπιστεί ριζικά προς τη λατι-
νοποίηση του ελληνικού αλφαβήτου. Η οικογένεια 
γραμματοσειρών Romu lus (1931), την οποία σχεδία-
σε σταδιακά για τη Mo no type, ήταν η πρώτη που είχε 
σχεδιαστεί περιλαμβάνοντας και το ελληνικό αλφά-
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Εικ. 186. Η γραμματοσειρά Antigone, Χάρλεμ, En schedé, 1927.

Εικ. 185. Προσχέδια του Jan Van Krimpen για τη γραμματοσειρά Antigone, Χάρλεμ, En schedé, 1927.

Εικ. 188. Η γραμματοσειρά Romulus Greek, Monotype Ltd, 1927.

Εικ. 187. Προσχέδια του Jan Van Krimpen για τη γραμματοσειρά Romulus Greek, Monotype Ltd, Σάλφορντς, 1927.
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1928 Open Kapitalen
Εικ. 189. Η γραμματοσειρά Kapitalen Greek, En schedé, 1928.

βητο (εικ. 184, 187-188, Midden dorp 2004:59-61). 
Από τα προσχέδια διακρίνουμε την κοινή άποψη που 
είχαν πλέον ο Van Krimpen και ο Morison:

Αδυνατώ να καταλάβω το γιατί οι λόγιοι της ελληνικής φι-
λολογίας ελάχιστα ενοχλούνται από αυτό τον συνδυασμό 
των σχεδόν πλήρως μνημειακών κεφαλαίων μαζί με τα 
άτσαλα καλλιγραφικά πεζά ...

(Haley 1992:111)

Η μόνη άλλη ελληνική γραμματοσειρά που δη-
μιουργήθηκε από το σχεδιαστικό τμήμα της Mono-
type κατά τον μεσοπόλεμο ήταν μία στενή παραλ-
λαγή της Porson Greek με αριθμό σειράς 404, στα 
μεγέθη 9 και 11 στ. Πέραν ενός δοκιμίου χωρίς τό-
νους και το καταληκτικό ς, με ημερομηνία 21 Μαΐου 
1935, η μόνη άλλη πληροφορία που έχει διασωθεί 

Εικ. 192. Η γραμματοσειρά Porson Condensed 404, Monotype Ltd, 1935.

Εικ. 191. Δείγμα της γραμματοσειράς Porson Condensed 404,
Monotype Ltd, 1935.

Εικ. 190. Δείγμα της γραμματοσειράς Kapitalen Greek,
En schedé, 1928.

είναι  πως ήταν μια επείγουσα παραγγελία για το 
τυπογραφείο Harrison & Sons του Λονδίνου, αλλά 
δεν πρέπει τελικά να χρησιμοποιήθηκαν σε κάποια 
έκδοση (Coak   ley 2014: 21, εικ. 191-192).

 Η φωνητική γραφή και το μονοτονικό αλφάβητο

Εκτός από αυτή την πίεση για αισθητική προσέγγι-
ση του ελληνικού αλφαβήτου προς το λατινικό που 
προερχόταν από τη Δύση, το γλωσσικό δίπολο δη-
μοτική-καθαρεύουσα, που είχε ήδη εμφανιστεί στην 
Ελλάδα από τα τέλη του 19ου αιώνα, είχε επίσης 
οδηγήσει μια μερίδα διανοουμένων σε ριζοσπαστι-
κές προτάσεις: να εφαρμοστεί, δηλαδή, μαζί με τη 
δημοτική γλώσσα, η απλοποίηση της ορθογραφίας 
(γνωστή ως φωνητική γραφή), το μονοτονικό σύ-



1932 Rostov Regular

Εικ. 193. Τα γράμματα του φωνητικού  μονοτονικού ελληνικού αλφαβήτου σε εκδόσεις της Ε.Σ.Σ.Δ., δεκαετία 1930.

Εικ. 194. Η πρόταση για μονοτονικό αλφάβητο με «κοκκιδοφόρα» πεζοκεφαλαία στοιχεία του Π.Γ. Κερασσώτη, 1944.
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στημα, ακόμα και η χρήση του λατινικού αλφαβή-
του. Η μόνη περίπτωση που οι νέες αυτές ιδέες 
εφαρμόστηκαν στην ελληνική γλώσσα ήταν στη νεα
ρή τότε ΕΣΣΔ, όπου, το 1926, η συνδιάσκεψη ελλή-
νων εκπαιδευτικών αποφάσισε ότι στις ελληνόφωνες 
κοινότητες της Ρωσσίας (περίπου 400.000 άτομα) 
θα διδασκόταν η δημοτική με μονοτονικό σύστημα 
και με 20γράμματο φωνητικό αλφάβητογραφή: δη-
λαδή, έχοντας αφαιρέσει τα φωνήεντα Ηη, Ωω, τους 
διφθόγγους αι, ει, οι, όπως και τα σύμφωνα Ξξ, Ψψ, 
ενώ θα χρησιμοποιούσαν μόνο το πεζό ς και το Υυ 
ως ου (εικ. 193). 

Τη δεκαετία του 1930, αυτή η τάση απλοποίησης 
του ελληνικού αλφαβήτου ή ακόμα και της πλήρους 
υιο θέτησης του λατινικού είχε αρχίσει να τίθεται 
προς συζήτηση στην Ελλάδα. Δημοτικιστές φιλόλο-
γοι και διανοούμενοι, όπως οι Δημήτρης Γληνός, 
Μένος Φι  λή ντας, Κ. Καρ θαίος, Φώτος Γιοφύλλης 
κ.ά., υπο στή  ρι ζαν τόσο την εισαγωγή της φωνητι-
κής ορθογραφίας, όσο και την πλήρη υιοθέτηση 
των λατινικών χαρακτήρων για τη γραφή της νέας 
ελληνικής γλώσσας:

[...] Να παρουμε το λατινικο αλφαβητο: Την τριτη λυση 
θεωρουμε για την καλυτερη, γιατι πρωτα πρωτα μας εισα-
γει μορφικα στην οικογενεια των εβρωπαικων λαων, επειτα 
λυνει με μιας ολοκληρο το ορθογραφικο προβλημα. Δεν θα 
μπορει και θελοντας κανεις ν᾽ανορθογραφησει. Τριτο και 
πολυ σπουδαιο: Διατηρει ανεπαφη την ορθογραφια της 
αρχαιας και της αρχαϊζουσας, δε δημιουργει επομενως, 
διπλες οπτικες εικονες για καθε λεξη. Ετσι η ψυχολογικη 
αντισταση για ολους μας υπερνικιεται με μιας και εφκολυ-
νονται, οσοι θα μαθαινουν τα αρχαια ελληνικα. Ως προς 
το ζητημα του «Εθνικου φιλοτιμου» αρκει να υπενθυμι-
σουμε, πως και οι προγονοιμας το αλφαβητο το πηραν 
απο τους Φοινικες και ακομα πως το Λατινικο αλφβητο 
καταγεται απο το ελληνικο.

Δ. Γληνός, Πρωτοπορία (1930):7677 2

 
Φυσικά, το ισχυρό πολιτικό, ακαδημαϊκό και εκ-

κλησιαστικό πλέγμα εξουσίας δεν επέτρεψε καμία 
ουσιαστική αλλαγή στην Ελλάδα, αν και αντίθετες 
φωνές δεν έπαψαν να εμφανίζονται. Μέσα στη δίνη 
του Β´Παγκοσμίου Πολέμου, το 1941, ο καθηγητής 
της Φιλοσοφικής Σχολής Ι. Θ. Κακριδής δημοσίευ-
σε ένα κείμενό του στοιχειοθετημένο με μονοτονικό 

σύστημα που τον οδήγησε κατηγορούμενο για αντε
θνική δράση στη διαβόητη «Δίκη των τόνων». Η 
υποστήριξη του πνευματικού κόσμου υπέρ του υπήρ-
ξε έντονη με άρθρα και ψηφίσματα, αλλά παρόλα 
αυτά ο Κακριδής τιμωρήθηκε με προσωρινή απόλυ-
ση. Λίγο αργότερα, ο δημοτικιστής συγγραφέας Μ. 
Καραγάτσης σε σειρά άρθρων του στην εφημ. Πρω-
ία (Καραγάτσης 1943) υποστήριξε την εφαρμογή 
της φωνητικής ορθογραφίας και την εισαγωγή του 
μονοτονικού συστήματος με τη χρήση τελείας στα 
τονούμενα γράμματα. Το 1944,  ο Π.Γ. Κερασσώ-
της, ένας άλλος μαχητικός συγγραφέας εκδότης 
και βουλευτής των Φιλελευθέρων και αργότερα 
της ΕΔΑ, άρχισε να χρησιμοποιεί το μονοτονικό 
στις εκδόσεις του και μάλιστα έφτασε να παραγ-
γείλει στοιχεία με «κοκκίδα» αντί τόνου (εικ. 194):

[...] Ετσι μιά που πήρε τη μεγάλητης απόφαση η «Κλω-
στουφαντουργική Εγκυκλοπαίδεια» παράγγειλε τις σχετι-
κές μήτρες των γραμμάτων στα Χυτήρια Καρπαθάκη και 
Σιας και έχυσε τα πρώτα «κοκκιδοφόρα» στοιχεία [γραμ-
ματοσειρά Ολύμπια], τα στοιχεία που είναι πεπρωμένο να 
εξοστρακίσουνε μιά για πάντα τα διακοσμητικά σημάδια 
των τόνων, τη βαριά κληρονομιά των αλεξαντρινών, που 
τόσο ακριβά την πλήρωσαν οι προηγούμενες γενεές. Χρει-
άστηκαν αμέσως νέου συστήματος στοιχειοθήκες, γιατί μες 
στις παλιές εξέσπασε μια φοβερή δίνη. Σαρώθηκαν τα δύο 
τρίτα από τις θήκεςτους.

Μετά κάμποσες προσπάθειες η νέα στοιχειοθήκη που 
ήτανε προορισμένη να δεχθή τα νέα «κοκκιδοφόρα» γράμ-
ματα είχε σχεδιαστή και κατασκευαστή. Την παραθέτουμε 
εδώ για να κάνετε και μόνοισας τη σύγκριση με την παλιά, 
να πεισθήτε και σεις πόσο απλούστερη είναι, πόσο ευκολύνει 
το έργο του στοιχειοθέτη, αλλά και από πόσα περιττά κατα-
κόσμητα γράμματα ελευθερώνει τη γραφή της γλώσσας μας.

[...] Στα σχέδια διακρίνονται ποιές θήκες στοιχείων (και 
επομένως και γράμματα) καταργούνται (οι σκιασμένες) 
κατά το στιγμικό τονικό σύστημα και ποιές διατηρούνται 
(οι λευκές). Καταργούνται δηλ. 113 γράμματα και πνεύμα-
τα και διατηρούνται 38, πράγμα που δείχνει την τεράστια 
σημασία της μεταρρυθμίσεως. Όπως βλέπει ο αναγνώστης 
με την πρώτη σύγκριση η απλούστευση είναι καταπληκτι-
κή. Η πάνω στοιχειοθήκη περιώρισε στο ελάχιστο τις θή-
κεςτης και άφησε συγχρόνως θέση για τα χειρόγραφα και 
το συνθετήριο.

2. Για μια συλλογή κειμένων με τις δημοσιευμένες απόψεις τους 
βλ.  Μ. Φιλήντας, Δ. Γληνός κ.ά., Φωνητική γραφή, Αθήνα, εκδ. 
Κάλβος, 1980.
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Οι επιταχυνόμενες τεχνολογικές εξελίξεις στον το-
μέα των Γραφικών Τεχνών που έλαβαν χώρα στη 
Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ άρχισαν να φτάνουν 
και στην Ελλάδα, όπου επίσης παρατηρείται μια αυ-
ξανόμενη δραστηριότητα στην επένδυση κεφαλαί-
ων για βιομηχανικές δραστηριότητες (Δερτιλής 
1984, Αγριαντώνη 1986). Βέβαια, σε μία χώρα όπου 
ο αναλφαβητισμός ήταν ακόμα μεγάλος, ο τυποεκ-
δοτικός κλάδος δεν είχε αποκτήσει ένα αριθμητικά 
ικανό κοινό που θα δικαιολογούσε μεγάλες επενδύ-
σεις. Ὄμως, κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα οι 
δραματικές γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως ο υπερδι-
πλασιασμός της εθνικής επικράτειας και η τραγω-
δία του Μικρασιατικού ξεριζωμού, διεύρυναν το 
αναγνωστικό κοινό. Ιδιαίτερα στην περιφέρεια της 
ραγδαία αναπτυσ σόμενης Αθήνας – όπου εκδιδόταν  
η πλειονότητα της έντυπης παραγωγής – η προσδο-
κία απόκτηση επιρροής με την ίδρυση εφημερίδας ή 
περιοδικού αποτελούσε ένα ελκυστικό όχημα κοι-
νωνικής και πολιτικής ανέλιξης πολλών φιλόδοξων 
επιχειρηματιών, οι οποίοι εκ μεταλλεύονταν την ανα-
σφάλεια και ανάγκη των εργατών τύπου, κυρίως των 
στοιχειο θετών, για απασχόληση. Παρά τις προσπά-
θειες των τελευταίων, όμως, να βελτιώσουν τη θέση 
τους, ακόμα και με μαχητικές πολυήμερες απεργίες 
για τις κακές συνθή κες εργασίας χωρίς αργία τις Κυ-
ριακές ή τις εορταστικές ημέρες, το αποτέλεσμα ήταν 
πως κατέληγαν σε αποτυχία (Ζάζας 2011:179-195).   

Το 1911, το Εργατικό Κέντρο Αθηνών υπέβαλε 
Υπό μνημα στη Βουλή για την εργασιακή κατάσταση 
στη Βιομηχανία του βιβλίου και Τύπου, όπου κατα-
γράφονται τα συνεχή προβλήματα υγείας (μολυβδία-
ση, φυματίωση, ρευματισμοί κ.ά.), οι εξαντλητικές 
ώρες εργασίας σε ορθοστασία, οι χαμηλές και καθυ-
στερούμενες αμοιβές, η εκτεταμένη παιδική εργα-
σία, η ανεργία και τα οξυμένα προβλήματα της εκμη-
χάνισης της στοιχειοπαραγωγής:

Μηχανήματα: Από τινος χρόνου εισήχθησαν και παρ᾽ ημίν η 
στιχοτυπία και η στοιχειοχυτική. Εις αμφοτέρους τους κλάδους 
τούτους γίνεται χρήσις στοιχείων εκ μετάλλου τετηκότος· ο ερ-
γάτης ο χειριζόμενος τα στιχοτυπικά και στοι χειοχυτικά μηχα-
νήματα εργάζεται υπό την επίδρασιν  με  γάλης θερ  μοκρασίας 
και εν τῳ μέσῳ ατμοσφαίρας κεκορεσμένης από τους δηλητη-
ριώδεις ατμούς και τας αναθυμιάσεις του αναλυομένου μετάλ-
λου· είναι πρόδηλον ότι ο εργαζόμενος από τοιαύτας συνθήκας 
ταχέως υποκύπτει εις το μοιραίον τέλος. 

(Σκιαδάς τόμ. Γ´, 1982:215-217)

Παράλληλα, βέβαια, οι όλο και συχνότερες εμπο-
ρικές συναλλαγές με τα ευρωπαϊκά κέντρα μέσα από 
τις βελτιούμενες συγκοινωνίες καθώς και η διαβίωση 
για σπουδές στο εξωτερικό και επιστροφή πολλών 
νέων στα ελληνικά αστικά κέντρα αύξησαν και τις 
απαιτήσεις για την ποιότητα και ποικιλία των εκδό-
σεων σε τεχνολογικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Στις 
εφημερίδες και τα περιοδικά εμφανίζονται πλέον μό-
νιμες σελίδες με διαφημίσεις κάθε είδους και το οι-
κονομικό όφελος από αυτή τη δραστηριότητα γίνεται 
γρήγορα σημαντική πρόσοδος για την επιβίωση των 
εκδοτικών επιχειρήσεων (εικ. 196-213). 

Τη ζήτηση για ελκυστική παρουσίαση των προϊό-
ντων ή των προσφερομένων υπηρεσιών καλούνται 
να υπηρετήσουν οι πρωτο-εμφανιζόμενες διαφημιστι-
κές εταιρείες, οι φωτο-τσιγκογράφοι και οι γραμμα-
τοσειρές που εισάγονταν από την Ευρώπη. 

Επίσης, εμφανίστηκαν ανταγωνιστικά ελληνικά 
στοιχειο χυτήρια που παρείχαν βελτιωμένη ποιότητα 
και εισήγαγαν ποικιλίες σχεδίων σε χαμηλότερες τι-
μές από τις ευρωπαϊκές, διεκδικώντας πλέον ένα με-
γάλο μέρος της ελληνικής εκτυπωτικής αγοράς.3

Μέρος Β´: Τα ελληνικά στοιχειοχυτήρια (1900-1940)

3. Τα σημαντικότερα εκδοτικά, εκτυπωτικά και στοιχειοχυτικά 
καταστήματα και οι ιδρυτές τους παρουσιάστηκαν στον τόμ. Β´, 
«Βιομηχανία-Εμπόριον», της 12τομης έκδοσης Πανελλήνιον 
Λεύ  κωμα Eθνικής Eκα τ  ονταετηρίδος 1821-1921 (επιμ. N. Σηφά-
κης και I. Xατζηιωάννου), Αθήνα 1922-. Δύο ακόμα δημοσιευ-
μένα άρθρα για τα στοιχειοχυτήρια είναι: Δημήτρης Παυλόπου-
λος, «Τα πρώτα στοιχειοχυτήρια στη νεότερη Ελλάδα», Ηυφέν, 
τόμ. 1, 1(άνοιξη 1998)65-69 και Κλήμης Μαστορίδης, «Χάραξη 
και χύτευση των ελληνικών τυπογραφικών στοιχείων στον 19ο 
και 20ό αιώνα», Ηυφέν, τόμ. ΣΤ´, 6(2006)49-110.

Εικ. 195. Εφημερίδα Ελληνική Επιθεώρησις, 
Αθήνα, τχ. 110, 12.1916.



Εικ. 196. Διαφημίσεις, Εμπρός, 1899.

Εικ. 198. Διαφήμιση, Ελληνική Επιθεώρησις, 1907.

Εικ. 199. Διαφήμιση, Παρνασσός, 1910.Εικ. 197. Διαφήμιση, Ελεύθερον Βήμα, 1908.



Εικ. 206. Διαφήμιση, Νέοι Καιροί, 1929.Εικ. 203. Διαφήμιση, Φιλελεύθερος, 1915.

Εικ. 200. Διαφήμιση, Παρνασσός, 1910.

Εικ. 201. Διαφήμιση, Παρνασσός, 1915.

Εικ. 202. Διαφήμιση, Άστυ, 1914.

Εικ. 204. Διαφήμιση, Η Εικονογραφημένη της Ελλάδος, 1925.

Εικ. 205. Διαφήμιση, Εξέλσιορ, 1925.



Εικ. 207. Σελίδα με διαφημιστικές καταχωρήσεις, Εξέλσιορ, 1925.



Εικ. 208. Διαφήμιση, Η Εικονογραφημένη της Ελλάδος, 1925.

Εικ. 212. Διαφήμιση, Νέα Εστία, 1931.

Εικ. 213. Διαφήμιση, Ακρόπολις, 1930.

Εικ. 210. Διαφήμιση, 
Ελ. Βήμα, 1929.

Εικ. 211. Διαφήμιση, Ακρόπολις, 1930.

Εικ. 209. Διαφήμιση, Εξέλσιορ, 1926.
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Το στοιχειοχυτήριο Θ. Αποστολόπουλου

Ο Θεόδωρος Αποστολόπουλος ίδρυσε το βιβλιοπω-
λείο του από το 1888 και σταδιακά, έως τις αρχές 
του 20ού αι., ανταγωνιζόμενος το κραταιό τότε κα-
τάστημα του Α. Κωνσταντινίδη επέκτεινε τις δρα-
στηριότητές του προσφέροντας (εικ. 214):

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ – ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ – ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ –

ΓΑΛΒΑΝΟΠΛΑΣΤΗΡΙΟΝ – ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΗΡΙΟΝ – 

ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΕΙΟΝ – ΜΗΤΡΟΤΥΠΕΙΟΝ – ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ –

ΞΥΛΟΓΡΑΦΕΙΟΝ – ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟΝ – ΧΡΩΜΟΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ – 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Οι κατάλογοι των Καταστημάτων Αποστολόπουλου είναι τρεις:
1ος Ο του Στοιχειοχυτηρίου
2ος Ο του Βιβλιοπωλείου
3ος Ο των Διδακτικών Οργάνων και Σκευών
Ζητείστεν αυτούς οι κ. Πελάται και Ανταποκριταί
Εν Αθήναις
Εκ του Τυπογραφείου των Βιβλιεμπορικών Καταστημάτων
Αποστολόπουλου
Ιδού ότι, καθ᾽ ήν εδίδομεν υπόσχεσιν ου προ μακρού χρό-
νου, είμεθα σήμερον εις θέσιν να παρουσιάσωμεν το πλου-
σιώτερον των Ελληνικών Δειγματολογίων εις παντοδαπούς 
τυπογραφικούς χαρα  κτήρας, κοσμήματος, κορωνίδας, σύμβο-
λα κλπ. όπερ οσήμεραι συμπληρούμεν και τελειοποιούμεν.

Τα ημέτερα Καταστήματα, φιλοτιμούμενα να προάγω-
σι την εγχώρια βιομηχανίαν, πλην των άλλων πραγματικών 
προόδων, ας αντί δαπανών και κόπων ου σμικρών πρώτα εν 
Ελλάδι και Ανατολῄ στοιχειοχυτικά μηχανήματα, εφάμιλλα 
κατά πάντα προς τα Ευρωπαϊκά τελευταίου συστήματος, 
λειτουργούντα δ᾽ εν τοις ημετέροις Καταστήμασιν υπό την 
πεπειραμένην χείραν δεξιών και διακεκριμένων τεχνιτών, 
χύνοντα δε τα τυπογραφικά στοιχεία εντελώς έτοιμα δια 
την Γραμματοθήκην και παράγοντα τοιαύτα εις ύψη τρία, 
ήτοι εις Γαλλικόν, εις Γερμανικόν και εις Ιταλικόν.

Τα κύρια συστατικά γνωρίσματα των τυπογραφικών χα-
ρακτήρων, μικρών τε και κεφαλαίων, των ημετέρων στοι-
χειοχυτηρίων είναι σκληρότης υλικού, ευθυγραμμία εφαρ-
μογής, καλλιτεχνία δ᾽ οφθαλμού καθαρού, λείου και βαθέος 
δια μητρών ευρωπαϊκών.

Η εργασία είναι κατά πάντα ομοιότατη προς την ευρω-
παϊκήν. Στοιχεία δε ποικίλα, μικρά και κεφαλαία, φαντασίας, 
κοσμήματα, πανδέκται (passe-partout), πλαίσια, κορωνίδες 
(εικονίδια), σύμβολα, γραμμαί, μυστάκια, κανόνες (φιλέ-
δες), χειροδείκται, πύνδακες (φόντα) σελίδων, συναλλαγ-
ματικών κλπ. κλπ. παντοειδή ωραιότατα είναι τα προϊόντα 
των ημετέρων στοιχειοχυτηρίων.

Λοιπόν το μεν μηχαναί τέλειαι, ως αι δικαί μας, το δε 
ευσυνειδησία ως προς την σκληρότητα του υλικού, ήτις κα-

θιστᾴ τα στοιχεία διαρκέστατα, τρίτον δε τεχνίται καλοί και 
μήτραι καλαί, ιδού το παν της στοιχειοχυτικής τέχνης. Τα 
ημέτερα στοιχειοχυτήρια ουδενός των προσόντων τούτων 
στερούνται. Άλλως δε πηδαλιουχούνται υπό βουλήσεως 
στερράς και δραστηριότητος και φιλοτιμίας θερμουργού, 
ώστε δεν είναι δυνατόν ή να είναι τα πρώτα μεν εν τῃ Ανα-
τολῄ, όμοια δε κατά πάντα προς τα εν Ευρώπῃ.

Όσοι εκ των κ. Ιδιοκτητών ή Διευθυντών Τυπογραφείων 
ή εκ των κ. Στοιχειοθετών και Πιεστών εδοκίμασαν μέχρι 
τούδε – και τοιούτοι είναι πλείστοι – επείσθησαν αδιστά-
κτως περί της αλήθειας των λόγων και των έργων ημών.

Εκ της καθ᾽ ημέραν δε πείρας αποδεικνύεται ότι όσον τα 
μέταλλα, εξ ων συνίστανται χημικώς τα στοιχεία, παρασκευ-
άζονται στερεώτατα δι᾽ αναλόγου και ευσυνειδήτου μίξεως, 
τόσον τα στοιχεία αποβαίνουσιν ελαφρότερα κατά βάρος 
προς όφελος του αγοραστού. Συγκριτικήν δοκιμήν δύναται 
ευκόλως πας τυπογράφος να κάμη, ζυγίζων ιδιαιτέρως ίσον 
αριθμόν ομοίων στοιχείων ημετέρων τε και ξένων.*

Προσθέτομεν δε, ότι, πλην τούτου, εφροντίσαμεν ώστε η 
αναλογική σειρά των ημετέρων χαρακτήρων ουδέν στοιχείον 
πλεονάζον να περιέχῃ. Επομένως ο αγοραστής να μη πλη-
ρώνῃ βάρος περιττόν, άχρηστον δε εις την εργασίαν αυτού.

Εικ. 214. Στοιχειοχυτήριον Θ. Αποστολόπουλου, 1901(;).
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Κατά τα ανωτέρω οι ημέτεροι τυπογραφικοί χαρακτή-
ρες παρουσιάζουσι δύο σπουδαίας θεμελιώδεις αρετάς, 
ήτοι 1ον  στερεότηταν και διάρκειαν (τριπλασίαν των εξ 
αδυνάτων υλών κατασκευαζομένων) και 2ον ελαφρότητα 
κατά είκοσιν επί τοις εκατόν. Επομένως καταφανές είναι το 
διττόν όφελος του αγοραστού.

Πλην των δύο τούτων σπουδαίων θεμελιωδών αρετών 
οι δια σκληρών υλών και μετάλλων χαρακτήρες ημών πα-
ρουσιάζουσι τύπον καθαρώτατον. Αι λεπταί δε γραμμαί 
εκάστου στοιχείου αντέχουσιν επί μακρότατον χρόνον 
αναλλοίωτοι εις την πίεσιν των τυπογρ. πιεστηρίων, ενῴ αι 
λεπταί γραμμαί των δια μαλακών υλών κεχυμένων χαρα-
κτήρων καταστρέφονται ευθύς αμέσως κατά τας πρώτας 
εκτυπώσεις, παρουσιάζουσι δ᾽ ούτω τύπον πλημμελή και 
αφιλόκαλον.

Οι άπαξ δοκιμάσαντες μαρτυρούσι περί πάντων τού-
των εν τε ταις Αθήναις, εν Πειραιεί, εν ταις Επαρχίας και εν 
τῳ Εξωτερικῴ.

Πας δ᾽ ο αιτών λαμβάνει δείγματα στοιχείων και Τιμο-
λόγιον δωρεάν.

Προς τους αξιοτίμους δε κ. Πελάτας και ανταποκριτάς 
των ημετέρων Καταστημάτων, οίτινες ετίμησαν και τιμώ-
σιν αυτά δια των παραγγελιών των, καθήκον υπολαμβάνο-
μεν να εκφράσωμεν τας ημετέρας ευχαριστίας και να παρα-
καλέσωμεν αυτούς να συνεργάζωνται πάντοτε μεθ´ημών 
επί τῃ ασαλεύτῳ πεποιθήσει ότι, όπως μέχρι τούδε, ούτω 
και εις το μέλλον εσόμεθα πάνυ πρόθυμοι να παρέχωμεν 
αυτοίς πάσας τας δυνατάς εκδουλεύσεις μετά της χαρακτη-
ριζούσης τα ημέτερα Καταστήματα δραστηριότητος, ταχύ-
τητος και ακριβείας. 

* Πρέπει όμως ο ούτω δοκιμάζων να μη παρορᾴ ενίοτε την 
ένεκα ατελείας πεπαλαιωμένων τινών στοιχειοχυτικών μη-
χανών άλλων στοιχειοχυτηρίων και πλημμελούς κατασκευής 
ή αδυναμίας του εμβόλου αυτών παρουσιαζομένην κενότητα 
εντός του σώματος πολλών στοιχείων, όπερ εις τα ημέτερα 
στοιχεία δεν παρατηρείται, ένεκα της τελειότητος των ημετέ-
ρων μηχανών, αίτινες είναι νεώταται και τελευταίου τελειο-
τάτου ευρωπαϊκού συστήματος.

Από τον Πρόλογο αυτό, πέραν της αναμενόμενης 
διαφημιστικής εκθείασης των προϊόντων του κατα-
λόγου, μπορούμε να αντλήσουμε πολλές πληροφο-
ρίες για την τεχνολογία, την πρακτική, αλλά και τα 
προβλήματα που ταλάνιζαν τους τυπογράφους από 
την κακή ποιότητα των στοιχείων, τα οποία δεν έπα-
ψαν να υπάρχουν και δεκαετίες αργότερα. Ενώ ο 
προηγούμενος κατάλογος του Κωνσταντινίδη (1889) 
περιείχε μόνο μία σύντομη ιστορική Εισαγωγή περί 
Τυπογραφίας και κάποιες πληροφορίες για την τιμο-
λογιακή πολιτική της επι χείρησης, το έντυπο του 

Αποστολόπουλου για πρώτη φορά περιγράφει και 
υπόσχεται να θεραπεύσει την ποιότητα των στοιχεί-
ων με καλύτερης ποιότητας μέταλλα και με νέες 
στοιχειοχυτικές μηχανές μεγάλης ακριβείας που 
εξασφάλιζαν αυξημένη αντοχή, άρα και φθηνότερο 
κόστος για τους τυπογράφους. Επιτίθεται, μάλιστα, 
στους ανταγωνιστές του για τη χρήση παλαιών μη-
χανών που το έμβολο πίεσης δυσλειτουργεί και πα-
ράγει πολλά ατελή (σκάρτα) στοιχεία στις παραγγε-
λίες των τυπογραφείων.

Επιπλέον, περιελάμβανε έναν «καταστατικό χάρ-
τη» των εμπορικών κανόνων συνδιαλλαγής της επι-
χείρησης με τους πελάτες:

Παραγγελίαι άνευ χρημάτων δεν λαμβάνονται υπ᾽ όψει, 
επιστολαί δε τοιαύται μένουσιν άνευ απαντήσεως.

Κανών γενικός. – Εις πάντα άνθρωπον, αλληλογραφούντα 
μεθ᾽ ετέρου εμπορικώς, επιβάλλεται απαραιτήτως να γρά-
φῃ ευαναγνώστως το όνομα και το επώνυμόν του, σαφώς 
δε τη διεύθυνσίν του και το μέσον της αποστολής των 
εμπορευμάτων, διότι ουδείς έχει την υποχρέωσιν να μα-
ντεύῃ τους γραφικούς συμβολισμούς των άλλων. Το αυτό 
δέον να μη παραλείπῃ πας πελάτης, Ανταποκριτής ή Πρά-
κτωρ των ημετέρων Καταστημάτων, παρακαλούμενος άμα 
να σημειοί ευαναγνώστως και σαφώς τας επιγραφάς των 
προς ημάς επιστολών του. Διότι πικρά πείρα επιβάλλει να 
ζητώμεν ταύτα.

Προς τους αξιοτίμους Πελάτας, Ανταποκριτάς 
και Πράκτορας των ημετέρων Καταστημάτων.

Αξιότιμε Κύριε,
Άρθρον 1ον

Οι Κατάλογοι των Καταστημάτων Αποστολόπουλου είναι 
τρεις, ήτοι: 1ος, Ο των Στοιχειοχυτηρείων, 2ος, Ο του Βι-
βλιοπωλείου, και 3ος, Ο των Διδακτικών Οργάνων και 
Σκευών. Εις έκαστος τούτων στέλλεται τοις αιτούσι πελά-
ταις δωρεάν και ελεύθερος ταχυδρομικών τελών. 

Άρθρον 2ον
Το παρόν Δειγματολόγιον και Τιμολόγιον των Στοιχειοχυ-
τηρίων ημών διαιρείται εις Εισαγωγήν, εις Μέρη τέσσαρα 
και εις Συμπλήρωμα, ως εμφαίνει ο έμπροσθεν πίναξ των 
περιεχομένων και η εφεξής λεπτομερής διάταξις της ύλης 
του βιβλίου τούτου.

Άρθρον 3ον
Αι τιμαί του Τιμολογίου τούτου είναι οριστικαί. Η πώλησις 
δε γίνεται μόνον τοις μετρητοίς, μη χορηγουμένης πιστώ-
σεως εις ουδένα επί των τυπογραφικών χαρακτήρων.

Άρθρον 4ον
Εξαιρετικώς δυνάμεθα ενίοτε να δεχθώμεν γραμμάτιον δι-
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μήνου ή τριμήνου προθεσμίας (μετά προηγουμένην συνεν-
νόησιν), υπογεγραμμένον όμως ή εγγυημένον δια της υπο-
γραφής φερεγγύου εμπόρου εμπορευομένου εν Αθήναις και 
πιστούχου εις τι των εν Αθήναις πιστωτικών ιδρυμάτων. Εν 
τῃ εξαιρετικῄ ταύτῃ περιπτώσει η του κατωτέρῳ άρθρου 7% 
έκπτωσις ελαττούται εις 2%, εν η δέ ποτε περιπτώσει ηθέλο-
μεν στέρξει προθεσμίαν μακροτέραν της τριμήνου (μέχρις 
εξαμήνου το πολύ) ουδεμία γίνεται έκπτωσις.

Άρθρον 5ον
Πάσα παραγγελία συνοδευόμενη υπό ενός τρίτου τουλάχι-
στον της ολικής αξίας αυτής δύναται να εκτελεσθῄ υφ᾽ 
ημών. Τα λοιπά όμως δύο τρίτα πρέπει, πριν ή παραδώσω-
μεν το εμπόρευμα, να καταβληθώσιν είτε απ᾽ ευθείας προς 
ημάς, είτε προς τα κατά τόπους Πρακτορεία ατμοπλοϊκών 
ή άλλων Εταιρειών, είτε προς ωρισμένους αντιπροσώπους 
ημών, μετά προηγουμένην έγγραφον των πελατών ημών 
συνεννόησιν μεθ᾽ ημών.

Άρθρον 6ον
Πάσα παραγγελία αξίας μικροτέρας των εκατόν δραχμών 
δέον να συνοδεύηται δι᾽ ολοκλήρου του τιμήματος.

Άρθρον 7ον
Παρέχομεν έκπτωσιν επί των εν τῳ τιμολογίῳ τούτῳ τιμὠν 
5%, όταν προπληρώνηται ημίν το όλον τίμημα εκάστης δι-
δομένης παρά πελατών παραγγελίας.

Άρθρον 8ον
Τα χρήματα δύνανται να στέλλωνται ημίν εις χαρτονομί-
σματα εντός συστημένων επιστολών, ή δια τραπεζικών ή 
ταχυδρομικών επιταγών, ή δι᾽ οιουδήποτε άλλου ασφαλούς 
μέσου. Ενδεχόμενη απώλεια αυτών προ της υφ᾽ ημών πα-
ραλαβής βαρύνει τον αποστολέα.

Άρθρον 9ον
Πάσα κατά τους όρους του Τιμολογίου τούτου διδομένη 
ημίν παραγγελία, εκτελείται ως τάχιστα κατά το δύνατον.

Άρθρον 10ον
Τόπος εξ ου η αποστολή και τόπος εν ῳ γινεται η πληρωμή 
των χρημάτων είναι μόνον αι Αθήναι.

Άρθρον 11ον
Συμπληρωματικαί παραγγελίαι (αι λεγόμεναι αναπληρώ-
σεις) τυπογραφικών χαρακτήρων, ως είθισται εν τῳ εμπο-
ρίῳ, γίνονται ΑΠΑΞ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ, και έστω τούτο προς 
γνώσιν των κ. πελατών και ανταποκριτών ημών. Η προθε-
σμία είναι 15 ημερών κατά το άρθρον 19ον.

Άρθρον 12ον
Ο δίδων παραγγελίαν στοιχείων δέον εν τιπρος ημάς επι-
στολῄ του να σημειοί ευαναγνώστως το είδος, το σώμα, 
την επωνυμίαν και τον αύξοντα αριθμόν τούτων, οδηγού-
μενος εκ του παρόντος Δειγματολογίου.

Άρθρον 13ον
Δεχόμεθα, παραδοτέον εις τα ενταύθα ημέτερα Καταστή-
ματα αδαπάνως δι᾽ ημάς, ΥΛΙΚΟΝ ΠΑΛΑΙΟΝ, ήτοι εφ-
θαρμένους τυπογραφικούς χαρακτήρας. Οι εφθαρμένοι 

χαρακτήρες, εάν είναι εξ υλικού καθαρού και ανοθεύτου, 
αγοράζονται παρ᾽ ημών αντι ΔΡ. 1,30 περίπου κατ᾽ οκάν 
εντός του ημετέρου Καταστήματος, όταν πρόκειται ν᾽ 
ανταλλαγώσι με στοιχεία καινουργή των ημετέρων Στοι-
χειοχυτηρίων ΙΣΟΥ ΒΑΡΟΥΣ.

Άρθρον 14ον
Επίσης δεχόμεθα ιδιαιτέρως συνεσκευασμένα και παραδο-
τέα αδαπάνως δι᾽ ημάς εν τῳ ημετέρῳ Καταστημάτι εφθαρ-
μένα τυπογραφικά μέταλλα (λούκια), διαστήματα, διάστι-
χα, γραμμάς, κανόνας (φιλέδες), κοσμήματα, πύνδακας 
(φόντα), μυστάκια, σύμβολα, κορωνίδας, εικονίδια, πλαί-
σια, πλάκας στερεοτυπίας, υπολείμματα, στοιχεία ανάμι-
κτα και παν εν γένει είδος εφθαρμένου υλικού τυπογραφι-
κής χρήσεως ΑΝΤΙ ΔΡΑΧΜΗΣ 1 περίπου κατ᾽ οκάν.

Άρθρον 15ον
Ωσαύτως αγοράζομεν επί ιδίᾳ συμφωνίᾳ παλαιούς μολυ-
βδίνους σωλήνας αχρήστους και άλλα μολύβδινα αντικεί-
μενα (εκ καθαρού μολύβδου) εφθαρμένα είτα εκ Αθηνών 
και Πειραιώς είτε εκ των επαρχιών και του Εξωτερικού. 
Ομοίως δε αγοράζομεν αντιμόνιον και κασσίτερον πρώτης 
ποιότητος. Ταύτα δε πάντα είτε επ᾽ ανταλλαγῄ με στοιχεία 
καινουργή είτε επί πληρωμῄ.

Άρθρον 16ον
Υλικόν περιέχον ψευδάργυρο (τσίγκον), ή πάσαν αλλότρι-
αν ουσίαν, οία τα εκλογικά σφαιρίδια, αι σφαίραι των 
όπλων κλπ. είναι εντελώς απαράδεκτον.

Άρθρον 17ον
Ουδεμία έκπτωσις εκ των εν άρθροις 4 και 7 παρέχεται εις 
τους δίδοντας αντάξιον της παραγγελίας των εις παλαιόν 
υλικόν (χαρακτήρας εφθαρμένους κλπ.)

Άρθρον 18ον
Κιβωτίδια παραγγελιών επιστρεφόμενα ημίν κενά και εν 
καλῇ καταστάσει, λογίζονται, απηλλαγμένα δαπάνης, εις 
το ήμισυ της τιμής της σημειωθείσης εν τῃ αποστολῄ.

Άρθρον 19ον
Ορίζονται 15 ημέραι δια τον έλεγχον πάσης γενομένης υφ᾽ 
ημών προμηθείας τοις κ. πελάταις. Παρελθούσης της προ-
θεσμίας ταύτης πάσα διαμαρτυρία και πάσα αξίωσις και 
παν παράπονον και πάσα επιστροφή είναι απαράδεκτα.

Άρθρον 20ον
Πάσα δαπάνη συσκευής ή εγκιβωτισμού, μεταφοράς, φορ-
τώσεως, φόρων δημοτικών ή λιμενικών, αποστολής κτλ. 
επιβαρύνει τον παραγγελέα. Πας δε κίνδυνος φθοράς, βλά-
βης, καταστροφής ή απώλειας του εμπορεύματος ορᾴ αυ-
τόν ευθύς ως τούτο εξέλθῃ του ημετέρου Καταστήματος.

Άρθρον 21ον
Ασφάλεια των αποστελλομένων εμπορευμάτων κατά θα-
λασσίων ή άλλων κινδύνων γίνεται μόνον τῃ εγγράφῳ 
εντολῄ του παραγγελέως και δαπάναις αυτού.

Άρθρον 22ον
Σπουδαίον. Τα ημέτερα Καταστήματα αναλαμβάνουσι τον 
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πλήρη καταρτισμόν μικρών τυπογραφείων δια τας επαρχί-
ας εκ παντός είδους στοιχείων απλών και κεφαλαίων προς 
τύπωσιν επισκεπτηρίων, επικεφαλίδων, φακέλλων, μνημο-
σύνων, διαφόρων προσκλητηρίων, δικαστικών πράξεων, 
μικρών επαρχιακών εφημερίδων κλπ. κλπ.

Άρθρον 23ον
Τα παντοία τυπογραφικά πιεστήρια τα πωλούμενα υφ᾽ 
ημών, αι σελιδοθέται, αι λαβίδες (τσιμπίδια), αι γραμματο-
θήκαι (κάσσαι), ή μελάνη, ή κόλλα και λοιπά είδη πλήρους 
καταρτισμού μικρών ή μεγάλων τυπογραφείων δεν υπόκει-
νται εις εκπτώσεις επί τοις εκατόν. Περί αυτών βλέπε κα-
τωτέρω εν τοις οικείοις τόποις.

Άρθρον 24ον
Σημειωτέον καλώς, ότι όσα είδη διαλαμβάνει το Δειγματο-
λόγιον ημών τούτο, ευρίσκονται πάντα εις την διάθεσιν του 
αγοραστού, πολλαπλασιαζόμενα οσημέραι.

Άρθρον 25ον
Παν νεώτερον Τιμολόγιον ακυροί σχετικόν προγενέστερον.

Άρθρον 26ον
Η Διεύθυνσις ημών ούτω:
ΒΙΒΛΙΟΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
Adresse:
MAISON BIBLIEMPORIQUE
APOSTOLOPOULOS
ATHÉNES, PLACE Sts THÉODORES

Στον κατάλογο του Αποστολόπουλου παρατη-
ρούμε μία προωθητική καινοτομία, τη δημοσίευση 
επιστολών από το πελατολόγιο, όπου διευθυντές τυ-
πογραφείων εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την 
ποιό τητα των στοιχείων, όπως για παράδειγμα:

Εν Χαλέπᾳ, 24.5.1900/αρ. πρωτ. 3913/Διεκπ. 2387
Εις απάντησιν της υπό χρονολογίαν 19 Μαΐου 1900 επιστο-
λής υμών γνωρίζομεν υμίν, ότι βασιζόμενοι εις τα εν αυτῄ 
εκτιθέμενα περί του ότι ως προς την καλήν ποιότητα του υλι-
κού και την καλλιτεχνικήν εν γένει εκτέλεσιν της παραγγελί-
ας ημών, θέλετε καταβάλει πάσαν προσπάθειαν, ίνα το υμέ-
τερον Στοιχειοχυτήριον ῄ εφάμιλλον προς τα ευρωπαϊκά, 
απεφασίσαμεν να προτιμήσωμεν το Κατάστημα υμών ως 
Ελληνικόν, και σας παραγγέλλομεν την κατασκευήν και 
αποστολήν των εν τῳ ειρημένῳ καταλόγῳ στοιχείων και λοι-
πών ειδών […] Το μέταλλον, εξ ου θα κατασκευασθῄ άπασα 
η παραγγελία, δέον απαραιτήτως να είναι της αυτής ποιότη-
τος με εκείνο, εξ ου κατασκευάσθη προ τινος υπό του υμετέ-
ρου Καταστήματος η πρώτη παραγγελία ημών δια το τυπο-
γραφείον της Κρητικής Κυβερνήσεως.

Κωνσταντίνος Φούμης
Σύμβουλος Οικονομικών
Κρητική Πολιτεία

1.6.1900
Αξιότιμε Κύριε Θ. Αποστολόπουλε,
Προ ενός και πλέον έτους επρομηθεύθην εκ του Στοιχειοχυ-
τηρίου των υμετέρων Καταστημάτων διαφόρους τυπογραφι-
κούς χαρακτήρας, κεφαλαίους και απλούς, των 9 στ., των 10 
στ., των 12 στ., των 9 στ. παχείς Γεωργίου, των 10 στ. παχείς 
κοινούς, διαφόρους γραμμάς, διαστήματα κλπ.

Δια των στοιχείων τούτων τυπούνται έκτοτε εν τῳ τυπο-
γραφείῳ μου δυο καθημεριναί εφημερίδες, το ΣΚΡΙΠ και η 
ΕΣΤΙΑ εις είκοσι και πέντε σχεδόν χιλιάδας αντιτύπων καθ᾽ 
εκάστην, αντέχει δε και θα ανθέξῃ ακόμη επί εξ τουλάχιστον 
μήνας η γραμμή του οφθαλμού των χαρακτήρων, όπως η 
των ευρωπαϊκών, καίτοι τοσαύτη καθημερινή εγένετο και 
γίνεται χρήσις των στοιχείων υμών τοιούτων.

Εκ της καλής ποιότητος επομένως των στοιχείων τούτων 
μένοντες λίαν ευχαριστημένοι, χαίρομεν πολύ βλέποντες προ-
οδεύουσαν επωφελώς την εθνικήν βιομηχανίαν εν τῃ παραγω-
γῄ των παντοίων τυπογραφικών χαρακτήρων και εν γένει των 
ποικίλων υλικών της τυπογραφικής τέχνης, συγχαίρομεν δ᾽ 
υμίν ειλικρινώς επί τῃ εθνωφελεί ταύτῃ προόδῳ.

Ευάγγελος Κουσουλάκος
Διευθυντής του ΣΚΡΙΠ

  
4.6.1900
«Κύριε Θ. Αποστολόπουλε,
Από πολλού χρόνου μεταχειριζόμενος εν τῳ τυπογραφείῳ 
μου τυπογραφικά στοιχεία των ημετέρων στοιχειοχυτηρίων 
δηλώ μετά χαράς και εθνικής υπερηφανείας ότι ευρίσκω 
ταύτα όμοια προς τα ευρωπαϊκά, υπέρτερα δ᾽ αναμφηρίστως 
πάντων των εν Ελλάδι κατασκευαζομένων τοιούτων, διότι 
και η στερεότης του υλικού και η καλλιτεχνία του οφθαλμού 
και η απειρία των ειδών, απλών τε και κεφαλαίων, ικανοποι-
ούσι τελείως πάσαν αξίωσιν των αγοραστών. Διό ευχαρί-
στως και από ειλικρινούς καθήκοντος συνιστώ ταύτα προς 
πάντας τους τυπογράφους ενώνων την φωνήν μου προς τους 
απείρους επαίνους τοσούτων άλλων συναδέλφων μεταχειρι-
σθέντων τα υμέτερα τυπογραφικά στοιχεία.

Δέξασθε την διαβεβαίωσιν της υπολήψεώς μου».
Σπυρίδων Κουσουλίνος
Διευθυντής και Ιδιοκτήτης 
τυπογραφείου εν Αθήναις

20.6.1900
Αξιότιμε Κύριε Θ. Αποστολόπουλε,
Εν τῳ Πάτραις Τυπογραφείῳ μου μετεχειρίσθην και μετα-
χειρίζομαι παντοία τυπογραφικά στοιχεία του υμετέρου 
Στοιχειοχυτηρίου από έτους και πλέον, εκδίδων την καθημε-
ρινήν εφημερίδα ΝΕΟΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ, ως και ποικίλας 
άλλας τυπογραφικάς εργασίας.

Ευρίσκω ότι τα στοιχεία υμών είναι όμοια προς τα ευρω-
παϊκά τοσούτον ως προς την στερεότητα υλικού, όσον και ως 
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προς την καλλιτεχνίαν οφθαλμού, ελαφρότητα βάρους, ευ-
θυγραμμίαν εφαρμογής, απλά τε και κεφαλαία, και σας συγ-
χαίρω, συνιστών αυτά αδιστάκτως εις τους πελάτας και αγο-
ραστάς αυτών, διότι βλέπω ότι το Στοιχειοχυτήριον υμών 
κατηρτίσθη εκ των αρίστων.

Δέχθητε, παρακλώ, την διαβεβαίωσιν της προς υμάς 
υπολήψεώς μου.

Παναγιώτης Δ. Χαλκιόπουλος
Διευθυντής και Ιδιοκτήτης 
Τυπογραφείου εν Πάτραις 

24.4.1901
Αξιότιμε Κύριε Θ. Αποστολόπουλε,
Πλουτίσας πρό τινων μηνών το τυπογραφικόν τμήμα των Κα-
ταστημάτων μου δια χαρακτήρων των υμετέρων Στοιχειοχυ-
τηρίων, νομίζω καθήκον να σας ευχαριστήσω σήμερον δηλών 
εις υμάς, ότι οι υμέτεροι χαρακτήρες συνενούσιν άνευ υπερ-
βολής όλα τα προτερήματα των Ευρωπαϊκών, όχι μόνον ως 
προς την στερεότητα του υλικού, αλλά και ως προς την ακρί-
βειαν της εφαρμογής, την καθαρότητα του οφθαλμού και την 
ελαφρότητα του βάρους, αρετάς δηλ. αι οποίαι πρώτην φοράν 
απαντώνται εις στοιχεία εν Ελλάδι κατασκευαζόμενα.

Η εγκαίνισις του υμετέρου Στοιχειοχυτηρίου είνε ευερ-
γετικωτάτη δια τον τυπογραφικόν κλάδον και τιμᾴ ου μόνον 
υμάς, αλλά και την καθόλου εγχώριον βιομηχανίαν. Ενῴ δε 
μέχρι τούδε προυμηθευομένην τυπογραφικά στοιχεία εξ Ευ-
ρωπαϊκών χυτηρίων, πρώτην ήδη φοράν δια των υμετέρων 
στοιχείων κατώρθωσα να εκτελέσω εργασίας, αι οποίαι υπό 
καλλιτεχνικήν έποψιν κατ᾽ουδέν υπολείπονται των προγενε-
στέρων μου εργασιών.

Εκφράζω δια τούτο εις υμάς τας ευχαριστίας μου, και 
συνιστώ εις πάντα ιδιοκτήτην τυπογραφείου τα προϊόντα 
των υμετέρων Καταστημάτων, βέβαιος ων ότι πας τις θέλει 
μείνει εντελώς ευχαριστημένος εξ αυτών.

Δέξασθε, παρακαλώ, την διαβεβαίωσιν της προς υμάς 
εξαιρέτου υπολήψεως, μεθ᾽ ης διατελώ.

Α. Δ. Φέξης
Διευθυντής και Ιδιοκτήτης 
του ομωνύμου βιβλιεκδοτικού 
καταστήματος

Στο τέλος του πρώτου μέρους του καταλόγου  πα-
ρουσιάζονται και διάφορα τυπογραφικά πιεστήρια 
(χειροκίνητα  και ποδοκίνητα) που πρακτόρευαν τα 
καταστήματα Αποστολόπουλου εισαγάγοντας την 
πρακτική των αντίστοιχων επιχειρήσεων στη Γερμα-
νία, τη Γαλλία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ κ.α. (εικ. 215). Η 
επέκταση των προϊόντων σε όλα τα βοηθητικά εργα-
λεία, έπιπλα (στοιχειοθήκες, κομό, τραπέζια κ.λπ.) 
αναλώσιμα και μηχανήματα θα γινόταν έκτοτε η πά-
για πρακτική όλων των ελληνικών χυτηρίων.

Εικ. 215.  Σελίδες με δείγματα  πιεστηρίων εισαγωγής 
και διακοσμητικών κλισέ. Κατάλογος στοιχειοχυτηρίου 

Θ. Αποστολόπουλου, Αθήνα, 1901(;).
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Στη συνέχεια (Α´ Μέρος), παρουσιάζονται οι προ-
σφε ρόμενες γραμματοσειρές, όπου δεν υπάρχει κά-
ποια ιδιαίτερη ανανέωση, εκτός μίας νέας σειράς 
ελλη νικών πεζοκεφαλαίων στοιχείων, «στρογγυλά 
καλ λιγρα φικά γοτθικού ρυθμού» 20 στ., την οποία 
δια φήμιζε ως «αποκλειστικόν προϊόν των ημετέρων 
καταστημάτων εν Ανατολῄ» (εικ. 216-217). Η χάραξη 
είναι όρθια, καμπυλόγραμμη και καλλιγραφικού 
ύφους, με έντονη αυξομείωση του πλάτους των κο-
ντυλιών με τη χρήση φαρδιάς πένας και κατά πάσα 
πιθανότητα προϊόν γερμανικού ή γαλλικού σχεδια-
σμού. Δεν πρέπει να έτυχε ευρείας αποδοχής.

Οι υπόλοιπες γνωστές σειρές είναι: Απλά (9, 10, 
11, 12, 16 στ.), Παχέα (10 στ.), Λειψίας (11 στ.), Γεωρ-
γίου (9, 11 στ.) και Γεωργίου Παχέα (9, 11 στ.). 

Το Β´ Μέρος παραθέτει μια ποικιλία κεφαλαίων 
γραμματοσειρών με την ίδια πρακτική που είδαμε 
στους καταλόγους του Κωνσταντινίδη και της Αμάλ-
θειας, ομαδοποιημένων σε διάφορα μεγέθη κάτω από 
ένα γενικό τίτλο κάθε φορά (εικ. 218): Αρχαϊκά, Αρ-
χαϊκά Επιμήκη, Αιγυπτιακά, Αθηναϊκά, Λατινικά, 
Αγγλικά, Ιταλικά,  Αμερικανικά (εικ. 219), Πεποικιλ-
μένα (εικ. 220), της Αναγεν νήσεως, Λεπτόγραμμα, 
Κορινθιακά (εικ. 221), και Ανθοστόλιστα Λατινικά.    

Οι υπόλοιπες σελίδες του καταλόγου (Γ´ Μέρος, 
Δ´ Μέρος και Συμπλήρωμα) χρησιμοποιούνται για 
την επίδειξη μιας μεγάλης ποικιλίας γραμμών, κοσμη-
μάτων, ποικιλμάτων, κορωνίδων (vignettes) και πλαι-
σίων που βοηθούσαν στην καλλιτεχνική διαμόρφωση 
των σελίδων, καταχωρήσεων, τίτλων κ.α.

Το τυπογραφικό υλικό του Αποστολόπουλου τελι-
κά κατέληξε στο στοιχειοχυτήριο της «Αυγής των 
Αθηνών» των Καρύδη-Καρότση (σ. 502-511).

Εικ. 216. Η νέα γραμματοσειρά «Στρογγυλά καλ λιγρα φικά γοτθικού ρυθμού» (20 στ.) του Θ. Αποστολόπουλου, Αθήνα, 1901(;).

Εικ. 217. Δείγμα  της νέας γραμματοσειράς 
Στρογγυλά καλ λιγρα φικά γοτθικού ρυθμού, 20 στ., 

Θ. Αποστολόπουλος, Αθήνα, 1901(;).



Εικ. 218. Σελίδες με δείγματα  γραμματοσειρών, στοιχειοχυτήριο Θ. Αποστολόπουλου, Αθήνα, 1901(;).
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1911 Psalmon

1907  Display Condensed

1900 Display Condensed

Εικ. 219. Η γραμματοσειρά Αμερικάνικα, Θ. Αποστολόπουλος, 1901(;).

Εικ. 220. Η γραμματοσειρά Πεποικιλμένα, Θ. Αποστολόπουλος, 1901(;).

Εικ. 221. Η γραμματοσειρά Κορινθιακά, Θ. Αποστολόπουλος, 1901(;).

Εικ. 222. Ο Παναγιώτης Πετράκος (†1917).

Ο Παναγιώτης Πετράκος και 
το στοιχειοχυτήριο «Φοίνιξ» 

Το 1893 ιδρύθηκε το Σκριπ, ένα σατυρικό έντυπο του 
δημοσιογράφου Ευάγγελου Κουσουλάκου, το οποίο 
δύο χρόνια αργότερα μετατράπηκε σε δημοφιλή κα-
θημερινή εφημερίδα. Σύμφωνα με την επιχειρηματική 
πρακτική της περιόδου, ο Κουσουλάκος ίδρυσε και 
ιδιόκτητο τυπογραφείο με στοιχειοχυτικές μηχανές 
για τις ανάγκες της εφημερίδας, αλλά μετά τον πρόω-
ρο θάνατό του, το 1903, ο εξοπλισμός αγοράστηκε 
από τον Παναγιώτη Πετράκο (†1917, εικ. 222). Ο τε-
λευταίος, έχοντας προηγουμένως ιδρύσει βιβλιοπωλείο 
στη Σπάρτη, ήλθε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε στο 
τυπογραφείο της εφημερίδος Άστυ πριν αγοράσει το τυ-
πογραφείο της Ακροπόλεως. Το 1905, διαθέτοντας πλέ-
ον πολύ καλή τεχνολογική υποδομή, συνεταιρίστηκε με 
τον Απόστολο Παυλίδη, έναν αρχιτεχνίτη που είχε εκ-
παιδευτεί σε στοιχειοχυτήρια του Παρισιού.

Δυστυχώς και ο Παυλίδης πέθανε το 1909 οδηγώ-
ντας τον Πετράκο σε νέα συνεργασία, τον επόμενο 
χρόνο, με τον Εμμανουήλ Καρπαθάκη (σ. 512). Το 
στοιχειοχυτήριο ονομάστηκε «Φοίνιξ» και παρέμεινε 



Εικ. 223. Οι στοιχειοχυτικές μηχανές και σελίδες από το δειγματολόγιο του εργοστασίου «Φοίνιξ» του Π. Πετράκου.
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κυρίαρχο για όλη τη δεκαετία του 1910 τόσο στην Ελ-
λάδα, όσο και στις εκδόσεις  της Κωνσταντινούπο-
λης, της Κύπρου, της Αλεξάνδρειας και της Νέας 
Υόρκης (εικ. 224) και για την προώθηση των πωλήσε-
ων κυκλοφόρησε τον δικό του κατάλογο (εικ. 223).

Το Δειγματολόγιο περιείχε λίγες μόνο πεζοκεφα-
λαίες ελληνικές γραμματοσειρές: Απλά Νέα (8, 10, 
12, 16, 22 και 36 στ.), Παχέα Απλά (8, 10 και 12 στ.), 
Ελζεβίρ (6, 8, 10, 12 και 16 στ.), Ελζεβίρ Ημιπαχέα 
(12 στ.), Λειψίας (6, 8, 10, 12 και 16 στ.), Λειψίας Ημι-
παχέα (8, 10 και 12 στ.), Παχέα Νέα (=Lettres 
modernes / Deberny et Peignot σε 8 και 12 στ.), Καλ-
λιγραφικά (=Rousseau / Schelter & Gies ecke AG σε 
10 και 16 στ.) και Γραφομηχανής  (=Dattilografico / 
Societa Augusta/Nebiolo σε 12 στ.). Η συλλογή των 
κεφαλαιογράμματων σειρών ήταν πολύ πλουσιότερη, 
αλλά παρουσιάζονταν μόνο με κωδικό αριθμό και μέ-
γεθος. Παράλληλα με το τυπογραφείο και το χυτήριο, 
ο Πετράκος ίδρυσε και βιβλιοπωλείο.

Ο Καρπαθάκης, μετά τον θάνατο του συνιδρυτή 
του «Φοίνικα» το 1917, παρέμεινε συνεταίρος στο 
στοι χειο χυτήριο με τη χήρα του, έως το 1922, ενώ οι 
δύο γιοί της, ο Περικλής και ο Αλέξιος, διαχειρίζονταν 
το τυπογραφείο και το βιβλιοπωλείο (Σηφάκης - Xα-
τζηιωάννου 1924:325-328, Παυλόπουλος 1997:67, 
Μαστορίδης 2006: 88-90).

Εικ. 224. Καταχώρηση του τυπογραφείου «Ανατολή»,
 αντιπροσώπων του «Φοίνικα» στην Κωνσταντινούπολη, 1915.

Ο Βίκτωρ Καρύδης, ο Αντώνιος Β. Καρότσης
και το στοιχειοχυτήριο «Αυγής Αθηνών»

Το 1920 ο εξοπλισμός του στοιχειοχυτηρίου του Θ. 
Αποστολόπουλου πέρασε «[...] υπό την διεύθυνσιν 
ανδρών πεπειραμένων επί δεκάδας ετών εξασκηθέ-
ντων εν τῳ είδει τούτῳ [...]» και ανακαινίσθηκε με 
νέες στοιχειοχυτικές μηχανές από τη Γερμανία. Οι 
νέοι ιδιοκτήτες ήταν ο Βίκτωρ Καρύδης και Αντώνιος 
Β. Καρότσης (εικ. 225). Ο πρώτος διεύθυνε την επι-
χείρηση του Αποστολόπουλου από το 1897 και ο δεύ-
τερος υπήρξε ο μηχανικός του στοιχειοχυτηρίου. Η 
δυναμική επανεργοποίηση της «Αυγής των Αθηνών» 
και η προσφορά σύγχρονου τυπογραφικού εξοπλι-
σμού ακολουθούσε τη γενικότερη πρακτική του κλά-
δου στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ. εκτός από τη 
χύτευση γραμματοσειρών, η επιχείρηση ενεργοποιή-
θηκε και ως αντιπρόσωπος ευρωπαϊκών εργοστασίων 
πιεστηρίων και βιβλιοδετικών μηχανών, αλλά επεκτά-
θηκαν και στην κατασκευή τυπογραφικού εξοπλι-
σμού, όπως πολύσυρτα (κομμά) και τυπογραφικές 
κάσες, εργαλεία, αναλώσιμα βιομηχανικών υλικών 
κ.ά. (Παυλόπουλος 1997:66-68, Μαστορίδης 2006: 
87, 89). 

Φυσικό επακόλουθο αυτής της επανεμφάνισης 
ήταν και η κυκλοφορία του πρώτου Καταλόγου της 
εταιρείας το 1921:  

Μετά περισσής καλλαισθησίας μικρά αποσπάσματα ποικί-
λης ύλης ανεξαρτήτως του περιεχομένου νοήματος εν τῳ 
Δειγματολογίῳ μας παρέχουσι τον πλούτον των στοιχείων 
εις μεγέθη και μορφάς, ώστε ο παραγγέλλων ευκολώτατα 
δύναται να κάμῃ τας προμηθείας του, αρκεί να σημειώσῃ 
τον αριθμόν της σελίδος και να παραγγείλῃ. Κοσμήματα 
ρυθμού Ελληνικού, Βυζαντινού και Μεσαιωνικού με αφθο-
νίαν γραμμών ικανοποιούσι και το ιδιοτροπότερον γούστο 

(Σηφάκης - Xατζηιωάννου, 1924:271-272).

Το Δειγματολόγιο ακολουθεί τη σύνταξη του 
αντίστοιχου του Αποστολόπουλου, αλλά από την 
αρχή θέτει και τις νέες εθνικές ευθύνες των αγορα-
στών για την ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας:

Αξιότιμε Κύριε,
Ιδού, ότι μετά θάρρους χωρήσαντες επί έργον βιομηχανι-
κόν σφόδρα δυσχερές δια τον Τόπον ημών ένεκα ελλείψεως 
των καταλλήλων μέσων, αψύχων τε και εμψύχων, κατωρ-
θώσαμεν, τῃ αρχήθεν υποστηρίξει Πελατών προθύμων πο-
θούντων την πρόοδον της Ελλην. Βιομηχανίας, να προχω-
ρήσωμεν βαθμηδόν επί τοσούτον ώστε να εμφανίσωμεν 
Δειγματολόγιον Στοιχειοχυτηρίου πλήρες, ως το παρόν, 
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όπερ εξ εαυτού υπερηφάνως λαλεί. Ομογνώμων δε συναυ-
λία των απανταχού του Ελληνισμού Πελατών ημών, εξαί-
ρουσα και υποστηρίζουσα το έργον ημών εκθύμως, παρέχει 
ημίν το σθένος να εξακολουθήσωμεν εν μείζονι κλιμάκι 
υπηρετούντες τον Ελληνισμόν εν τῳ ευγενεί Στοιχειοχυτι-
κῴ κλάδῳ των Γραφικών Τεχνών. Δεν είναι δε φιλόπατρι το 
προσφεύγειν του λοιπού εις την Βιομηχανίαν ξένων Χω-
ρών και φυγαδεύειν ούτω Χρήμα Ελληνικόν. 

Στο προλογικό σημείωμα η εταιρεία τονίζει την 
παρουσία-επίβλεψη ευρωπαίου αρχιτεχνίτη, τη νέα 
τεχνολογική υποδομή και τη συνεπαγόμενη καλλι-
τεχνική και υλική ποιότητα των στοιχείων:

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Πλούτος και ευθηνία. – Ευγνώμονες προς τους αξιοτίμους 
κ. Πελάτας, Ανταποκριτάς και Πράκτορας των ημετέρων 
Στοιχειοχυτηρίων δια την διαρκή υποστήριξιν και ενθάρ-
ρυνσιν εν τῃ προόδῳ την συνεχώς παρεχομένην ημίν δια 
των παραγγελιών των, ιδού, ότι, καθ᾽ ην ου προ πολλού 
χρόνου εδίδομεν υπόσχεσιν, παρουσιάζομεν και αυθίς το 
πλουσιώτατον και ευθυνότατον των Ελληνικών Δειγματο-
λογίων εις παντοίους τυπογραφικούς χαρακτήρας, κοσμή-

ματα, κορωνίδας, σύμβολα, κλπ. όπερ οσημέραι συμπλη-
ρούμεν και τελειοποιούμεν υπό την επίβλεψιν Ευρωπαίου 
αρχιτεχνίτου αρίστου, ον επίτηδες έχουσιν εκείθεν μετακα-
λέσει τα ημέτερα Στοιχειοχυτήρια.
Νέα μηχανήματα. – Μη φειδόμενοι δε δαπανών εκομίσα-
μεν άρτι εξ Ευρώπης και Αμερικής νέας μηχανάς τελειοτά-
του συστήματος, αίτινες χύνουσι τα στοιχεία άριστα και 
εντελώς έτοιμα δια την Γραμματοθήκην.
Συστατικά γνωρίσματα. – Τα κύρια συστατικά γνωρίσμα-
τα των τυπογραφικών χαρακτήρων Καρύδη και Καρότση, 
πεζών και κεφαλαίων, είναι η σκληρότης υλικού, ευθυ-
γραμμία εφαρμογής, καλλιτεχνία οφθαλμού καθαρού, λεί-
ου και βαθέος. Η εργασία δε είναι κατά πάντα ομοιοτάτη 
προς την ευρωπαϊκήν.
Προϊόντα. – Στοιχεία παντοία, πεζά και κεφαλαία, απλά 
και ποικιλτά (φαντασίας), διάστιχα ακριβείας, διαστήματα 
ακριβείας, παραπληρώματα (μέταλλα ή λούκια), κοσμήμα-
τα τα συνήθη και κοσμήματα Νέας Τέχνης (αρνουβώ), παν-
δέκται (passe-partout), πλαίσια, κορωνίδες (εικονίδια), 
σύμβολα, γραμμαί, μυστάκια, τέρματα (φιλέδες), χειροδεί-
κται, πύνδακες (φόντα) σελίδων και συναλλαγματικών, πο-
λύγραμμα και κυματοειδή κλπ. είναι τα ποικίλα και άμε-
μπτα προϊόντα των ημετέρων Στοιχειοχυτηρίων.

Εικ. 225. Ο Αντώνιος Β. Καρότσης και ο Βίκτωρ Καρύδης.
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Άμιλλα – πρόοδος. – Λοιπόν το μεν μηχαναί τέλειαι, ως αι 
δικαί μας, το δε ευσυνειδησία ως προς την σκληρότητα του 
υλικού, τρίτον δε τεχνίται καλοί και μήτραι καλαί, ιδού το 
παν της στοιχειοχυτικής τέχνης. Τα Στοιχειοχυτήρια Καρύ-
δη και Καρότση ουδενός των προσόντων τούτων στερού-
νται. Άλλως δε πηδαλιουχούνται υπό βουλήσεως στερράς 
και δραστηριότητος και φιλοτιμίας θερμουργού, μη παρα-
λείποντα συχνάς αυτοπροσώπους της Διευθύνσεως επισκέ-
ψεις εις τας ευρωπαϊκάς μεγαλουπόλεις και εργοστάσια 
ώστε δεν είναι δυνατόν ή να είναι τα πρώτα μεν εν τῃ Ανα-
τολῄ, όμοια δε κατά πάντα προς τα εν Ευρώπῃ, όπόθεν και 
τας κτυπητάς μήτρας προμηθεύονται.
Επιβράβευσις. – Όσοι εκ των κ. Διευθυντών ή Ιδιοκτητών 
Τυπογραφείων ή εκ των κ. Στοιχειοθετών και Πιεστών εδο-
κίμασαν μέχρι τούδε – και τοιούτοι είναι πλείστοι των Ελ-
λήνων τυπογράφων – επείσθησαν αδιστάκτως και κηρύτ-
τουσι προφορικώς τε και εγγράφως την αρίστην ποιότητα, 
στερεότητα και καλλιτεχνικήν εφαρμογήν των τυπογραφι-
κών χαρακτήρων Καρύδη και Καρότση, επιβραβεύοντας 
την αλήθεια των λόγων και των έργων ημών.
Ελαφρότης στοιχείων. – Εκ της καθ᾽ ημέραν δε πείρας 
αποδεικνύεται ότι όσον τα μέταλλα (αντιμόνιον+μόλυ-
βδος+κασσίτερος), εξ ων συνίσταται χημικώς οι τυπογρα-
φικοί, παρασκευάζονται στερεώτερα δια της αναλόγου και 
ευσυνειδήτου μίξεως, τόσον ούτοι αποβαίνουσιν ελαφρό-
τεροι κατά βάρος προς όφελος του αγοραστού. Συγκριτι-
κήν δοκιμήν δύναται ευκόλως πας τυπογράφος να κάμῃ, 
ζυγίζων ιδιαιτέρως ίσον αριθμόν ομοίων στοιχείων ημετέ-
ρων τε και ξένων.

Εικ. 226. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Γραφομηχανής, 
Καρύδης - Καρότσης, Αθήνα, 1921.

Εικ. 227. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Γραφομηχανής, Καρύδης - Καρότσης, Αθήνα, 1921.
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Κενότης στοιχείων. – Πρέπει όμως ο ούτω δοκιμάζων να μη 
παρορᾴ ουχί σπανίως την ένεκα ατελείας ή φθοράς στοιχειο-
χυτικών τινών μηχανών άλλων Στοιχειοχυτηρίων και ένεκα 
πλημμελούς κατασκευής ή αδυναμίας του εμβόλου αυτών πα-
ρουσιαζομένην κενότητα εντός του σώματος πολλών στοι-
χείων, όπερ εις τα ημέτερα στοιχεία δεν παρατηρείται, ένεκα 
της τελειότητος και ισχυράς δυνάμεως  των ημετέρων μηχα-
νών, αίτινες είναι νεώταται και τελευταίας τελειοτάτης γαλλι-
κής κατασκευής, χύνουσαι τα στοιχεία τελείως συμπαγή.
Δοκιμή. – Ο θέλων να δοκιμάσῃ προχείρως την σκληρότητα 
στοιχείου τινός συνήθως πιέζει αυτό δια των δακτύλων μο-
χλοειδώς και, αν θραυσθῄ ή καμφθῄ, αποφαίνεται περί της 

σκληρότητος ή μη του μετάλλου. Αλλά τούτο δεν αρκεί. Πρέ-
πει καλλίτερον να κινήσῃ ελαφρώς πολλάς φοράς εν τῃ πα-
λάμῃ κοσκινοειδώς και πλησίον των ώτων του μίαν έως δύο 
δεκάδας στοιχείων, και αν μεν ακούῃ ελαφρόν τινα μεταλλι-
κόν ήχον εκ του κραδασμού τότε τα στοιχεία είναι όντως στε-
ρεά. Αν όμως δεν ακούῃ μεταλλικόν ήχον, αλλά βαρύν δού-
πον, τότε δεν είναι στερεά, αλλά μολύβδινα, εσκληρυμένα δια 
νοθείας ειδικού τινός σκληρυντικού μετάλλου.
Αναλογίαι – Αναπληρώσεις - Συμπληρώσεις. – Περί ακρι-
 βείας Αναλογιών, Αναπληρώσεων και Συμπληρώσεων κά-
μνομεν ειδικώς λόγον κατωτέρω εν σελίσι ι´ και ιδ´ φροντί-
σαντες ώστε ο αγοραστής να μη αγοράζει κανένα πλεονάζον 
στοιχείον, επομένως να μη πληρώνῃ βάρος περιττόν και εις 
την εργασίαν αυτού άχρηστον.
Συμπέρασμα. – Το συμπέρασμα είναι ότι οι χαρακτήρες 
Καρύδη και Καρότση παρουσιάζουσι 1ον στερεότητα και 
διάρκειαν (τριπλασίαν των εξ αδυνάτων υλών κατασκευα-
ζομένων), 2ον καλλιτεχνίαν και ευθυγραμμίαν, και τύπον 
καθαρώτατον, 3ον ελαφρότητα και ευθηνίαν κατά το 10 
έως το 50 τοις εκατόν εν συγκρίσει προς τας τιμάς άλλων εν 
τε τῃ Έσω και τῃ Έξω Ελλάδι.

Εικ. 228. Δείγματα  πεζοκεφαλαίων γραμματοσειρών, 
Καρύδης - Καρότσης, Αθήνα, 1921.

Εικ. 229. Η γραμματοσειρά Λειψίας ημιπαχέα, Καρύδης - Καρότσης, 1921.



Εικ. 234. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Ιδιόρρυθμα, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ 127/12στ & 139/36στ - 1921 - ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΑΡΟΤΣΗΣ

Εικ. 231. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Κρητικά / Λεσβιακά, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

Εικ. 233. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Ιταλικά Επιμήκη, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

1921 Κρητικά 1921-Λεσβιακά 1933 Καρύδη-Καρότση

1921 Italica Imistena

1911 Κυπριακά caps

Εικ. 235. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Κυπριακά, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

1932 Επιμηκη Λεπτογραμμα caps

Εικ. 232. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Επιμήκη Λεπτόγραμμα, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

Εικ. 230. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Κωνσταντινουπόλεως, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

1910 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - 1921 Κων/πολεως - Καροτσης
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Εικ. 236. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Ασιατικά, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

Εικ. 237. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Κρητικά/Βυζαντινά, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ 76/16στ - 1921 - ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΑΡΟΤΣΗΣ

Asiatika KK

Η συλλογή ελληνικών πεζοκεφαλαίων γραμμα-
τοσειρών περίλαμβανε τις παρακάτω:

Γραφομηχανής (12 στ), Πριγκιπίσσης (6, 9, 11, 
12, 16 στ.), Προνομιακά (9, 11 στ.), (Καλλιγραφικά 
Δωρικά (10, 16 στ.), Αγγλικά (10, 12 στ.), Ημιπαχέα  
Ρωμαϊκά (9, 11 στ.), Απλά με Στρογγυλό Οφθαλμό 
(8, 9, 10, 11, 12, 16 στ.), Μέσα (14, 22 στ.), Απλά (36, 
40 στ.),  Απλά Νέα (9, 10, 11, 12 στ.), Απλά Νεώτερα 
(9, 11 στ.), Λειψίας τα Συνήθη (6, 8, 10, 12, 16 στ.), 
Λειψίας Ημιπαχέα (8, 11, 12 στ., εικ. 203), Δρουγου-
λίνου (9, 11, 12 στ.), Γεωργίου Λεπτά (9, 11 στ.), Γε-
ωργίου Παχέα (9, 11 στ.), Παχέα Νορμανδικά (= Απλά 
Παχέα 9, 11, 12 στ.), Προνομιακά εις τόνον ζωηρότε-
ρον (9, 11 στ.), Γοτθικά (= Αποστολόπουλου 20 
στ.) και Βυζαντινής Μου σικής (6 στ.).

Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η γερ μανική γραμμα-
τοσειρά της Schelter & Giesecke (Κεφ. 3ο, σ. 318), 
που εισήχθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα και γρήγο-
ρα αναδείχθηκε ως το αντίπαλον δέος της Didot/
Απλά, εμφανίζεται και παράγεται πλέον εντοπίως με 
την ονομασία στοι χεία Πριγκιπίσσης. Επίσης, η συλ-
λογή περι λάμβανε τα στοιχεία: Αγγλικά (= Porson, 
Κεφ. 3ο, σ. 277-286), Γραφομηχανής (Datti lo grafico, 
Nebiolo, εικ.55), Καλ λιγρα  φικά Δωρικά (= Rouseau, 
Schelter & Giesecke, Κεφ. 3ο, σ. 318-320) και τα 
παλαιότερα Me diäval ως Δρου γουλίνου (Κεφ. 3ο, 
σ. 314-315). Τα Προνομια κά, του Α. Κωνσταντινίδη 
(Κεφ. 3ο, σ. 372), επανεμφανίζονται σε δύο εκδό-
σεις ως Λευκά και «εις τόνον ζωηρότερον». Ενδια-
φέρον έχει και η παρουσίαση μιας ευρείας συλλο-
γής ελάχιστα διαφοροποιη μένων σχεδιασμών των 
Απλών (Didot) και των στοι χείων της Λειψίας σε 
δύο βάρη.

Ο κατάλογος περιέχει και μια πλούσια συλλογή κε-
φαλαιογράμματων σειρών, ορισμένες από τις οποίες  
απαντούν σε διάφορες εφημερίδες και περιοδικά 
της περιόδου, από τις οποίες συμπληρώθηκαν όλα 
τα γράμματα για την ψηφιακή τους αποτύπωση. 
Αποτελούσαν ιδιαίτερο Κεφάλαιο με τον σχινοτενή 
τίτλο: «Βλέπε περαιτέρω τα τελειό τατα και υπό πά-
σας τας επόψεις άριστα διάφορα είδη κεφαλαίων 
στοιχείων». Όπως και στον προηγούμενο κατάλογο 
του Αποστολόπουλου, σύντομες προτάσεις στοιχειο-
θετημένες από διαφορετικά σχεδια σμένες σειρές είναι 
ομαδοποιημένες σε κάθε σελίδα κάτω από ένα ευφά-
νταστο γενικό τίτλο: Κων σταντινουπόλεως (εικ. 230), 
Κρητικά/Λεσβιακά (εικ. 231), Αρχαϊκά, Αρχαϊκά Λε-
πτά, Επιμήκη  Λεπτόγραμμα (εικ. 232), Ιταλικά Επι-
μήκη (εικ. 233), Ιδιόρρυθμα (εικ. 234), Κυπριακά 
(εικ. 235), Ασιατικά (εικ. 236), Κρητικά/Βυζαντινά 
(εικ. 237), Πειραϊκά, Ρωμαϊκά, Επιμήκη Ελληνικά, 
Σμυρναϊκά, Ρωσσικά Επιμήκη, Επιμήκη Παχέα, Αρ-
χαϊκά Παχέα, Αρχαϊκά, Ρωσσικά, Επιμήκη Παχέα 
(δύο επιπλέον σελίδες), Επιμήκη Ιωνικά, Αθηναϊκά, 
Αιγυπτιακά, Κοριν θιακά, Χιακά, Αιτωλικά, Αλεξαν-
δρειανά, Μεσαιωνικού Ρυθμού, Αγγλικά, Επιμήκη 
Μαύρα, Βυζαντινά Αρχαία, Λεπτόγραμμα, Ικαρίας, 
Μακεδονικά κ.ά. Εκτός του Καταλόγου των τυπο-
γραφικών στοιχείων η εταιρεία κυκλοφόρησε και 
ξεχωριστό Δειγματολόγιο ξύλινων στοιχείων και 
διακοσμητικών πλαισίων με τις διαθέσιμες γραμμα-
τοσειρές μεγάλων μεγεθών – από 10 έως 30 τετρά-
γωνα – για πηχιαίους τίτλους εφημερίδων, θεατρι-
κών ή αθλητικών αφισών, ανακοινώσεων κ.ά.

Τη δεκαετία του 1930 (1933;) το στοιχειοχυτήριο 
της «Αυγής των Αθηνών» κυκλοφόρησε έναν ακόμα 



Εικ. 238. Δείγματα κεφαλαιογράμματων γραμματοσειρών, Καρύδης - Καρότσης, 1921.

Εικ. 239. Δείγματα  των πεζοκεφαλαίων στοιχείων Αυγής και Κυρτά Νέα, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933.



Εικ. 242. Επάνω: Δείγματα  των πεζοκεφαλαίων στοιχείων Ομήρου Ι και Ομήρου ΙΙ, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933.
Κάτω: τίτλοι της εφημερίδας Εβδομάς, Αθήνα, 1938.

Εικ. 241. Η γραμματοσειρά Αττικά ημίμαυρα, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933.

Εικ. 240. Δείγματα  των πεζοκεφαλαίων στοιχείων Αττικά  και Αττικά ημίμαυρα, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933.



510 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εικ. 243. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Ομήρου Ι, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933.

Εικ. 244. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Ομήρου ΙΙ, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933.

μεγαλύτερο και πλουσιότερο Κατάλογο με τις νέες 
σειρές που είχαν προστεθεί στη συλλογή του.

Έχουμε ήδη συζητήσει την εισαγωγή της παλαιό-
τερης γερμανικής σειράς του 1878 (Κεφ. 3, σ. 316) 
με την «παραπλανητική» ονομασία Ελζεβίρ Νεώ-
τατα (8, 10 στ.), ως εναλλακτική των στοιχείων 
Πριγκιπίσσης της εταιρείας και των αντίστοιχων 
Ελζεβίρ που διέθετε η εταιρεία των Εμμ. Καρπαθά-
κη - Οδ. Αναγνωστόπουλου (σ. 512-520). Στις ισό-
παχες πεζοκεφαλαίες περιλαμβάνονταν πλέον η όρ-
θια και πλάγια Romain No 18 (εικ. 99-103) του 
στοιχειοχυτηρίου Deberny et Peignot, ως στοιχεία 
Αυγής και Κυρτά νέα ( 6, 8, 10, 12 στ.) 

Υπό την επιρροή του τυπογραφικού ιστορικισμού 
στην Αγγλία κατά τη δεκαετία του 1920 με τη γραμ-
ματοσειρά New Hellenic της εταιρείας Μοno type 
(εικ. 172-175), η πρώτη ισόπαχη γραμματοσειρά γρή-
γορα έκανε την εμφάνισή της στις ελληνικές εφημερί-
δες με την ονομασία στοιχεία Ellade (εικ. 52-54). 
Στην Αυγή θα πρέπει να αγόρασαν από το στοι-

χειοχυτήριο Augusta Nebiolo στο Τορίνο μήτρες 
της Ellade μετονομάζοντας τη γραμματοσειρά ως 
Αττικά, ενώ πλέον προστέθηκαν τα Αττικά Ημίμαυ-
ρα  (10, 12 στ., εικ. 240-241). Η σχεδίαση αυτή δια-
τήρησε έντονη την παρουσία της στον Τύπο και 
μεταπολεμικά, έως την εισαγωγή της φωτοστοιχειο-
θεσίας κατά τη δεκαετία του 1970. Τα κεφαλαία συ-
χνά χρησιμοποιούνταν και σε μεγάλα μεγέθη για 
τίτλους ειδήσεων ή σε βιβλία και περιοδικά.

Μία ακόμη ισόπαχη σχεδίαση σε δύο διακριτά 
βάρη (Λευκά και Ημίμαυρα) που χρησιμοποιήθηκε 
κατά τη δεκαετία του 1930 στις εφημερίδες ήταν τα 
στοιχεία Ομήρου Ι και Ομήρου ΙΙ (14, 18, 24, 28, 48 στ., 
εικ. 242-244). Τα διαθέσιμα μεγέθη δείχνουν ότι 
προορίζονταν για τίτλους και σύντομες εισαγωγικές 
προτάσεις. Η σχεδίαση απηχεί μεν τον ενθουσια-
σμό των νέων τάσεων στη σχεδίαση των γραμμά-
των, αλλά υστερεί εμφανώς στην ισορροπία των 
αναλογιών των γραμμάτων (κυρίως των πεζών) και 
πασχίζει ανεπιτυχώς να συνδυάσει την αυστηρή γεω-
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μετρικότητα του μοντερνισμού με τη χειρόγραφη πα-
ράδοση των ελληνικών γραμμάτων, όπως γίνεται 
ιδιαίτερα εμφανές στα β, η, θ, ξ, ς, ψ και ω. 

Η συλλογή των κεφαλαιογράμματων είχε, επισης, 
αυξηθεί σημαντικά με τα Αρχαϊκά Ημιπαχέα (εικ. 
245), Ολυμπιακά Λεπτόγραμμα (= Euripides, εικ. 
151) και Ολυμπιακά Ημιπαχέα (= Euripides Fette, εικ. 
152), Μυκηναϊκά (= Versalien, εικ. 248), Μακεδο-
νιακά (εικ. 246), Ρωσσικά, Θρακικά (= Olympos, 
εικ. 152), Επιμήκη Νεώτατα (εικ. 247), Αρχαϊκά 
Ημι παχέα (= Halbfette Grotesk Versalien, εικ. 142), 
Μεσαιωνικά Νέα (= Raffaelo, εικ. 88), Αρχαϊκά 
Παχέα Νέα (= Grotesk Versalien Fette, εικ. 143), 
Κυκλώπεια (= Intestazioni, εικ. 91), Γιγάντια, Τερ-
ψιθέας (= Sofia/Orlando, εικ. 71), Επιμήκη Λευκά, 
Αρχαϊκά Επιμήκη Ημιπαχέα, Αρχαϊκά Ιδιόρρυθμα 
(= Mantova/Ferara, εικ. 92), Πειραϊκά (= Johnsonian 
Rotandi, εικ. 74), Ρωμαϊκά, Βυζαντιανά Νεώτερα (= 

Gutenberg, εικ. 77), Εσπέρου (= Etrusca, εικ. 82), 
Σμυρναϊκά (= Piramidi, εικ. 83), Αχιλλέως (βλ. Με-
σαιωνικά Νέα), Χιακά Νεώτερα, Σκιώδη (= Lettres 
latines azurées,  εικ. 130 και Giotto, εικ. 85), Αρχαϊκά 
Λεπτά, Αρχαϊκά Λευκά, Αρνουβώ Πλάγια (= Lettres 
modernes italiques, εικ. 126), Αρνουβώ (= Lettres 
modernes, εικ. 98), Αρχαϊκά, Επιμήκη Ελληνικά, 
Ρω μαϊκά, Κωνσταντινουπόλεως (= Lettres modernes, 
εικ. 98), Κυπριακά, Ασιατικά, Αθηναϊκά, Ιταλικά 
Επιμήκη, Ιδιόρρυθμα, Ιδιόρρυθμα Νεώτερα, Κο-
ρινθιακά (= Αποστολόπουλος, εικ. 221), Λεσβιακά, 
Χιακά, Αλεξανδρειανά, Αιτωλικά, Βυζαντινά Αρ-
χαία (= Altgriechisch, Κεφ. 3ο, σ. 320).

Το στοιχειοχυτήριο Καρύδη-Καρότση συνέχισε 
να λειτουργεί μεταπολεμικά, έως τα μέσα της δεκα-
ετίας του 1950, όταν ο εξοπλισμός και οι μήτρες εξα-
γοράστηκαν από τον Ιωάννη Σαρασίτη και μετονο-
μάστηκε σε Βικτώρια (σ. 618-630). 

1911 Omiros

Εικ. 246. Η γραμματοσειρά Μακεδονιακά, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933. 

Εικ. 247. Η γραμματοσειρά Επιμήκη Νεώτατα, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933. 

1932 Condensed Bold caps

Αρχαικά Ημιπαχέα KK

Εικ. 245. Η γραμματοσειρά Αρχαία ημιπαχέα, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933. 

Εικ. 248. Η γραμματοσειρά Μυκηναϊκά, Καρύδης - Καρότσης, περ. 1933.

1958 Βερσαλλιανά Μαύρα
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Το στοιχειοχυτήριο των Εμμανουήλ Καρπαθάκη,
Οδυσσέα Αναγνωστόπουλου και Βαγιωνή

Ως απαρχήν μιας νέας περιόδου εις την Βιομηχανίαν των στοι-
χείων πρέπει να σημειώσωμεν την ίδρυσιν της νέας Εταιρείας 
«Καρπαθάκης – Αναγνωστόπουλος, Στοιχειοχυτήριον».

Η εταιρεία αύτη έθηκε νέαν βάσιν εις την βιομηχανίαν, 
ήλλαξε το όλον σύστημα, μετέφερεν εξ Ευρώπης τα νεώτα-
τα, τελειώτατα και ταχύτητα μηχανήματα εφήρμοσε τας 
νεωτάτας μεθόδους, παρήγαγε δε είδη αν όχι ανώτερα του-
λάχιστον ίσα προς τα Ευρωπαϊκά.

Ο καταμερισμός της εργασίας εγένετο κατά το Γερμα-
νικόν σύστημα διαιρεθείσης ταύτης εις τμήματα, των οποίων 
το σπουδαιότερον, η βάσις, η γαλβανοπλαστική. Εις το 
τμήμα τούτο εδόθη η μεγαλειτέρα προσοχή, εξητάσθησαν 
επί τόπου πολλά συστήματα, εκ των οποίων ηγοράσθῃ το 
τελειότερον, δια του οποίου η παραγωγή έφθασεν εις το 
μέγιστον και ακριβέστερον της αποδόσεως. Το εφαρμο-
σθέν σύστημα ανατρέπει την μέχρι τούδε ισχύουσαν βάσιν, 
δηλ´την κατασκευήν μητρών εξ ενός μετάλλου ουχί και 
τόσον ισχυρού επιτρέπει δε την κατασκευήν δια μίγματος 
τόσον ανθεκτικού, ώστε και αυτόν τον χάλυβα να κατα-
στρέφῃ. Εκτός τούτου επετεύχθη ώστε και ο οφθαλμός του 
στοιχείου να είναι λείος και επίπεδος ν᾽ αποδίδωνται δε δι᾽ 
αυτού και αι ελαχίσται λεπτομέρεια του πρωτοτύπου.

Η βάσις αυτή επέτρεψεν εις την εταιρείαν να εφαρμόσῃ τα 
νεώτατα χυτικά μηχανήματα, τα οποία αποδίδουν το στοιχείον 
ακριβέστατον και έτοιμον δια τας γραμματοθήκας. Αι ταχυμη-
χαναί τύπου 1922 φθάνουσαι εις απόδοσιν τα 170 στοιχεία 
κατά πρώτον λεπτόν, δεν παρουσιάζουσι πλέον δυσκολίας 
των άλλων συστημάτων, διότι είναι εφωδιασμέναι με όλας τας 
λεπτομερείας, τας οποίας η διαρκής πείρα απέδειξεν αναπο-
σπάστους δια την εργασίαν. Περαιτέρω περί τα δέκα βοη-
θητικά μηχανήματα συμπληρούν την εκτέλεσιν της όλης 
εργασίας, αποδίδοντα και αυτά ακριβέστατα αποτελέσματα.

Το τμήμα στερεοτυπίας λειτουργεί με νέα μηχανήματα, 
με μήτρας αρίστας και με υλικόν στερεόν εγγυώμενον την 
επί πολύ χρησιμοποίησιν του στερεοτύπου.

Εικ. 250. Το νέο εργοστάσιο του στοιχειοχυτηρίου 
Καρπαθάκη - Αναγνωστόπουλου - Βαγιωνή, δεκαετία 1930.

Εικ. 249. Το χρωμο-τσιγκογραφείο και τα στοιχειοχυτήρια του πρώτου εργοστασίου στην οδό Μιχαήλ Βόδα 151, Αθήνα.
Μάλλον οι ιδιοκτήτες Ε. Καρπαθάκης (αριστερά) και Ο. Αναγνωστόπουλος (δεξιά) στέκονται στο βάθος, 1922.
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Εικ. 253. Η γραμματοσειρά Ελζεβίρ και Ελζεβίρ ημιπαχέα, 
Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος, 1924.

Εικ. 252. Ο λογότυπος και το πρώτο δειγματολόγιο 
του στοιχειοχυτηρίου Καρπαθάκη - Αναγνωστόπουλου, 1924.

Επίσης λειτουργεί και τμήμα χαρακτικής και σφραγι-
δών, το πληρέστερον εν Ελλάδι, ικανοποιούν πάσας τας 
απαιτήσεις της καλλιτεχνίας, της ταχίστης και επιμεμελη-
μένης εργασίας.

Συν τοις άλλοις η Εταιρεία ίδρυσε και χρωμοτσιγκο-
γραφείον υπό την διεύθυνσιν του ειδικού τσιγκογράφου κ. 
Stephan Adler. Το τμήμα τούτο εκτελεί παντός είδους κλισέ 
και τριχρωμίας κατά το εν Ευρώπῃ εφαρμοζόμενον σύστη-
μα. Η τριχρωμία γίνεται δια της απ᾽ ευθείας επιδράσεως 
του φωτός επί της χημικής ουσίας της πλακός άνευ της χρη-
σιμοποιήσεως χαρακτικού εργαλείου ως μέχρι τούδε εγένε-
το εν Ελλάδι. Δια του τρόπου τούτου αποδίδονται εις το 
αντίτυπον και τα σύνθετα χρώματα, ώστε τούτο να παρου-
σάζηται ως πιστοτάτη αντιγραφή του πρωτοτύπου.

Η εγκατάστασις του εργοστασίου από υγιεινής απόψε-
ως είναι πρότυπον δια την Ελλάδα. Αίθουσαι ευρείαι, με 
φωτισμόν και αερισμόν πλήρη, πρακτική χρησιμοποίησις 
του χώρου, ευκολίαι και ασφάλειαι δια τους εργάτας κλπ. 
καθιστούν το νέον εργοστάσιον ανώτερον παντός ομοίου 
εν τῳ κλάδῳ, εν μίᾳ λέξει ευρωπαϊκόν.

Χατζηιωάννου 1923: 409-412

Με αυτό το σύντομο άρθρο παρουσιάζεται το στοι-
χειο χυτήριο του μακροβιότερου και σημαντικότερου 
στοιχειοχαράκτη - επιχειρηματία της νεώτερης Ελλά-
δας. Ο Εμμανουήλ Μ. Καρπαθάκης (1860-1964) είχε 
αναδειχθεί ως επαγγελματίας χαράκτης - χαλκογρά-
φος (Παυλόπουλος 1997:69 και 1998:67-69) πριν γί-
νει συνέταιρος στο στοιχειοχυτήριο του Π. Πετράκου 
(σ. 500-502). Το 1923, με την πείρα που είχε αποκο-
μίσει συνεταιρίστηκε με έναν άλλο συνεργάτη του 
Πετράκου, τον εκδότη Οδυσσέα Αναγνωστόπουλο, 
για την ίδρυση νέου στοιχειοχυτηρίου που αναδεί-
χθηκε στον μοναδικό εγχώριο αντίπαλο του στοιχειο-
χυτηρίου της Αυγής των Αθηνών κατά την επόμενη 
τριακονταετία (εικ. 249-251).

Στο πρώτο δειγματολόγιο της εταιρείας (1924, 
εικ. 252) οι δύο συνεταίροι αναδείκνυαν την ποιότη-
τα και την τεχνική αρτιότητα των στοιχείων, που 
αποτελούσαν τις μόνιμες πηγές ανησυχίας των γηγε-
νών προϊόντων για τους τυπογράφους:

Εικ. 251. Το στοιχειοχυτήριο Καρπαθάκη - Αναγνωστόπουλου - Βαγιωνή την οδό Ψυρρή 36, Αθήνα. 
Αργότερα στέγασε το θέατρο «Πολιτεία» και πρόσφατα το ξενοδοχείο The Foundry Suites Athens.
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Εις το μέρος τούτο του δειγματολογίου παρουσιάζομεν 
τα πεζά στοιχεία δια την κατασκευήν των οποίων έλαβε 
πρόνοιαν το ημέτερον εργοστάσιον.

Τα στοιχεία μας διακρίνονται δια την ευθυγραμμίαν, το 
τέλειον επίπεδον του οφθαλμού, το ισοϋψές και την αντο-
χήν του μετάλλου. Δια την παρουσίασιν των άνω προτερη-
μάτων δεν εφείσθημεν, ούτε φειδόμεθα κόπων και δαπα-
νών, βέβαιοι όντες ότι η τιαύτη μας προσπάθεια θέλει τύχῃ 
της δεούσης προσοχής εκ μέρους των κ.κ. πελατών.

Δια τα πεζά στοιχεία μεταχειριζόμεθα μέταλλον σκλη-
ρόν άνευ τινός προσμίξεως, είτε παλαιού υλικού, είτα άλ-
λου μετάλλου, πράγμα το οποίον αποδίδει στοιχεία τέλεια 
και από απόψεως οφθαλμού και από απόψεως αντοχής.

Η ευθυγράμμισις των διαφόρων στοιχείων είναι η 
αυτή, ώστε να είναι δυνατὀν η εις το αυτό κείμενον χρησι-
μοποίησις όλων των οικογενειών κατά στιγμάς.

Ελήφθη επίσης πρόνοια χωρισμού, δια μιάς ή και 
πλειόνων επί πλέον εγκοπών, διαφόρων οικογενειών, αίτι-
νες θα ηδύνατο να προκαλέσωσι λάθη κατά την διάλυσιν 
ως εκ της ομοιότητος ή μικράς διαφοράς των οφθαλμών.

Η αναλογική σύνθεσις των σειρών εγένετο κατά τρό-
πον, ώστε μία στοιχειοθήκη πλήρης να περιλαμβάνῃ δια 
μεν τα ελληνικά

  6 στιγμών   18.500 στοιχεία
  8     »  12.500      »
10     »  10.000      »
12     »    6.500      »
16     »    3.500      » 

πλην των παχέων απλών [στοιχείων], τα οποία ως παχύτερα 
και επομένως βαρύτερα επέρχεται ελάττωσις των αναλογιών 
δια την πλήρωσιν μιας στοιχειοθήκης. Δια δε τα λατινικά

  6 στιγμών   25.000 στοιχεία
  8     »  18.500      »
10     »  12.000      »
12     »  10.000      »
16     »    6.500      »

Εικ. 254. Η γραμματοσειρά Ελζεβίρ ημίμαυρα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος, 1924.

Εικ. 255. Τα νέα δειγματολόγια του στοιχειοχυτηρίου 
Καρπαθάκη - Αναγνωστόπουλου και Βαγιωνή, δεκαετία 1930.

Εικ. 256. Δείγματα των σειρών Αρχαϊκά Λεπτόγραμμα και 
Αρχαϊκά παχέα χαραγμένων από τον Καρπαθάκη, δεκαετία 1930.
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πλην των παχέων απλών [στοιχείων], δια τα οποία ισχύει η 
επί των ελληνικών παράγραφος.

Το βάρος του περιεχομένου εκάστης στοιχειοθήκης 
υπολογίζεται εις κιλά 25 περίπου.

Η ελαχίστη ποσότης των αναλογιών ωρίσθη εις 3.500 
στοιχεία.

Επί εκάστης παραγγελίας δίδονται μόνον δις αναπληρώ-
σεις με μόνην την αξίαν του βάρους, πέραν δε αυτών υπολο-
γίζεται επί πλεόν του βάρους ωρισμένον ποσόν κατά μήτραν.

Οι κ.κ. πελάται παρακαλούνται όπως εις τα παραγγελίας 
των σημειώνωσι και τον αριθμόν εκάστου είδους.

Ο παρών κατάλογος καταργεί πάντα προηγούμενον.

Εικ. 257. Η γραμματοσειρά Αρχαϊκά  λευκά, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος, δεκαετία 1930.

Εικ. 259. Η γραμματοσειρά Αρχαϊκά παχέα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος, δεκαετία 1930.

Εικ. 258. Εφημερίδα Απογευματινή, Θεσσαλονίκη, 1938.
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Η συλλογή περιλάμβανε μικρότερη ποικιλία πε-
ζοκεφαλαίων γραμματοσειρών από αυτή της Αυγής: 
Απλά Νέα (8, 10, 12, 16, 22, 36 στ.), Ελζεβίρ (6, 8, 
10, 12 στ.), Πλάγια / Λειψίας (6, 8, 10 στ.), Πλάγια 
Ημιπαχέα ( 8, 10, 12 στ.), Ελζεβίρ Ημιπαχέα (8, 10 στ.), 
Παχέα Νέα (= Lettres modernes 6, 8, 10, 12 στ.), 
Παχέα (= Γεωργίου μαύρα 8, 10, 16 στ.), Ημιπαχέα 
Νέα (= Lettres Romain No 18 Italiques 8 στ.) και 
Γραφομηχανής (= Dattilografico 10 στ.). Από αυτές 
η μόνη που δεν πρόσφεραν οι ανταγωνιστές του 
ήταν τα Ελζεβίρ Ημιπαχέα (εικ. 253-254), τα οποία, 
μετά την επιτυχία της λευκής σειράς κατά την προ-
ηγούμενη εικοσαετία, είχαν πλέον προστεθεί και θα 
προμηθεύτηκαν τις μήτρες από τη Γερμανία.

Κατά τη δεκαετία του 1930 προστέθηκε ένας 
ακόμα συνέταιρος, ο Βαγιωνής, και με αυτή τη σύν-
θεση η εταιρεία συνέχισε να αναπτύσεται σταθερά 
υπό τη διεύθυνση του Αναγνωστόπουλου και την 
καλλιτεχνική καθοδήγηση του Καρπαθάκη στις νέες 
εγκαταστάσεις του εργοστασίου στην οδό Σαρρή 36, 
στου Ψυρρή (εικ. 250-251). Ο τελευταίος, όχι μόνο 
επιστατούσε στην παραγωγή, αλλά είχε σχεδιάσει 
και χαράξει τις μήτρες νέων ελληνικών γραμματο-
σειρών, σύμφωνα με τα κείμενα που περιλαμβάνο-
νταν στα δειγματολόγια και «διαφήμιζαν» την πα-
ρουσία τους, αλλά και τη μαρτυρία του Δημήτριου 
Αναγνωστόπουλου, γιου του συνεταίρου του (Μα-
στορίδης 2006:90-97). Βέβαια, με δεδομένη την κρυ-
ψίνεια της εποχής για το βιομηχανικό απόρρητο, δεν 
έχουν διασωθεί τα αρχεία της παραγωγής, ενώ το 
μεγάλο κύρος που θα αποκτούσε η εταιρεία με ένα 
τέτοιο επίτευγμα δικαιολογεί την αυτοπροβολή της. 
Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ποιά τεχνικά 
στάδια και σε ποιο βαθμό ήταν δυνατό να επιτευ-
χθεί η απαιτητική τεχνολογικά υλοποίηση των μη-
τρών στις εγκαταστάσεις στην Ελλάδα στηριγμένη 
μόνο στην ιδιοφυΐα του χαράκτη και αν κάποιες ει-
δικές εργασίες έγιναν σε ευρωπαϊκά εργαστήρια. 
Αυτό, φυσικά, δεν αφαιρεί τίποτα από το πρωτοπό-
ρο έργο του Καρπαθάκη και των συνεργατών του 
στην ελληνική στοιχειοχαρακτική τέχνη, ενώ δυ-
στυχώς, αντίθετα από άλλους καλλιτέχνες του μεσο-
πολέμου, η προσφορά του παραμένει ελάχιστα ανα-
γνωρισμένη πέραν από λίγους ειδικούς.

Την περίοδο αυτή, μετά το διεθνές οικονομικό 
κραχ και την πτώχευση του ελληνικού κράτους (Ma-
 zower 2002:77-79), ο ανταγωνισμός αυξήθηκε σε 
μια αγορά με συρρικνούμενη ρευστότητα και η μόνη 
διέξοδος ήταν η επιθετική τακτική πωλήσεων. Έτσι, 
τα δειγματολόγια μετατράπηκαν σε πολυτελείς εκ-
δόσεις με μεγάλη ποικιλία σειρών (εικ. 255).

Νέες προσθήκες ήταν τέσσερεις ισόπαχες πεζο-
κεφαλαίες σειρές: τα Αρχαϊκά Πεζά Λεπτόγραμμα 
και Αρχαϊκά Πεζά Παχέα (12, 18, 20, 28 και 36 στ., 
εικ. 256-259) για τίτλους κυρίως, όπου στα τρία με-
γαλύτερα μεγέθη οι τόνοι ήταν ανεξάρτητοι των 
φωνηέντων για προφανείς λόγους χωρητικότητας 
(εικ. 272) και είχαν παραχθεί από τον Καρπαθάκη 
και οι ήδη δημοφιλείς σειρές ως  Όρθια Νέα Λευκά 
και Όρθια Νέα Ημίμαυρα (= Ellade 6, 8, 10, 12, 14, 
18, 24, 28, 36 και 42 στ.) για κάθε χρήση σε κείμενα 
(εικ. 52-54).

Στα τέλη της δεκαετίας, ο Καρπαθάκης συνέχισε 
τη δημιουργική του παρουσία και παρουσίασε σε 
ειδικό τεύχος την Ολύμπια, μια νέα πλήρη οικογέ-
νεια γραμματοσειρών που σχεδίασε (εικ. 260-265). 
Τα χαρακτηριστικά της αποτελούν ένα αμάγαλμα της 
λατινικής σειράς Futura, του γερμανού τυποχαράκτη 
Paul Renner και της Grec Europe του στοιχειοχυτη-
ρίου Deberny et Peignot, που πρώτο την προσάρμο-
σε στο ελληνικό αλφάβητο (εικ. 108-113). 

Δικαιολογημένα, μετά από αυτό το εντυπωσιακό 
επίτευγμα, ο Πρόλογος του τεύχους είναι ενθουσιώ-
δης και εκπέμπει αυτοπεποίθηση:

Με την έκδοσιν του παρόντος τεύχους της νέας μας σειράς 
Ολύμπια Λευκά, Ημίμαυρα και Μαύρα εκπληρούμεν μέρος 
του προγράμματός μας της χαράξεως και κυκλοφορίας δηλ. 
νέων οφθαλμών πεζών και κεφαλαίων εις διάφορα σώματα.

Η κατασκευή των εν τῳ παρόντι τεύχει στοιχείων εγέ-
νετο εξ ολοκλήρου εν τῳ εργοστασίῳ μας από του σχεδίου 
εις σχήμα μέγα μέχρι του χυσίματος των στοιχείων είναι δε 
η πρώτη φορά, καθ᾽ ην η εργασία αύτη γίνεται καθ᾽ ολο-
κληρίαν εν Ελλάδι.

Η πρόοδος αύτη συνετελέσθη εκ του ότι η επιχείρησίς 
μας δεν εφείσθη δαπανών προσθέσασα εις τα μηχανήματά 
της χαρακτικάς και άλλας μηχανάς απολύτου ακριβείας και 
ευθυγραμμήσεως των στοιχείων.

Το υλικόν δι᾽ ου εχύθησαν τα στοιχεία ταύτα ως και πά-
ντα τα εν τῳ Γενικῴ μας Καταλόγῳ υπάρχοντα είναι αγγλι-
κής προελεύσεως, στερεότατα και διαρκείας μεγάλης (τε-
λευταία δοκιμή εν Αγγλίᾳ μας έδωκε βαθμόν αντοχής 97% 
ως τα διάφορα πιστοποιητικά τα ευρισκόμαενα παρ᾽ημίν).

Αι πανταχόθεν φθάνουσαι μέχρις ημών ενθαρρύνσεις 
μας πείθουν ότι αι προσπάθειαί μας αύται έχουσι δεόντως 
εκτιμηθῄ παρά των κ.κ. πελατών, υποσχόμεθα δε εις αυ-
τούς ότι και εις το μέλλον θα καταβάλλωμεν πάντοτε ακά-
ματον την προσπάθειάν μας να συντελέσωμεν έτι πλέον εις 
την πρόοδον της ωραίας μας τέχνης εν τῃ Πατρίδι μας.

Η οικογένεια Ολύμπια απέκτησε σταδιακά με-
γάλη ποικιλία μεγεθών σε τρία βάρη: Λευκά, (6, 8, 
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10, 12, 14, 18, 24, 28, 36 κεφ., στ.), Ημίμαυρα (6, 8, 
10, 12, 14, 18, 24, 28, 36, 42, 48 κεφ., στ.) και Μαύ-
ρα (6 κεφ., 8, 10, 12, 14, 18, 24, 28, 36, 42, 48 κεφ., 
στ.) και αντίστοιχη λατινική σχεδίαση. Στο ειδικό 
αυτό τεύχος δημοσιεύτηκε και το πρώτο ελληνικό 
διαφημιστικό κείμενο για τυπογραφική γραμματο-
σειρά (εικ. 262).

Το έντονα γεωμετρικό ύφος των στοιχείων σί-
γουρα θα αντιμετώπισε σκεπτικισμό από τους πα-
ραδοσιακούς εκδότες και η χρήση των τριών σει-
ρών προπολεμικά απαντά περισσότερο σε εφημερίδες 
και πε ριοδικά για τίτλους ή κειμενο-λεζάντες μεγά-
λου μεγέθους (εικ. 261).

Το στοιχειοχυτήριο Καρπαθάκη διέθετε και μια 
αυξανόμενη συλλογή κεφαλαιογράμματων σειρών. 
Οι μήτρες πολλών από αυτές συνέχισαν να προέρ-
χονται από τα στοιχειοχυτήρια της Γαλλίας, Ιταλίας 
και Γερμανίας: 

Σκιώδη (= Lettres latines azurées 6/6, 8, 10, 16, 

Εικ. 260. Δείγματα της οικογένειας  γραμματοσειρών Ολύμπια, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, Αθήνα, 1939.

Εικ. 261. Εφημερίδα Νέα Ελλάς, Αθήνα,1939.

Εικ. 262. Διαφημιστικό κείμενο για την οικογένεια 
γραμματοσειρών Ολύμπια, 1939.



Εικ. 263. Η γραμματοσειρά Ολύμπια λευκά, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, 1939.

Εικ. 264. Η γραμματοσειρά Ολύμπια ημίμαυρα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, 1939.

Εικ. 265. Η γραμματοσειρά Ολύμπια μαύρα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, 1939.



Εικ. 266. Μήτρες της γραμματοσειράς Κορινθιακά,
 Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1930.

Εικ. 267. Δείγματα χρήσης γραμματοσειρών του στοιχειοχυτηρίου 
Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, σε έντυπα τη δεκαετία 1930.
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20, 30 στ.), Στικτά (= Tauperle 8, 10, 12, 16 στ.), 
Λευκόγραμμα (12, 16, 24, 36 στ., εικ. 268), Παχέα 
Νέα (= Lettres Modernes 6, 8, 10, 12, 16, 20, 28, 30 
στ.), Ομήρου Στενά (8, 10, 12, 16, 20, 28, 36, 48 
στ.), Ομήρου Παχέα (12, 16, 20, 28, 36, 42 στ.), 
Βερσαλιανά (= Versalien Antiqua 20 6, 8, 10, 14, 
16, 24, 28, 36 στ.), Βερσαλιανά Στενά (= Schmale 
Halbfette Versalien 8, 10, 14, 18, 24, 30, 36 στ.),  
Καμπυλόγραμμα (6, 8, 10, 12, 16, 20, 28 στ., εικ. 
268), Τρίγραμμα (6, 8, 10, 12, 16, 24 στ., εικ. 270), 
Αρχαϊκά Στενά Παχέα (6, 8, 10, 12, 16, 18, 24, 28, 
36 στ.), Αρχαϊκά Λεπτόγραμμα (6/6/6/6/6/6, 8/8/8, 

Εικ. 268. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Λευκόγραμμα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1930.

Εικ. 269. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Καμπυλόγραμμα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, Αθήνα, 1936.

Εικ. 270. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Τρίγραμμα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1930.

Εικ. 271. Η γραμματοσειρά (στοιχεία) Κορινθιακά, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής,δεκαετία 1930.

1960 Δίγραμμα

1935 Kampilogramma

1950 Trigramma caps Greek

1911 Korinthiaka10, 12, 14, 16, 24, 28, 36, 48 στ.), Αρχαϊκά Παχέα 
(6/6/6/6/6/6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 30, 42, 48 στ.), 
Λιθογραφικά Στενά (6/6/6/6/6/6 στ.), Λιθογραφικά 
Παχέα (8, 10, 12, 16, 18, 24, 30, 42, 54 στ.), Παχέα 
Πλατέα (8/8, 10, 12, 16, 24, 36 στ.), Ακροπόλεως 
(6/6/6/6/6/6, 8, 10, 12, 16, 24 στ.), Αρχαϊκά Στενά (6, 
8/8, 10, 12, 16, 20, 24, 30, 36, 48 στ.), Αρχαϊκά Πλα-
τέα (6/6/6//6, 8/8, 10/10, 14, 16, 24, 36 στ.), Κοριν-
θιακά (8, 10, 12, 16, 20, 28 στ., εικ. 266, 270), Αργο-
λικά (= Euripides 6, 8, 10, 12, 16, 24 στ.), Αργολικά 
Παχέα (= Euripides Fette 6, 8, 10, 12, 14, 16, 24, 28, 
36 στ.).



Εικ. 272. Σχεδιαγράμματα ελληνικών στοιχειοθηκών από το δειγματολόγιο 
του στοιχειοχυτηρίου Καρπαθάκη - Αναγνωστόπουλου, δεκαετία 1930.



Εικ. 273. Χαλκογραφημένοι τίλοι , Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1930.

1925 Display Sans Outlined

Εικ. 277.  Αταυτοποίητη κεφαλαιογράμματη διακοσμητική γραμματοσειρά, δεκαετία 1930.

Εικ. 275.  Αταυτοποίητη κεφαλαιογράμματη διακοσμητική γραμματοσειρά, δεκαετία 1910.

1920 Sphinx

Εικ. 276. Περιοδικό Γυναίκα, Αθήνα, 1939.

Εικ. 274. Περιοδικό Ελληνική Επιθεώρησις, Αθήνα, 1913.
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Μέρος Γ´: Η έντυπη επικοινωνία και τα στοιχειοχυτήρια  
                      κατά την περίοδο 1945-1990

Μετά το τέλος του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, της πιο 
καταστροφικής περιόδου που γνώρισε όλη σχεδόν 
η υφήλιος, η ελληνική οικονομία και κοινωνία άρχι-
σε να ανακάμπτει σταδιακά. Από τη δεκαετία του 
1950 η πολιτική εξουσία επιχείρησε την εφαρμογή οι-
κονομικής και κοινωνικής σταθερότητας μέσα από 
ένα πλέγμα ιδεολογικών και πελατειακών μηχανι-
σμών κοι νωνικής εξάρτησης και οικονομικής «αντα
μοιβής» των πολιτών: προσλήψεις στο Δημόσιο ή 
σε Τρά πε ζες, συμμετοχή σε προμήθειες ή παραγγε-
λίες του κράτους, άδειες μικροπωλητών ή άλλων 
μορ φών παρασιτικής εργασίας κ.λπ. Αυτή η πολιτική 
στρατηγική εκμεταλλεύτηκε τη ραγδαία αύξηση της 
αστυφιλίας που είχε προκύψει μετά τις μεγάλες κα-
ταστροφές της υπαίθρου, τον μικρό κλήρο, την έλ-
λειψη επενδυτικών κεφαλαίων για την εκμηχάνιση 
της παραγωγής και τις πολύπλευρες διώ ξεις κατά τη 
διάρκεια του ανώμαλου εμφυλιακού κλίματος. 

Η συγκέντρωση σε λίγες πόλεις των πιο δυναμι-
κών δημογραφικά ηλικιών του αγροτικού πληθυ-
σμού, αλλά με περιορισμένους οικονομικούς πόρους, 
ενίσχυσε την αύξηση της κατανάλωσης εφημερίδων, 

περιοδικών και βιβλίων. Τα φθηνά έντυπα προσέφε-
ραν άμεση και διαρκή πληροφόρηση (τοπικά, εθνι-
κά και διεθνή νέα, σχολιασμό, φωτο δημοσιογραφία 
κ.ά.), ψυχαγωγία (λογοτεχνία, αθλη τικά, καλλιτεχνι-
κό ρεπορτάζ, κόμικςγελοιογραφίες, σταυρόλεξακουίζ 
κ.ά.) και επικοινωνία για τις κοινωνικές και πολιτικές 
δραστηριότητες, ενώ καλλιεργούσαν συστηματικά 
τις ελπίδες κοινωνικής ανέλιξης και οικονομικής 
ανεξαρτησίας των εσωτερικών μεταναστών. Παράλ-
ληλα με τα άλλα δύο Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας της 
περιόδου, το ραδιόφωνο και τον κινηματογράφο, το 
έντυπο υπήρξε καθημερινό όχημα διά δοσης μηνυ-
μάτων κοινωνικών και καταναλωτικών συ μπε  ρι  φο
ρών που δια   χειριζόταν με αυξανόμενο ρυθμό ο το-
μέας της διαφή μισης, με τον οποίο βρισκόταν πλέον 
σε προνομιακή σχέση. 

Η δια φήμιση στήριξε με σημαντικά κεφάλαια την 
έντυπη επικοινωνία και καθοδήγησε άμεσα ή έμμεσα 
σημαντικό μέρος από το περιεχόμενο του έντυπου λό-
γου, τις τάσεις και τα πρότυπα που κυριάρχησαν τις 
επόμενες δεκαετίες στα λαϊκά κυρίως στρώματα.

Το ελληνικό κοινό άρχισε να αναγνωρίζει τον κό-

Εικ. 278. Από τα οξύμωρα της Ιστορίας: Ο τυπογραφικός «μπολσεβικισμός» των ισόπαχων γραμματοσειρών της δεκαετίας 
του 1920 επιστρατευμένος στην προπαγάνδα της εθνικιστικής θηριωδίας, εφημερίδα Μακρόνησος, 1.8.1948.
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σμο των γραφικών τεχνών ως τμήμα του ευρύτερου 
πεδίου της οπτικής επικοινωνίας και οι σχεδιαστές ή οι 
γραφίστες, όπως άρχισαν να ονομάζονται, άρχισαν να 
αποτελούν οργανικό τμήμα των διαφημιστικών γρα-
φείων και να συνεργάζονται με εκδότες (εικ. 281-287). 

Το 1957, το περιοδικό καλών τεχνών Ζυγός αφιέ-
ρωσε ένα τεύχος στην τυπογραφική τέχνη και την αι-
σθητική του βιβλίου. Εκεί για πρώτη φορά θα συγκε-
ντρωθούν μαζί αξιόλογα κείμενα ειδικών του χώρου 
και θα δημοσιευτεί, με απόδοση της Αικατερίνης Φρα-
ντζισκάκη, το κείμενο του Victor Schol derer, Οι ελ-
ληνικοί τυπογραφικοί χαρακτήρες από το 1465 έως το 
1927, τριάντα χρόνια μετά την έκδοσή του (εικ. 280). 
Στην εισαγωγη του τεύχους, ο εκδότης και διευθυντής 
του περιοδικού Φραντζής Φραντζισκάκης (1926-2010) 
ανάφερε χαρακτηριστικά:

Δύο είναι οι αφορμές που παρεκίνησαν τον «Ζυγό» στην έκ-
δοσι του τεύχους αυτού. Η μία είναι ο παγκόσμιος εορτασμός 
των 500 χρόνων από την έκδοση του πρώτου χρονολογημένου 
βιβλίου. Η άλλη, που είναι και η πιο αξιοσημείωτη, είανι η 
προσεχής ίδρυσις στη σχολή Καλών Τεχνών ειδικού εργαστη-
ρίου όπου θα διδάσκεται η πολυσύνθετη τέχνη του βιβλίου. Το 
εργαστήριο αυτό, φυτώριο για την καλλιέργεια μιας τέχνης 
στην οπίαν οι Έλληνες είχαν παλαιότερα σπουδαία επίδοσι, το 
οραματίστηκε ο Γιάννης Κεφαλληνός, ο λαμπρός καλλιτέχνης 
που πέθανε πριν από μερικούς μήνες, χωρίς δυστυχώς να προ-
φθάση να ολοκληρώση τα μεγαλόπνευστα σχέδιά του.

[...] Πολλοί είναι στον τόπο μας εκείνοι που ασχολούνται 
επαγγελματικά ή ερασιτεχνικά με την έκδοσι βιβλίων, περιο-
δικών και εφημερίδων. Λίγοι όμως είναι αυτοί που έχουν έρω-
τα αληθινό στη δουλειά τους και σεβασμό προς το κοινό στο 
οποίο απευθύνονται. Ανάμεσα σ᾽ αυτούς ήταν και ο Δημήτριος 
Λαμπράκης, ο ιδιοφυής δημοσιογράφος και εκδότης που πέ-
θανε ξαφνικά πριν μερικές εβδομάδες. Σε τόμους ολόκληρους 
μπορούν να συγκεντρωθούν τα όσα ελέχθησαν και εγράφη-
σαν για το δημοσιογραφικό του δαιμόνιο, την πολιτική 
όσφρησι και την διορατικότητα του εκλιπόντος. Παρελείφθη 
όμως να εξαρθή μια σημαντική πλευρά του έργου του, αυτή 
που θέλομε να τονίσωμε εδώ, στο τεύχος αυτό το αφιερωμένο 
στην τέχνη του βιβλίου. Ήταν η ακοίμητη φροντίδα του Λα-
μπράκη για την άψογη αισθητική εμφάνιση των εντύπων του. 
Ποτέ ο θυμός του δεν εξεδηλώνετο τόσο εκρηκτικά, όσο στις 
περιπτώσεις που είχε να επιπλήξη τους συνεργάτες του για 
σφάλματα που εζημίωναν την εμφάνισιν των εφημερίδων του. 
Όπως ποτέ επίσης η χαρά του δεν ήταν τόσο αυθόρμητη και 
πηγαία όσο όταν έφερνε από το εξωτερικό νέες μηχανικές 
εγκαταστάσεις για τα τυπογραφεία του, όπου είδε το φως η 
πρώτη νεώτερη σειρά ελληνικών τυπογραφικών χαρακτήρων, 
η οποία και φέρει τιμητικά το όνομά του.
Φ. Φραντζισκάκης, «Σχόλια», Ζυγός Β´, 22-23(8-9.1957)4. 

Εικ. 279. Γρηγόριος Τουφεξιάν, Εσωτερικό λιθογραφείου, 
λάδι σε καμβά, 96×74 εκ., 1957.

Εικ. 280. Περιοδικό  Ζυγός Β´, 22-23(8-9.1957).



Εικ. 281. Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες στις διαφημιστικές καταχωρήσεις, δεκαετία 1950.



Εικ. 282. Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες στις διαφημιστικές καταχωρήσεις, δεκαετία 1950.
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Θα πρέπει να σταθούμε ιδιαίτερα στα τρία κείμενα 
που έθεσαν τολμηρά ερωτήματα για το έργο των τυ-
πογράφων και τα προβλήματα της ελληνικής παραγω-
γής. Ο ιδρυτής των εκδόσεων «Άλφα»,  Ι.Μ. Σκαζίκης 
υπέγραφε το άρθρο «Η Τυπογραφία στην Ελλάδα, 
ελλείψεις και μειονεκτήματα», μια αιχμηρή ανασκό-
πηση του κλάδου στα τέλη της δεκαετίας του 1950:4

Η εξέλιξη της τυπογραφίας στην Ελλάδα κατά τα τελευταία 
χρόνια δεν είναι ανάλογη με την πρόοδο που σημειώθηκε σε 
άλλους τομείς της ελληνικής δραστηριότητας. Ακόμη και στον 
σημαντικώτερο κλάδο της τυπογραφίας – στο βιβλίο – πολύ 
ολίγα είναι τα δείγματα που παρουσιάζουν αισθητή βελτίωση.

[...] Η στοιχειοθεσία και η σελιδοποίηση αποτελούν, ως 
γνωστόν, την βάση της τυπογραφίας. Ο στοιχειοθέτης πρέπει 
να έχει τα απαραίτητα προσόντα ώστε όχι μόνον να δύναται 
να εκτελή ιανοποιητικά τας συνήθεις τυπογραφικάς εργασίας 
αλλά να είναι εις θέσιν να συνεργασθή και με τον καλλιτέχνη 
του βιβλίου ή, ελλείψει αυτού, με τον εκδότη ή τον συγγρα-
φέα. Πρέπει δηλαδή να έχει τεχνική και αισθητική κατάρτιση, 
η οποία όμως μόνον εις μίαν ειδικήν σχολήν αποκτάται. Τέτιες 

σχολές (δια στοιχειοθέτας καθώς και δια πιεστάς), δεν υπάρ-
χουν εις τον τόπον μας.

Μόνον όμως από τα χέρια ειδικευμένου τεχνίτη ημπορούν 
να βγουν βιβλία με σελίδες καλά ισορροπημένες, που τα λευ-
κά και τα μαύρα των βρίσκονται σε αρμονική σχέση μεταξύ 
των καθώς και τα περιθώρια με το κείμενο, σελίδες καμωμέ-
νες με τα καταλληλότερα για κάθε περίπτωση στοιχεία, ώστε 
το μάτι να θέλγεται από την πρώτη κιόλας στιγμή, και η ανά-
γνωση να γίνεται χωρίς την παραμικρή προσπάθεια.

Δεν υπάρχει μεγάλη ποικιλία ελληνικών τυπογραφικών 
στοιχείων, ολίγα δε από τα υπάρχοντα ανταποκρίνονται εις 
τας απαιτήσεις της αισθητικής. Οι λόγοι είναι πολλοί, μεταξύ 
των οποίων ο κυριώτερος ότι, ακόμη και μετά τη σύσταση του 
Ελληνικού Κράτους, σχεδόν μόνον οι ξένοι ασχολήθηκαν με 
την χάραξη ελληνικών στοιχείων, οι οποίοι όμως μοιραίως 
ευρίσκοντο υπό την επήρεια του χαρακτήρος του λατινικού 
αλφαβήτου. Ενώ, εάν οι Έλληνες καλλιτέχναι είχαν καταπια-
στή σοβαρά με τον τομέα αυτόν των γραφικών τεχνών, θα 
εδημιουργείτο παράδοσις και θα υπήρχε ποικιλία και ποιότης 
ρυθμού. Η έλλειψις αυτή γίνεται ακόμη πιο αισθητή κάθε 
φορά που θέλουμε να συνθέσουμε ένα ωραίο εξώφυλλο με 
τυπογραφικά στοιχεία: τις περισσότερες φορές αναγκαζώμεθα 
να καταφύγουμε στη σχεδίαση και τσιγκογράφηση των απα-
ραίτητων τίτλων κλπ.

Το πρόβλημα των στοιχείων δεν ελύθη ούτε και με τον 
εφοδιασμόν των τυπογραφείων, κατά τα τελευταία ιδίως έτη, 
με μονοτυπικάς μηχανάς, διότι, πέραν της δυνατότητος χρησι-
μοποιήσεως καινουργών πάντοτε στοιχείων, προετοιμασίας 
της προς στοιχειοθέτησιν ύλης χωρίς χρονικόν περιορισμόν 
και της αφθονίας τυπογραφικού υλικού, η μονοτυπία από από-
ψεως ποικιλίας στοιχείων, ουδέν πλεονέκτημα παρουσιάζει. 
Μόνον δε με την χρησιμοποίησι του μικτού συστήματος  – τυ
πο γραφικών χαρακτήρων στοιχειοχυτηρίων, ευρωπαϊκών και 
εγχωρίων, και μονοτυπίας – επέρχεται κάποια βελτίωση της 
καταστάσεως. Τα ίδια ισχύουν, με ολιγώτερα μάλιστα 
πλεο νεκτήματα από την μονοτυπίαν, και δια την λινοτυπίαν, η 
οποία όμως σταθερώς χάνει έδαφος έναντι της πρώτης.

[...] «Εκδότης άξιος του ονόματος είναι εκείνος που τόσες 
φροντίδες καταβάλλει για το βιβλίο που θέλει να τυπώση, τέ-
τοιο ζήλο, τόσους κόπους και θυσίες, αισθάνεται τέτοια αγω-
νία, με μια λέξη τέτοιον έρωτα γι᾽ αυτό, όσον χρειάσθηκε ο 
δημιουργός του για να το γράψη». Τα λόγια αυτά, οσοδήποτε 
υπερβολικά και αν φαίνωνται για μας, καλόν είναι να τα έχουν 
υπ᾽ όψη των όσοι προτίθενται να καταπιαστούν με το έργον 
αυτό, γιατί χρειάζεται πολλή σκέψη προτού το αποφασίσουν. 
Δεν ειπώθηκαν για τους «εκδότες της στιγμής», που από τη 
μια μέρα στην άλλη βρέθηκαν μέσα στο επάγγελμα επειδή 
είχαν κερδίσει λεφτά από το εμπόριο τροφίμων ή από δου-
λειές του ποδαριού και, βλέποντας την επιρτυχία που είχαν 
μερικά έργα («best  seller»), φαντάσθηκαν πως η δουλειά 
αυτή δεν διαφέρει και πολύ από εκείνην που έκαναν ως χθες.

4. Μετά την ίδρυση της κλαδικής εφημε ρίδας, Η τυ πο γραφία 
(15.6.1958), το άρθρο αυτό αναδημοσιεύτηκε εκεί σε δύο 
μέρη: έτος Α´ 10( 21.11.1958)1 και 11(5.12.1958)1.
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Εικ. 283. Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες στις διαφημιστικές καταχωρήσεις, δεκαετία 1950.

Τι έχουν άλλωστε να χάσουν; Με την πείραν που απόκτη-
σαν, το νέο τους εμπόρευμα θα στοιχίζη πολύ φθηνά Θα δια-
λέγουν βιβλία των μεγαλυτέρων ξένων συγγραφέων (αρκετά 
παλαιών, για να μην πληρώνουν δικαιώματα), θα τα δίνουν να 
τα μεταφράσουν μερικοί γλωσσομαθείς της καής ώρας (θα τα 
καταφέρουν και με το τέταρτον της κανονικής αμοιβής), θα τα 
στοιχειοθετούν σσε κάτι λαθρόβια τυπογραφεία (φτάνει να 
βγάλουν οι στοιχειοθέται το μεροκάματο – και πολύ τους εί-
ναι), θα τυπώνουν κ᾽ ένα παρδαλό εξώφυλλο (αυτό τραβάει 
τον κοσμάκη), θα τα πωλούν με δόσεις και, το πολύ-πολύ, εάν 
δεν πάη καλά η δουλειά, θα τα βάλουν σ᾽ ένα καροτσάκι, θα 
το στήσουν μπροστά στα μαγαζιά των άλλων «συναδέλφων», 
θα προσλάβουν και έναν «τελάλη» να τα διαλλαλή ένα-δύο 
τάλληρα – κι᾽ έτσι τίποτα δεν έχουν να χάσουν...

Το είπαν κ᾽ έγινε. Τι βλάπτει που οι μεταφράσεις δεν 
είναι καλές, που υπάρχουν παρανοήσεις, παραλείψεις και 
τα τοιαύτα! Που ο κόσμος, από δυσπιστία πια, δεν αγοράζει 
ούτε το καλό βιβλίο, τις φροντισμένες μεταφράσεις, τα 
ωραία εξωφυλλα! Αρκεί που τα δικά των πουλιούνται. Ας 
είναι καλά ο «λαός» που διψάει για μόρφωση. Και αγορά-
ζει, όλο αγοράζει...

Να συνεχίσουμε; Όχι. Φτάνει που έχουμε ακόμη ένα λόγο 
για τη σημερινή κατάσταση της ελληνικής τυπογραφίας, κι ας 
υπάρχουν εκδότες που γνωρίζουν αρκετά καλά το επάγγελμα 

και που, αν εύρισκαν περισσότερη κατανόηση, πολλά θα έκα-
ναν για την προκοπή αυτού του τόπου.

 Ι. Μ. Σκαζίκης, Ζυγός  (ό.π.,  σ. 4-6)

Ο Σκαζίκης εντοπίζει με διαύγεια την επιταχυ-
νόμενη αγοραστική μεγέθυνση, αλλά χωρίς ασφα-
λιστικές δικλείδες ποιοτικού ελέγχου, του εκδοτι-
κού χώρου. Από την άλλη όμως αντιλαμβάνεται τη 
λύση του προβλήματος μέσα από ένα βουλησιαρχι-
κό σύστημα ανάλυσης: «εάν οι Έλληνες καλλιτέ-
χναι είχαν καταπιαστή σοβαρά με τον τομέα αυτόν 
των γραφικών τεχνών, θα εδημιουργείτο παράδοσις 
και θα υπήρχε ποικιλία και ποιότης ρυθμού». Δηλα-
δή, η εξερχόμενη από τον Μεσαίωνα Ελλάδα του 
1827, χωρίς αστικό-βιομηχανικό περιβάλλον, επεν-
δυτικά κεφάλαια, τεχνολογικές υποδομές, παιδεία, 
συγκοινωνιακό δίκτυο κ.ά. θα ήταν δυνατό να είχε 
επενδύσει στη σχεδίαση και την τεχνουργία της χά-
ραξης και χύτευσης των τυπογραφικών στοιχείων, 
όπως οι ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

Το άλλο ενδιαφέρον για το θέμα μας διερευνητι-
κό άρθρο του Ζυγού είχε τον τίτλο «Συντελεί η ωραία 
εμφάνισι στην επιτυχία ενός βιβλίου;» Στο ερώτη-
μα απάντησαν καταφατικά και οι τέσσερεις εκδότες 



Εικ. 284. Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες στις διαφημιστικές καταχωρήσεις, δεκαετία 1950.



Εικ. 285. Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες στις διαφημιστικές καταχωρήσεις, δεκαετία 1950.
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που συμμετείχαν: Ο Κωνσταντίνος Σαραντόπουλος 
(Εστία) τόνισε πως τα τεχνικά μέσα έχουν εξελιχθεί 
και παρέχουν τη δυνατότητα για«ευπρόσωπες από 
κάθε άποψη καλλιτεχνικές εκδόσεις»· ο Νίκος Κα-
ρύδης ( Ίκαρος) υπήρξε επιφυλακτικότερος, συμπε-
ραίνοντας ότι «πρώτα πρέπει να γράφωνται καλά 
[λογοτεχνικά] βιβλία, κι᾽ αυτά τα καλά βιβλία να 
τυπώνονται και να παρουσιάζωνται με καλαισθη-
σία, για να πωλούνται και καλύτερα»· ο Γιάννης 
Γουδέλης  (Δίφρος) διευκρίνησε πως «οι περισσό-
τεροι καταναλωτές του λογοτεχνικού βιβλίου βρί-
σκονται στα μικροαστικά στρώματα» και πως «στο 
ερώτημα ‟ποιο βιβιλίο διαβάζεται περισσότερο, το 
πολυτελείας ή το λαϊκό;ˮ Μπορούμε τώρα να απα-
ντήσουμε πιο σίγουρα: Το πρώτο. Το βιβλίο για τη 
μικροαστική νοοτροπία δεν είναι είδος ανάγκης αλ
λά είδος πολυτελείας»· τέλος, οι αδελφοί Πεχλιβα-
νίδη (Ατλαντίς), επίσης, απάντησαν πως «Είναι αδι-
αμφισβήτητο ότι η καλή εμφάνιση του βιβλίου 
παίζει σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη διάδοσή του. 
Όταν μάλιστα, παράλληλα με την καλή εμφάνιση, 
συμβαίνει να είναι και το περιεχόμενο εκλεκτό, τότε 
η προσφορά είναι πλήρης και η κυκλοφοριακή επι-
τυχία εξασφαλισμένη» (ό.π., Ζυγός, σ. 36).5 

   
5. Ο Φραντζισκάκης είχε συμπεριλάβει τους αδελφούς Πεχλι-
βανίδη στην έρευνα γιατί θεωρούσε τις εκδόσεις τους ως «λαϊ-
κό βιβλίο» χαμηλής ποιότητας και έκρινε αντιφατική την απά-
ντηση που έστειλαν: «Για να ολοκληρωθεί η έρευνά μας 
ζη  τήσαμε τη γνώμη και ενός εκδότη που καταγίνεται κυρίως με 
εικονογραφημένα ένυπα μεγάλης κυκλοφορίας, τα οποία, είτε 
το θέλουμε είτε όχι, επηρεάζουν βαθύτατα το γούστο του κοι-
νού. Πρόκειται για τον Οίκο Πεχλιβανίδη που εισήγαγε μετα-
πολεμικά στον τόπο μας τα ‟Comicsˮ, το γνωστό αμερικανικό 
τύπο λαϊκού βιβλίου με πολλές ζωγραφιές και λίγα κείμενα. 
Στην απάντησή του ο Οίκος Πεχλιβανίδη τάσσεται υπέρ του 
ωραίου βιβλίου. Ωστόσο έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η θεω-
ρητική τοποθέτησή του πάνω στο θέμα αυτό βρίσκεται μάλλον 
σε αντίφαση με τα πεπραγμένα του. Είναι αληθινά κρίμα, μια 
προσπάθεια τόσο μεγάλη, που απαιτεί τεράστια κεφάλαια και 
μόχθους, να αναλίσκεται για την έκδοση ‟κλασσικών εικονο-
γραφημένωνˮ και άλλων παρόμοιων εντύπων που η ελληνική 
πνευματική ηγεσία τα έχει καταδικάσει ομόφωνα σαν επιβλαβή 
για την πνευματική και αισθητική αγωγή της νεολαίας και του 
μεγάλου απληροφόρητου κοινού. Ευχόμαστε ειλικρινά ο Οίκος 
αυτός να βρη σύντομα τον δρόμο του ανάμεσα από τις ευρωπαϊ
κές παραδόσεις και την ελληνική πραγματικότητα. Η σειρά των 
βιβλίων που εγκαινίασε τελευταία με περιγραφές ελληνικών 
πόλεων και αρχαιολογικών τόπων αποτελεί ένα σταθερό βήμα 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ‟Τήνοςˮ, το πρώτο βιβλίο της 
σειράς αυτής, είναι τεχνικά άρτιο και πολύ προσεγμένο».

Το τρίτο ζήτημα που αξίζει της προσοχής μας  
είναι το ερώτημαάρθρο που έθεσε ο τυπογράφος 
Νίκος Ε. Σκιαδάς: «Εργάζεται πνευματικά ο τυπο-
γράφος;». Ο συγγραφέας επιζητά την αναγνώριση 
από τους αρμόδιους 

ότι ο τυπογράφος εργάζεται διανοητικά και ότι συνεπώς 
ανήκει απ᾽ την φύση της εργασίας του στους πνευματικά 
εργαζομένους ανθρώπους.

[...] Πολλές φορές τα δικαστήρια, διαφόρων βαθμών, 
και τελευταία ακόμα η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, σε 
διαφορές εργατών και εργοδοτών, αναγνωρίζουν ότι ο τυ-
πογράφος εργάζεται πνευματικά και τον εξομοιώνουν με 
την ειδικότητα του αντιγραφέως (δακτυλογράφου, γραφέ-
ως κλπ.), επειδή, όπως και κείνος, αντιγράφει ένα κείμενο 
από ένα χειρόγραφο ή από ένα έντυπο κλπ. Επίσης και το 
Ι.Κ.Α. αναγνωρίζει τους τυπογράφους ως υπαλλήλους για-
τί ακριβώς εργάζονται πνευματικά, ιδιαίτερα μάλιστα στο 
ζήτημα παροχών ανεργίας. Κι᾽ ακόμα ένα σωρό διανοούμε-
νοι, συγγραφείς, άνθρωποι των γραμμάτων και του πνεύ-
ματος, όλοι όσοι κατά κάποιο τρόπο έρχονται σ᾽ επαφή με 
τον τυπογραφικό κόσμο κι έχουν από δική τους αντίληψη 
σχηματίσει μια υπεύθυνη γνώμη, ανεπιφύλακτα αναγνωρί-
ζουν ότι ο τυπογράφος εργάζεται πνευματικά. Ακόμα και το 
Κράτος, υποχρεώνοντας τους προσλαμβανομένους στο 
Εθνικό Τυπογραφείο υπαλλήλους  τυπογράφους να είναι 
τουλάχιστον απόφοιτοι Γυμνασίου, δεν αναγνωρίζει έμμε-
σα ότι η δουλειά μας είναι πνευματική;

Αλλά πέρα απ᾽ όλα αυτά, ας υπενθυμίσουμε και μεις πως 
κανένα άλλο επέγγελμα χειρωνακτικό – επειδή εκεί μας κα-
τατάσσουν – δεν υποχρεώνει τους εργάτες του να έχουν τό-
σες πολλές γνώσεις γύρω απ᾽ τα γράμματα, όπως το δικό 
μας. Ο τυπογράφος πρέπει απαραίτητα να ξέρει γράμματα, 
μάλλον αρκετά, για να προκόψει στη δουλειά του, ενώ σ᾽ ένα 
πλήθος από άλλα επαγγέλματα το προσόν αυτό μπαίνει σε 
δευτερεύουσα μοίρα ή και δεν είναι ολότελα απαραίτητο. 
Και όχι μόνο γράμματα πρέπει να ξέρει ο τυπογράφος, αλλά 
και ωρισμένα «μυστικά» των γραμμάτων, εκείνα και όσα οι 
διανοούμενοι γνωρίζουν, και πολλές φορές μάλιστα γνωρίζει 
περισσότερα τέτοια μυστικά απ᾽ αυτούς, τεχνικής φύσεως 
βέβαια, που όμως είναι τόσο απαραίτητα για την καλή εμφά-
νιση ενός βιβλίου, για την καλή διάταξη ενός κειμένου, για 
την σωστή τοποθέτηση και ταξινόμηση της ύλης μιας εφη-
μερίδας, ενός περιοδικού και τόσων άλλων, που δείχνουν 
την καλαισθησία και το αίσθημα της αρμονίας που είναι 
τόσο ανεπτυγμένα στον τυπογράφο. 

Ν. Σκιαδάς, ό.π., Ζυγός, σ. 37

Ο Νίκος Ε. Σκιαδάς (19202003) εκτός από δρα-
στήριος τυπογράφος υπήρξε και ένας από τους ση-
μαντικότερους ιστορικούςμελετητές της ελληνικής 



Εικ. 286. Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες στις διαφημιστικές καταχωρήσεις, δεκαετία 1950.
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τυπογραφικής ιστορίας, με κορυφαίο το τρίτομο έργο 
του, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας (Αθήνα, 
εκδ. Gutenberg, 1981).

Παράλληλα, η ανάπτυξη του βιομηχανικού το-
μέα στη μεταπολεμική Ελλάδα στηρίχτηκε σε μεγά-
λο βαθμό στην ελαφρά βιομηχανία, δηλαδή στις 
μικρο-μεσαίες, συχνά οικογενειακές, επιχειρήσεις με-
ταποίησης, καταναλωτικών προϊόντων, εμπορίου και 
υπηρεσιών, όπως ήταν οι αδελφοί Σουραπά - ΕΒΓΑ και 
ο Γ. Καρακώστας - ΓΕΝΚΑ/ΝΟΥΝΟΥ (γαλακτομι-
κά), η οικογένεια Γιώτη και ο Α. Μακρής και Σία - 
ΕΛΑΪΣ  (επεξεργασμένα τρόφιμα), η οικογένεια Φιξ 
(ζυθοποιία), ο Ε. Παπαστράτος, ο Γ. Κεράνης και οι 
αδελφοί Καρέ λια (καπνοβιομηχανία), οι οικογένειες 
Δραγώνα  και Λαμπρόπουλοι (ένδυση) κ.ά. Αυτές 
οι δραστηριότητες είχαν ανάγκη διαφήμισης και 
κάθε είδους προωθητικής οπτικής επικοινωνίας για 
να αυξήσουν τις πωλήσεις των προϊόντων τους δη-
μιουργώντας έτσι γρήγορα ένα σημαντικό επιπλέον 
κύκλο εργασιών των γραφικών τεχνών πέραν της 
παραδοσιακής βι ο μηχανίας βιβλίων και Τύπου. 

Η πληθυσμιακή συγκέντρωση σε λίγα αστικά κέ-
ντρα υπήρξε, λοιπόν, βασική προϋπόθεση της αύξη-
σης της παραγωγής και της καλλιτεχνικής εξέλιξης 

πολλών άλλων εντύπων που χρησιμοποιούνται καθη-
μερινά στην αστι κή διαβίωση, όπως αφίσες (εμπο ρι-
κών προϊ ό  ντων και υπηρεσιών, κινηματογραφικών ή 
θεα τρικών παραστάσεων, πολιτικών εκδηλώσεων 
κ.λπ.), προωθητικά φυλλάδια, συσκευασίες, προ-
γράμ ματα, εισιτήρια, επισκεπτήρια, προσκλή σεις, κ.ά. 
Αυτές οι δραστηριότητες είχαν επίσης ανάγκη της 
συνεχούς διά θεσης, εμπλουτισμού και ανανέωσης 
των τυπογραφικών στοιχείων που θα ικανοποιούσαν 
την αυξα νόμενη επιρροή των δυτικών αισθητικών 
εξελίξεων στη γραφιστική επικοινωνία, αλλά και τη 
μόδα, την επι γρα φοποιία κ.λπ. 

Το 1958, στη Γκαλερί «Ζυγός» του Φραντζισκά-
κη, οργανώθηκε η πρώτη Έκθεση Γραφικών Τε-
χνών, η οποία παρουσιάστηκε σε άρθρο του περιο-
δικού Ταχυδρόμος:

Είναι μια πρωτότυπη Έκθεση. Μια έκθεση που γίνεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα και που έχει προσελκύσει τόσο 
πολύ το ενδιαφέρον του κοινού, ώστε να παρουσιάζη του-
λάχιστον 40% περισσότερη κίνηση από τις άλλες Εκθέσεις. 
Πράγματι, όπως υποστηρίζεται, 4.500 περίπου άτομα μέσα 
σε είκοσι ημέρες έχουν επισκεφθή την Γκαλερύ «Ζυγός» 
για να δουν την Έκθεση των Γραφικών Τεχνών.

Εικ. 287. Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες στις διαφημιστικές καταχωρήσεις, 1964.
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Η πρωτοβουλία των διοργανωτών είχε δύο σκοπούς: να 
παρουσιάση στο Αθηναϊκό κοινόν την καταπληκτικήν εξέ-
λιξη των γραφικών τεχνών στη χώρα μας και να εξηγήση 
επίσης παραστατικά σε όσους ενδιαφέρονται τα «μυστικά» 
της διαδικασίας που απαιτείται για να παρουσιασθή έτοιμο 
και τυπωμένο ένα βιβλίο, μια διαφημιστική αφίσα, μια ει-
κόνα ή ένας χάρτης.

Μπορεί να δη κανείς τα πάντα στην Έκθεση αυτή, κάθε 
είδος εντύπου που είναι δυνατόν να συναντήση. Από μετα-
ξοτυπία, μέχρι γραμματοσήμου. Από δείγματα μεσαιωνι-
κής και κλασσικής δερματοβιβλιοδεσίας μέχρι και τον ... 
τηλεφωνικό κατάλογο. Όλα είναι κατάλληλα τοποθετημέ-
να, με ξεχωριστό χώρο για κάθε επιχείρηση και κάθε εκθέ-
τη. Βλέπει κανείς κατά σειράν βαθυτυπίες, εικονογραφήσεις 
και εκτυπώσεις επιστημονικών συγγραμμάτων, διάφορες 
αφίσες, καλύμματα για κυτία ζαχαροπλαστείων, μετοχές, 
εμπορικές ετικέττες, εξώφυλλα περιοδικών κλπ. Εν συνε-
χεία θαυμάζει διάφορες δημιουργίες της Γεωγραφικής 
Υπηρεσίας Στρατού και κυρίως τμήματα χαρτών, οι οποίοι 

παρουσιάζουν μια χαρακτηριστικήν παραστατικότητα. Στο 
τμήμα αυτό εντύπωσιν προκαλεί στον επισκέπτη ένα αντίτυ-
πον της Παλαιάς Διαθήκης, εικονογραφημένης, σε πολύ με-
γάλο σχήμα. Η έκδοση αυτή είναι αντιγραφή από ένα παληό 
γερμανικό κείμενο που είχε τυπωθεί στη Λειψία το 1860. 

[...] Εν συνεχεία ο επισκέπτης θα δη στην Έκθεση των 
Γραφικών Τεχνών τραπουλόχαρτα, γραμματόσημα, ακόμη 
δε θα έχη την ευκαιρία να δη παραστατικά  πως κατασκευ-
άζωνται τα κλισέ τετραχρωμίας σε όλη των την κλίμακα. 

Εικ. 288. Ο τίτλος της κλαδικής εφημερίδας 
των εργοδοτών τυπογράφων, Η τυπογραφία, 15.6.1958, 

η ταυτότητα της έκδοσης και καταχωρήσεις του κλάδου (δεξιά).
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Εικ. 289. Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες στις διαφημιστικές καταχωρήσεις, δεκαετία 1960.

Ακολούθως θα θαυμάση, σε ειδική βιτρίνα, την πρόοδον 
των γραφικών τεχνών της χώρας μας, στο θέμα της κατα-
σκευής διαφόρων απεικονίσεων σε κυτία φαρμάκων. Είναι 
αδύνατον να πιστέψη κανείς εκ πρώτης όψεως ότι είναι Ελ-
ληνικές οι ωραιότατες αυτές δημιουργίες που είναι εφάμιλ-
λες, αν όχι ανώτερες των ξένων αναλόγων δειγμάτων.

Τα πιεστήρια Χάιντελμπεργκ προσφέρουν εν συνεχείᾳ 
στον επισκέπτη δείγματα διαφόρων εκτυπώσεών τους. Εί-

ναι, ομολογουμένως, καταπληκτική η απόδοση, σε εγχρώ-
μους αναπαραστάσεις κυρίως. Η απόδοση και των πλέον 
λεπτομερειακών αποχρώσεων φαίνεται ακριβεστάτη και 
κινεί το ενδιαφέρον του θεατού, ο οποίος βλέπει μετά, σε 
μια άλλη βιτρίνα, τον τρόπον κατασκευής των κλισσέ (την 
μεταφορά της εικόνας στον τσίγγο, την οξύδωση του τσίγ-
γου και την τελικήν εμφάνισιν του κλισσέ.

Την τελευταίαν εντύπωση της Εκθέσεως δίδουν στον επι-
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σκέπτη περίφημα δεσίματα βιβλίων, δείγματα της Μεσαιωνι-
κής βιβλιοδεσίας, νεωτέρων χρόνων και συχρόνου τεχνικής.

Ν.Κ., «Έκθεση Γραφικών Τεχνών», Ταχυδρόμος, Ε´ 234 
(4.10.1958)4

Η έκθεση παρουσιάστηκε και στην Τυπογραφία 
(«Η πεντακοσιετηρίς της τυπογραφίας. Ενδιαφέρου-
σα έκθεσις της Γκαλερί ‟Ζυγόςˮ», Α´, 8(5.10.1958) 
3-4), όπου αναφέρονται όλες οι συμμετέχουσες εται-
ρείες. Η παρουσίαση θα ήταν εντυπωσιακή για το 
αθηναϊκό κοινό, αλλά δημιουργεί ερωτηματικά για-
τί δεν συμπεριλήφθηκε εκθεσιακό υλικό από τον 
τομέα της τυποχαρακτικής των αθηναϊκών στοι χειο-
χυ τηρίων, τα οποία θα είχαν μόνο να κερδίσουν από 
την προβολή τους. 

Η γενιά των τυπογράφων, που διαμορφώθηκε, 
αλλά και διαμόρφωσε τη νέα πραγματικότητα του 
κλάδου των γραφικών τεχνών, στηριγμένη στη με-
ταπολεμική μεγέθυνση της οικονομίας, και συνεπι-
κουρούμενη από πολλούς λόγιους μελετητές αφο-
σιωμένους στην τυπογραφική τέχνη, δημιούργησε 
ελληνικές εκδόσεις εξαιρετικής ποιότητας.6 Η ανά-
ταση αυτή όμως ήταν ταυτόχρονα και «κύκνειο 
άσμα», γιατί από τη δεκαετία του 1980 οι σαρωτικές 
αλλαγές τόσο στην τυπογραφία – με την υιοθέτηση 
της φωτοστοιχειοθεσίας και την εγκα τάλειψη των υψί -
τυπων μεταλλικών στοιχείων και της ιδιαίτερης καλ-
λιτεχνικής κουλ τούρας που είχαν δια μορφώσει για 
αιώνες –, όσο και τη μεγάλη μετατόπιση της μαζι-
κής επικοινωνίας προς το μέσον της τηλεόρασης 
άλλαξαν άρδην τις υποκείμενες συνθήκες και την 
εικόνα του έντυπου λόγου:

Η μηχανική στοιχειοθεσία με τις μονοτυπικές μηχανές [...] 
βρισκόταν στην καλύτερή της ώρα και σε συνδυασμό με τα 
οργανωμένα τυπογραφικά εργαστήρια και τους καλούς 
στοιχειοθέτες και πιεστές, και με τα αυτόματα πιεστήρια 
έφταναν στην παραγωγή αρίστων βιβλίων, λες και η συσώ-
ρευση τεχνογνωσίας και τεχνομάθειας αιώνων οδήγησε τη 
μηχανική στοιχειοθεσία και τη μεταλλοτυπία να «αναπέμ-
ψουν την εσχάτην λάμψιν σβεννυμένης φλογός» την ώρα 
που έφταναν στο λυκόφως τους.

Σκλαβενίτης 2013:46  

Το τέλος της μεταλλοτυπίας στον έντυπο λόγο 
άρχισε στη Δυτική Ευρώπη και τις ΗΠΑ, όταν η 
ραγ δαίως αναπτυσσόμενη ηλεκτρονική τεχνολογία 
συνδυάστηκε με τη λιθογραφική εκτυπωτική μέθοδο 
για τη δημιουργία και εμφάνιση της φωτοστοι χειο-
θε σίας των κειμένων, εκθρονίζοντας με συνοπτικές 
διαδικασίες τη γηραιά βασίλισσα του Γουτεμβέρ-
γιου, την παραδοσιακή τυπογρα φία.

Παρόλα αυτά, η πρωτοκαθεδρία και η τεράστια 
επιτυχία που έχαιραν το ολιγοπώλιο της Linotype, 
της Mono  type και των μεγάλων στοιχειοχυτηρίων 
της Ιταλίας (Nebiolo), Γαλλίας (Deberny et Peignot) 
και Γερμανίας (Stempel) σε όλο τον δυτικό κόσμο 
δεν τους επέτρεψε να διακρίνουν έγκαιρα και να 
προ ετοιμαστούν επιχειρησιακά για την επερχόμενη 
τεχνολογική καταιγίδα που διαγραφόταν. Όταν το 
μοιραίο τελικά συνέβη, αυτοί οι δυσκίνητοι επιχει-
ρηματικοί κολοσσοί και ο κόσμος τους κατέρρευσαν, 
ουσιαστικά, σαν χάρτινοι πύργοι μπροστά στις μι-
κρές, δυναμικές και ευέλικτες νέες επιχειρήσεις ηλε-
κτρονικών μηχανών που εμφανίζονταν συνεχώς από 
τη δεκαετία του 1970 προσφέροντας φθηνές λύσεις.

Τις δεκαετίες του 1950 και 1960, όμως, η παγκό-
σμια ανάπτυξη που είχε αρχίσει από τις ΗΠΑ και η 
οικονομική βοήθεια που παρείχε στη Δυτική Ευρώ-
πη επέτρεψαν τη μεγέθυνση και επέκταση των επι-
χειρησιακών τους στόχων και παράλληλα την επέν-
δυση κεφαλαίων για τη διεύρυνση-ανανέωση της 
συλλογής γραμματοσειρών που διέθεταν και πρό-
βαλλαν ως πλεονέκτημα για την πώληση των σύ-
ντομα παρωχημένων στοιχειοθετικών και στοιχειο-
χυτικών μηχανών τους.

Από την οικονομική βοήθεια του σχεδίου Mar  shall 
επωφελήθηκαν τα στοιχειοχυτήρια της «Αυγής» και 
του Καρπαθάκη παίρνοντας χαμηλότοκα δάνεια, 
αλλά υπήρχαν διαμαρτυρίες για τον φθαρμένο προ-
πολεμικό εξοπλισμό που διέθεταν και δεν ανανέω-
σαν, καθώς τη συνεχιζόμενη χαμηλή ποιότητα του 
χρησιμοποιούμενου μετάλλου. Στις αρχές της δεκαε-
τίας του 1950, δύο τυπογράφοι, ο Νίκος Αργ. Δαμια-
νός και ο Φάνης Κωνσταντινίδης είχαν καταγγείλει 
τα προβλήματα στο Δελτίον του Συνεταιρισμού Τυ-
πογράφων (Μαστορίδης 2006: 93-97):

Μετά το χαρτί, ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που απασχολεί 
τον κάθε Συνάδελφο Συνεταιριστή Τυπογράφο είναι το ζή-
τημα των ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ.

Μία συνεχής και αδιάκοπη αιμορραγία μαστίζει τους 
Τυπογράφους με την απαιτούμενη συνεχή αντικατάσταση 
των φθειρομένων στοιχείων. [...] Και αυτό γίνεται γιατί δεν 
ήτο εύκολη η εισαγωγή στοιχείων από το εξωτερικό λόγω 

6. Στην ειδική έκδοση του περιοδικού Μνήμων «Τυ πο
γραφία και τυπογράφοι», Πρακτικά της Ημερίδας στη 
μνήμη του τυπογράφου Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη, Αθή
να, 2013 αναφέρεται η καθοριστική συμβολή πολλών 
σημαντικών φιλολόγων και  ιστορικών, όπως οι Κ. Θ. 
Δη  μαράς, Ρένος Αποστολίδης, Φίλιππος Ηλιού, Σπύρος 
Κοκκίνης, Άλκης Αγγέλου, Λένα και Γιώργος Σαββίδης, 
Εμμ. Χ. Κάσδαγλης κ.ά. 
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των περιορισμών εξαγωγής συναλλάγματος κ.λπ. Και έτσι 
αφέθησαν ελεύθερα και χωρίς συναγωνισμό, τα εγχώρια 
στοιχειοχυτήρια, που για αισχροκέρδεια και με κακοήθη 
υπολογισμό αλλοιώνουν την σύνθεσι του μετάλλου, εκμε-
ταλλευόμενα την απειρίαν μας και την ανάγκην αντικατά-
σεως των στοιχείων μας [...] και έτσι να αποκομίζουν αμύ-
θητα κέρδη, χωρίς κανέναν κρατικό έλεγχο στην ποιότητα 
και στην τιμή [...]

(Ν. Α. Δαμιανός) 

Η επίθεση του Κωνσταντινίδη ήταν ακόμα εντο-
νότερη στοχεύοντας στον πρόσθετο αθέμιτο αντα-
γωνισμό της Αυγής στις εκτυπώσεις:

[...] Εν πάσει περιπτώσει τα εργοστάσια αυτά πέρισυ με το 
Σχέδιο Μάρσαλ πήρανε βιομηχανικά δάνεια του μεν Καρ-
παθάκη και Σία δραχ. 450.000.000 του δε Καρύδη και Σία 
95.000.000.

[...] Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν είδαμε τίποτα ακόμα 
προς την πλευρά της παραγωγής. Αντιθέτως ζητάμε 4 μήνες 
πέντε κιλά γράμματα κεφαλαία και μας απαντά ο κ. «Καρπα-
θάκης» «δεν έχουμε, δουλεύουμε για τον Οργανισμόν» [...] 
αλλά ο κ. «Καρύδης» αντί να φέρει στοιχειοχυτικές μηχανές 
πρώτα και ν᾽αρχίσει την παραγωγή των φτηνών και στερεών 
στοιχείων, έσπευσε να φέρει δύο αυτόματα επίπεδα πιεστή-
ρια για να κάνει τυπογραφικές δουλειές. Και δεν είναι τίποτε 
που πηγαίνει μόνος του στις δημοπρασίες, στο τέλος δικαίω-
μά του είναι να κάνη και τυπογραφείο, αλλά να βοηθάη κι᾽ 
άλλους που χτυπάνε τις δουλειές και δεν έχουν πιεστήρια οι 
ίδιοι και να τους τυπώνει τις δουλειές; Μα την αλήθεια δεν 
μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει [...]

(Φ. Κωνσταντινίδης)

Έχει ενδιαφέρον γιατί αυτά τα κείμενα επαναδη-
μοσιεύτηκαν μία δεκαπενταετία αργότερα, το 1965, 
σε ένα εντυπωσιακό δισέλιδο αφιέρωμα της κλαδικής 
εφημερίδας Τυπογραφία, ΕΖ´ 143(1.2.1965)6-7, όταν 
πλέον ο ο Καρπαθάκης ανταγωνιζόταν το νέο στοιχειο-
χυτήριο «ΠΑΠ» του Θεόδωρου Παρασκευόπουλου 
(σ. 599-617) και η «Αυγή» είχε απορροφηθεί στη 
«Βικτώρια», του Ιωάννη Σαρασίτη (σ. 618-630). 
Ίσως θα πρέπει να υποθέσουμε κάποιες άρρητες 
αντιθέσεις με τους εκδότες της εφημερίδας για που 
θα εξηγούσε αυτή την αργοπορημένη αναμόχλευση 
του θέματος. Αν η ποιότητα των στοιχείων συνέχιζε 
να είναι προβληματική θα είχαν εμφανίσει νεότερες 
και πειστικότερες καταγγελίες από αυτές της εμφυλι-
ακής περιόδου. Όπως και να είχε, η δημοσίευση 
αγνοήθηκε από τους νέους παίκτες, θεωρώντας ότι 
δεν τους αφορά, αλλά προκάλεσε την απάντηση-δι-
αμαρτυρία του στοιχειο χυ τη ρίου Καρπαθάκη για το 

παραπλανητικό αφιέρωμα, την οποία δημοσίευσε 
στο επόμενο φύλλο της η Τυπογραφία δηλώνοντας, 
φυσικά, την πιστή προσήλωσή της στη δημοσιογρα-
φική δεοντολογία:    

[...] Η Εταιρεία «Καρπαθάκης» εδανειοδοτήθει όντως εκ 
του Σχεδίου Μάρσαλλ δια δρχ. 500.000 προ της αναπρο-
σαρμογής και η δυσκολία της εις τα χρόνια που πέρασαν, 
όσον αφορά την εξυπηρέτησιν των πελατών της δια ετοί-
μων προϊόντων, μακροχρονίων δόσεων και νέων σειρών 
χαρακτήρων, ήτο αποτέλεσμα της απορροφήσεως των με-
τρητών από αυτό τούτο τοΣχέδιον Μάρσαλλ.

Δια της αναπροσαρμογής του Δολλαρίου η οφειλή της 
Εταιρείας μας εδιπλασιάσθη ως κεφάλαιον και ετριπλασιά-
σθη εις το σύνολον μαζί με τους τόκους. Η εντιμότης της 
Εταιρείας «Καρπαθάκης» επέβαλε να μείνη επί τι διάστημα 
εν αναμονή δια να ημπορή να λέγει υπερηφάνως ότι σήμε-
ρον είναι από τους πολύ ολίγους που έχουν επιστρέψει τα 
χρήματα του Δανείου Μάρσαλλ εις τοιούτον ύψος, δηλαδή 
δια τας ληφθείσας 500.000 δρχ. έχομεν επιστρέψει... 1.350.000 
δρχ. και υπάρχει εισέτι μικρόν υπόλοιπον [...]

Τυπογραφία, ΕΖ 144(15.2.1965)8

Στην ίδια σελίδα της εφημερίδας, δίπλα στην 
προ αναφερόμενη επιστολή, πάντως, εμφανίστηκε 
ένα ακόμα άρθρο-διαμαρτυρία του Δαμιανού για το 
διαχρονικά ακανθώδες θέμα της υποχρεωτικής πο-
σόστωσης του αριθμού των στοιχείων του αλφαβή-
του σε κάθε παραγγελία, η οποία χρεωνόταν με το 
κιλό. Ουσιαστικά και δικαιολογημένα, ο αρθρο γρά-
φος κατηγορούσε τα εγχώρια στοιχειοχυτήρια πως 
– με δικαιολογία έναν παρωχημένο κανόνα αναλο-
γιών του 1870 – επιβάρυναν με πολλά άχρηστα για 
τους έλληνες τυπογράφους βοη θητικά στοιχεία (π.χ. 
στοιχεία στίξης, το συμπλεκτικό & κ.ά.) υποχρεώνο-
ντάς τους να πληρώνουν το βάρος τους χωρίς όφε-
λος, εφόσον ποτέ δεν θα τα χρησιμοποιούσαν. Ο 
Συνεταιρισμός είχε καταφέρει να μεταπείσει το ιτα-
λικό στοιχειοχυτήριο Nebiolo να αλλάξει τον κανό-
να προς όφελος των τυπογράφων και να παραδίδει, 
για παράδειγμα σε κάθε σειρά 8 στιγμών Ολύμπια, 
μία αναλογία «100 Α – 100 Ε – 120 Ι – 80 Λ – 80 Ν 
– 100 Ο – 80 Ρ – 100 Σ – και μόνον 16 Ξ – 16 Φ – 16 
Ψ – 28 Ζ – 32 Θ – 24 Ω και & – ΑΝΤΙ ΤΩΝ 40!...», 
αλλά στην Ελλάδα το στοιχειοχυτικό καρτέλ αρνιό-
ταν κάθε αλλαγή. Η μόνη απειλή που μπορούσε να 
χρησιμοποιήσει ο Δαμιανός ήταν πως η επικείμενη 
ένταξη στην Ε.Ο.Κ. θα απάλλασσε τις παραγγελίες 
στην Ευρώπη από εισαγωγικούς δασμούς και όλοι 
θα τα προμηθεύονταν από το εξωτερικό (Μαστορί-
δης 2006:103). Δυστυχώς, τα στοιχειοχυτήρια της 
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Ελλάδας και της Ευρώπης χάθηκαν από τον βιομη-
χανικό χάρτη γρηγορότερα από την ένταξη της Ελ-
λάδας στην Κοινή Αγορά.

Εώς το τέλος της δεκαετίας του 1950 οι συσχετι-
σμοί στους ανταγωνιστές της στοιχειοθετικής παρα-
γωγής και εμπορίας είχαν αλλάξει. Το παλαιό εργο-
στάσιο «Αυγή» είχε πλέον κλείσει τον κύκλο του, 
αλλά τη θέση του πήραν δύο άλλοι δυναμικοί επιχει-
ρηματίες, ο Θεόδωρος Παρασκευόπουλος με το στοι-
χειοχυτήριο «ΠΑΠ» και ο Ιωάννης Σαρασίτης με το 
«Βικτώρια», όπως θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Μαζί με τις εσωτερικές ανακατατάξεις υπήρξαν 
και σημαντικές εξελίξεις στην προσφορά ελληνικών 
γραμματοσειρών από τις μεγάλες εταιρείες της Ευ-
ρώπης και των ΗΠΑ.

Η  μεταπολεμική ανάπτυξη
της Monotype Corporation Ltd

Η προπολεμική καταλυτική παρουσία του Steltzer 
ως επικεφαλή του Γραφείου Τυπογραφικού Σχε δια
σμού (Type Drawing Office  TDO) της εταιρείας 
έληξε με τη συνταξιοδότησή του το 1940. Τον δια-
δέχθηκε ο John Tarr έως το 1951 και μετά τη θέση του 
ανέλαβε ο John Goulding για την επόμενη δεκαετία 
(S. Carter 2014:293).

Κατά τη μεταπολεμική επέκταση της εταιρείας, 
καθώς καταργήθηκαν οι περιορισμοί στην οικονομία 
της Μ. Βρετανίας και τα βιομηχανικά υλικά έγιναν 
πάλι διαθέσιμα, η προτεραιότητα δόθηκε στη στρατη-
γική διεύρυνση της συλλογής για τις γραφές και τις 
αγορές των ανα  πτυσσόμενων χω ρών της Βρετανικής 
Κοινοπολιτείας, για τις οποίες κατείχε τα δικαιώματα 
πωλήσεων. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 1970 τα 
ακαθάριστα έσοδα και τα καθαρά κέρδη της Mono
type αυξάνονταν σταθερά και το ποσοστό των εξαγω-
γών εξακοντίστηκε στο εντυ πωσιακό 69% των ετη-
σίων πωλήσεων το 1961:

Οι θυγατρικές επιχειρήσεις που ίδρυσε η εταιρεία στο εξω-
τερικό κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960 βρίσκονταν στην 
Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Αφρική, ενώ 
είχε γραφεία αντιπροσώπευσης στην Ινδία, το Πακιστάν, 
τη Σρι Λάνκα, τη Νιγηρία και τη Νέα Ζηλανδία, καθώς επί-
σης και σε χώρες εκτός της Κοινοπολιτείας, όπως το Ισραήλ, 
η Αίγυπτος και αλλού στη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, σε 
αντίθεση με άλλες βρετανικές επιχειρήσεις που δίσταζαν 
να ιδρύσουν θυγατρικά σχήματα ή να αναπτύξουν εμπορι-
κές σχέσεις με την Ευρώπη, η Monotype αντιπροσωπευό-
ταν πολύ καλά, όχι μόνο σε χώρες όπως η Γερμανία και η 

Γαλλία (ως ιδρυτικά μέλη της Συνθήκης της Ρώμης), αλλά 
και αλλού στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή την οποία 
ακόμα αποκαλούσαν «η ήπειρος». Όλη αυτή την περίοδο 
υπήρχαν θυγατρικές επιχειρήσεις της στη Γαλλία, Γερμα-
νία, Βέλγιο, Πορτογαλία και Σουηδία, ενώ παράλληλα λει-
τουργούσαν 10 περίπου γραφεία και σε άλλες χώρες, συ-
μπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας, Νορβηγίας, Τουρκίας 
και Ελλάδας. 

(Slinn 2014:120122). 

Στην Ελλάδα, εκτός του Εθνικού Τυπογραφείου 
που είχε αγοράσει τις πρώτες μονοτυπικές  μηχανές 
στις αρχές του αιώνα (1913, εικ. 157) ένας μόνον εκ-
δότης είχε επενδύσει στη μέθοδο αυτή προπολεμικά. 
Στον κολοφώνα των ποιημάτων του Κωστή Παλαμά, 
Τα Δεκατετράστιχα (1931), ο Δημήτριος Δημητράκος 
δήλωνε: «Η στοιχειοθεσία έγινε στο εργοστάσιο γρα-
φικών τεχνών Δημητράκου σε μηχανή μονοτυπίας με 
στοιχεία ρυθμού νεοελληνικού των 10 και 12 και η 
εκτύπωσή του τελείωσε στις τρεις Δεκεμβρίου χίλια 
εννεακόσια τριάντα ένα» (Σκλαβενίτης 2014:34). Στις 
καταχωρήσεις παραγγελιών της Monotype δεν υπάρ-
χει καμμία ελληνική παραγγελία προπολεμικά πέραν 
αυτών του Εθνικού Τυπογραφείου, οπότε μπορούμε 
να συμπεράνουμε ότι πρόκειται περί μηχανής που με-
ταπώλησε ως πλεονάζουσα (;) ο κρατικός οργανισμός 
ή αγοράστηκε στο εξωτερικό μεταχειρισμένη. Για τη 
λειτουργία της ο Δημητράκος στηρίχθηκε, κατά πάσα 
πιθανότητα, σε μονοτύπες του Εθνικού Τυπογραφείου, 
οι οποίοι θα εργάζονταν αδήλωτα ή θα εκπαίδευσαν 
κάποιους άλλους στοιχειοθέτες επιπλέον. Αυτή η 
πρακτική ήταν σίγουρα διαδεδομένη μεταπολεμικά, 
όταν οι στοιχειοθετικές μηχανές αυξήθηκαν στα τυ-
πογραφεία και κάποιοι τεχνίτεςυπάλληλοι του Εθνι-
κού Τυπογραφείου δούλευαν κατά περιόδους και σε 
ιδιω τικά τυπογραφεία που έπρεπε να παραδώσουν 
τη στοιχειοθετημένη ύλη εντός ορισμένων χρονικών 
πε ριθωρίων.7 Στις εφημερίδες, όμως, δεν ήταν εφι κτό 
να συμβoύν ανάλογες εργασιακές συνδιαλλαγές γιατί 
η παρουσία των συνδικάτων δεν το επέ τρεπε.

Στο αρχείο Παναγιώτη Λ. Μπουτόπουλου, αντι-
προσώπου της Monotype στην Ελλάδα μεταπολεμικά, 
σώζεται η έντυπη αναφορά (διπλωμένο 16σέλιδο 
86×60 εκ.) της Επιτροπής προς εξέτασιν των Μονοτυ-

7. Προφορική μαρτυρία του λινοτύπητυπογράφου Γιάννη Δα-
σκαλάκη (19262020), πως στις αρχές της δεκαετίας του 1960 
απασχολούσε στη λινοτυπική μηχανή του τυπογραφείου του ένα 
στοιχειοθέτη του Εθνικού Τυπογραφείου τις βραδυνές ώρες για 
να προλαβαίνει τις προθεσμίες έκδοσης διαφόρων τοπικών εφη-
μερίδων και περιοδικών που αναλάμβανε να  τυπώνει.
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290. Κωστή Παλαμά, Τα δεκατετράστιχα, Αθήνα, 
Eκδ. Δημητράκου, 1931. Η έκδοση στοιχειοθετήθηκε 

σε μονοτυπική μηχανή με τη γραμματοσειρά New Hellenic.

πικών μηχανών του Εθνικού Τυπογραφείου της 11ης 
Αυγούστου 1930, όπου μπορούμε να πληροφορηθού-
με την κατάσταση των μηχανών που είχαν αποκτηθεί 
ήδη δεκαπέντε χρόνια πριν:

Προς Την Σεβαστήν Διεύθυνσιν του Εθν. Τυπογραφείου
Ενταύθα
Κύριε Διευθυντά,
Κατόπιν της υπ᾽ αριθ. 3504 διαταγής Υμών, λαμβάνομεν 
την τιμήν ν᾽ αναφέρωμεν τα εξής:

Εξετάσαντες εκ νέου τα δια της από 23ης Οκτωβρίου 
1929 αναφοράς μας αιτηθέντα προς προμήθειαν εξαρτήμα-
τα των τε Συνθετικών μηχανών και χυτηρίων, προέβημεν 
εις νέαν προσθήκην εξαρτημάτων παρουσιασθέντων κατά 
το διαρρεύσαν διάστημα από της τελευταίας αναφοράς μας 
λόγῳ της χρησιμοποιήσεως εξαρτημάτων των εν ακινησίᾳ 
μηχανών προς συμπλήρωσιν και λειτουργίαν των ήδη ερ-
γαζομένων.

Επίσης προσετέθησαν εις την άνω αναφερομένην πα-
ραγγελίαν και ωρισμένοι τύποι στοιχείων απαραίτητοι δια 
τας υπό του Τμήματος Μονοτυπίας εκτελουμένας εργασίας.

Επίσης προτείνομεν την προμήθειαν ενός χυτηρίου τε-
λευταίου τύπου εχόντος την ιδιότητα να παράγῃ: 1) διάστι-
χα απεριορίστου μήκους. 2) γραμμάς διαφόρων ειδών και 
απεριορίστου μήκους. 3) κοσμήματα διάφορα, 4) λούκια 
διάφορα, 4, 6, 8, 10, 12 στιγμών και απεριορίστου μήκους 
και 5) στοιχεία διάφορα, χρησιμοτάτων δια την καλλιτέραν 
εμφάνισιν των εργασιών του Εθνικού Τυπογρφείου.

Το άνω αναφερόμενον χυτήριον είναι το πρώτον το 
οποίον θέλει εισαχθῄ εν Ελλάδι.

Γνωστόν τυγχάνει εις Υμάς Κύριε Διευθυντά ότι η μη 
ταχεία εκτέλεσις της ως άνω παραγγελίας επιφέρἡ μεγί-
στην ζημίαν εις το Δημόσιον καθ᾽ ότι η έλλειψις των ως 
είρηται εξαρτημάτων έχει εν στασιμότητι περί τας δέκα 
(10) μηχανάς, αι δε υπόλοιπαι εργαζόμεναι πλημμελώς δεν 
αποδίδουν κανονικήν εργασίαν.

Ενῴ αντιθέτως η εκτέλεσις της παραγγελίας τοιαύτα θα 
επιφέρῃ ωφέλη, ώστε τα εν λόγῳ μηχανήματα συμπληρού-
μενα εκ των φθαρθέντων εξαρτημάτων αυτών θα δύνανται 
ν᾽ ανταποκριθώσιν εις πάσαν απαίτησιν της υπηρεσίας.

Δεν παραλείπωμεν ν᾽ αναφέρωμεν Υμίν Κύριε Διευθυ-
ντά ότι εις την νέαν παραγγελίαν εξαρτημάτων προσετέθη 
μία αεραντλία δέκα μηχανών η οποία αναποσπάστως πρέ-
πει ν᾽ ανήκῃ εις την παλαιάν τοιαύτην.

Καθιστώμεν δε γνωστόν εις Υμάς ότι από δεκαπενταε-
τίας εργαζόμενα τα εν λόγῳ μηχανήματα είνε το πρώτον 
που χρήζουν της ειρημένης δαπάνης.

Ευπειθέστατοι
Ο Εργοστασιάρχης    Η Επιτροπή

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
εξετάσεως των Μονοτυπικών μηχανών (Συνθετικών και 
Χυτηρίων) δια την προμήθειαν εξαρτημάτων και ειδών 
Μονοτυπίας κατόπιν της υπ᾽ αριθ. 3504 Διαταγής της Διευ-
θύνσεως του Εθνικού Τυπογραφείου και Σφραγιστηρίου.
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No – W/No  – IN ST  – CC  – DATE DISPATCHED                              –ADDRESS

DUPLEX KEYBOARD 
0207 – 074  – IN. 9363  – D.D.K. 181  – 29.11.1948  – IMP. KLISSIOUNIS, METAXA, ATHENS

C CASTER
22155  – 1068   – 7931   – 26.06.1947 – GOVERNMENT PRINTING WORKS, ATHENS
22209  – 1122 – 7921   – 31.07.1947 – GOVERNMENT PRINTING WORKS, ATHENS
22210  – 1123  – 7931   – 31.07.1947 – GOVERNMENT PRINTING WORKS, ATHENS
23411  – 2324   –         408  – 31.10.1951 – WAR OFFICE [ATHENS]
23412  – 2325   –         408 – 31.10.1951 – WAR OFFICE [ATHENS]
23810  – 2723  –IN.   975  – CC 4334  – 01.08.1952 – ALIKIOTIS PRINTING WORKS, ATHENS, GREECE
24076  – 2929  – IN. 1168  – CC 4462  – 14.05.1954 – MAGAZINE APOSTOLIKI DIAKONIA, ATHENS
23387  – 2300 – IN.   499  – CC 3928  – 31.10.1951 – JEAN ZACHAROPOULOS PUBLISHING HOUSE, ATHENS 
24048  – 2920  – IN. 1238   – 24.07.1953 – ELECTROTYPE TRADING CO LTD, ATHENS, GREECE
24349  – 3262  – IN. 1607  – CC 4773  – 17.09.1954 – MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE, ATHENS, GREECE
24532  – 3458  – IN. 2007  – CC 4995  – 12.07.1955 – A. PHILOPOULOS, ATHENS, GREECE
24645  – 3561  – IN. 2163  – CC 5085  – 28.10.1955 – RODIS BROS PRINTING WORKS, ATHENS, GREECE
24696  – 3604  – IN. 2278  – CC 5170  – 23.03.1956 – [INSTITUTE] FRANCAIS D’ATÈNES, ATHENS, GREECE
24734  – 3647  – IN. 2265  – CC 5208  – 23.04.1956 – ALIKIOTIS N. & SONS, ATHENS, GREECE
24768  – 3681  – IN. 2422  – CC 3267  – 17.05.1956 – MAGAZINE ZOI, ATHENS, GREECE
24888  – 3794  – IN. 2616  – CC 5376  – 10.10.1956 – KONSTANTINIDIS & MICHALAS, ATHENS, GREECE
25482  – 4386  – IN. 3739  – CC 6039  – 08.04.1959 – NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE, ATHENS
25787  – 4632  – IN. 4159  – CC 6348  – 09.03.1960 – ATHANASIADES BROS, ATHENS, GREECE
25975  – 4894  – IN. 4616  – CC 6589  – 16.12.1960 – G. TSIVERIOTIS, ATHENS, GREECE
26117 – 5027  – IN. 4260  – CC 6743  – 28.07.1961 – HOME OFFICE (GENDARMERIE), ATHENS, GREECE
26214 – 5098  – IN. 5047 – CC 6757 – 24.10.1961 – ZAVALLIS PRESS, NICOSIA, CYPRUS
26245  – 5145  – IN. 4988  – CC 6745  – 11.01.1962 – NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE, ATHENS
26480 – 5394  – IN. 5578  – CC 7106  – 27.07.1962 – K. PAPADIMITROPOULOS, ATHENS, GREECE
26744 – 5659 – IN. 6143 – CC 7378 – 26.04.1963 – BANK OF GREECE, CHOLARGOS, ATHENS
28018 – 5882 – IN. 6477 – CC 7604 – 24.02.1964 – CHRISTOS CHRONOPOULOS, ATHENS, GREECE
28082 – 5942 – IN. 6458 – CC 7649 – 22.01.1964 – G. TSIVERIOTIS, ATHENS, GREECE
28831 – 6704 – IN. 8334 – CC 8573 – 12.10.1966 – THEODORE PANAYOTIS BALLIDES, ATHENS, GREECE
28888 – 6761 – IN. 8317 – CC 8514 – 20.09.1966 – VASILIOS NIKOLOPOULOS, ATHENS, GREECE
29030 – 6903 – IN. 8607 – CC 8638 – 09.01.1967 – G. TSIVERIOTIS, ATHENS, GREECE
29067 – 6940 – IN. 8619 – CC 8653 – 22.02.1967 – “O LOGOS”, ATHENS, GREECE
29086 – 6959 – IN. 8673 – CC 8676 – 08.06.1967 – MAROUSSO ATHANASOPOULOU, ATHENS, GREECE
29601 – 7474  – IN. 1235   – 08.12.1969 – EPTHIM. TZIVANAKIS (GEORGE PAPAGEORGIOU),  
           THESSALONIKA, GR.
29762  – 7635  – IN. 1667  – 29.04.1970 – DIRECTOR OF PRINTING, NICOSIA, CYPRUS
29768 – 7641 – IN. 1600  – 04.05.1970 – GREEK AIR FORCE, ATHENS, GREECE
29903 – 7778 – IN. 2033  – 28.10.1970 – ASPIOTI  ELKA S.A., ATHENS, GREECE
29907  – 7780 – IN. 2036  – 13.11.1970 – GEORGE KOKKIZAS, ATHENS, GREECE
29917 – 7790 – IN. 2018  – 04.12.1970 – GENDARMERIE PRINTING OFFICE, ATHENS, GREECE
29930 – 7803 – IN. 2175  – 11.01.1971 – PALIVOGIANNI BROS, ATHENS, GREECE
29962 – 7835 – IN. 2543  – 10.09.1971– S. KLAPAKIS & IS. KATSANOUDIS CO., ATHENS, GREECE
30001 – 7874 – IN. 2257  – 23.06.1971– NIK. SOURNOPOULOS, THESSALONIKA, GREECE
30002 – 7875 – IN. 2270  – 29.04.1971– GEORGE TSIVERIOTIS & CO., ATHENS, GREECE
30048 – 7921 – IN. 2446  – 09.08.1971– G. ARGIROPOULOSATHENS, GREECE
30049  – 7922  – IN. 2442   – 23.09.1971 – G. PARISIANOS, ATHENS, GREECE
30108  – 7981  – IN. 2614   – 09.02.1972 – ASPIOTI  ELKA GRAPHIC ARTS INC., ATHENS, GREECE
30109  – 7982  – IN. 2616   – 30.11.1971 – EMMANOUEL SFAKIANAKIS, THESSALONIKA, GREECE
30198  – 8071  – IN. 3060   – 28.09.1972 – ZAVALLIS PRESS LTD, NICOSIA, CYPRUS

COMPO CASTER
30238  – 8111  – IN. 3108   – 23.01.1973 – NATIONAL STATISTICAL SERVICE OF GREECE, ATHENS
30266  – 8139  – IN. 3215   – 23.01.1973 – ZAVALLIS PRESS LTD, NICOSIA, CYPRUS
30289  – 8162  – IN. 3541   – 13.07.1973 – ZAVALLIS PRESS LTD (19TH CYPRUS FAIR), NICOSIA
30457 – 8330 – IN. 4116  – 18.02.1975 – AGRICULTURAL PUBLICATIONS, ATHENS, GREECE
30498 – 8371 – IN. 4292  – 29.08.1975 – GOVERNMENT PRINTING OFFICE, NICOSIA, CYPRUS
30507 – 8380 – IN. 4355  – 19.03.1976 – MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION, ATHENS, GREECE

KEYBOARD
22148 –   772 –   48569 – D.K. 1566 – I.O. 7832/12.1.1946      – CRISTOPHER NICOLAOU, NICOSIA, CYPRUS
23776 – 2272 – IN. 408 – D.K. 3671 – 31.10.1951 – WAR OFFICE, ATHENS
23783 – 2341 – IN. 499 – D.K. 3733 – 31.10.1951 – JEAN ZACHAROPOULOS PUBLISHING HOUSE, ATHENS
R8025     – IN. 1030 – D.K. 4185 – 15.10.1953  – P. L. BOUTOPOULOS, KANIGOS ST, ATHENS, GREECE
3830   – IN. 1984    – SH./D.K. 4835 – 23.03.1955 – (EX. W/HOUSE FOR ATHENS SCHOOL 
          FOR DISMANTLING) –BOUTOPOULOS, ATHENS, GREECE

291. Eξαγωγές μονοτυπικών μηχανών προς ελληνικούς κρατικούς οργανισμούς και ιδιωτικές εταιρείες (1948-1976), Monotype Ltd.
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Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι, Εμμανουήλ Ζαχαριουδάκης, 
Εργοστασιάρχης, Νικόλαος Γιαννακόπουλος, μονοτυπωτής 
α´ τάξεως, Αλέξανδρος Καλύβας, μονοτυπωτής β´ τάξεως, 
Προκόπιος Καλλιβρετάκης, μηχανικός β´ τάξεως Μονοτυ-
πικών μηχανών και Κωνσταντίνος Φλετούρης, μηχανικός 
α´ τάξεως του Εθνικού Τυπογραφείου συνελθόντες σήμε-
ρον την 11ην τρέχοντος μηνός Αυγούστου του έτους 1930 
εν τῳ Εθνικῴ Τυπογραφείῳ κατόπιν της ως άνω Διαταγής 
της Διευθύνσεως προέβημεν εις την λεπτομερή εξέτασιν 
των Μονοτυπικών μηχανών και διεπιστώσαμεν την άμεσον 
ανάγκην της προμηθείας των εξαρτημάτων της παλαιάς πα-
ραγγελίας και προσθέσαμεν νέα τοιαύτα τα οποία κρίνομεν 
απαραίτητα δια την ταχυτέραν, ακριβεστέραν και οικονο-
μικωτέραν εκτέλεσιν ως και αρτιωτέρα εμφάνισιν των ερ-
γασιών του Εθνικού Τυπογραφείου.

Ο Εργοστασιάρχης    Η Επιτροπή

Κρίνοντας από τις καταγεγραμμένες παραγγελίες 
του Εθνικού Τυπογραφείου στα κατάστιχα της Mono
  type Ltd, εκτός δύο μηχανών (αρ. 7916 και 7917) 
στις 6.9.1924, καμία άλλη δεν έγινε κατά τον Με-
σοπόλεμο. Μετά το πρόσφατο παγκόσμιο οικονομι-
κό κράχ του 1929 και την οικονομική κρίση της 
Ελλάδας να επιδεινώνεται ραγδαία (Χατζηιωσήφ 
2009:300335) δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι το αί-
τημα της Επιτροπής για νέα μηχανήματα και ανταλ-
λακτικά αγνοήθηκε.

Όμως από το 1947, όταν το Εθνι κό Τυπογραφείο 
επανέρχεται πλέον για νέες αγορές μηχανημάτων, 
παρατηρούμε μια αυξάνουσα παρουσία ιδιωτικών 
παραγγγελιών έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970. 
Αναλυτικότερα, από τις 58 παραγγελίες, οι 16 προέρ-
χονταν από κρατικές υπηρεσίες (Eθνικό Tυπογρα-
φείο 3, Yπουργείο Aμύνης 4, Στατιστική Υπη ρεσία 
1, Χωροφυλακή 1, Τράπεζα της Ελλάδος / Νομισμα-
τοκοπείο 1, Τυπογραφείο Κύπρου 2, Πολεμική Αερο-
πορία 1, Yπουργείο Παιδείας 1), 3 από άλλα ιδρύματα 
(Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, περιοδικό Αποστολική 
Διακονία και εκκλησιαστική οργάνωση «Ζωή») και 
οι υπόλοιπες 39 από ιδιωτικές επιχειρήσεις του τυπο 
εκδοτικού χώρου (εικ. 291).

Ο Παναγιώτης Λ. Μπουτόπουλος και η ελληνική 
αντιπροσωπεία «ΕΛΕΚΤΡΟΤΥΠ Α.Ε.»
Στις αρχές της δεκαετίας του 1950, η μεταπολεμική 
εξωστρεφής πολιτική πωλήσεων της εταιρείας Mono
type οδήγησε στη συνεργασία της με την αντιπρο-
σωπεία «ΕΛΕΚΤΡΟΤΥΠ Α.Ε.» στην Ελλάδα του 
Παναγιώτη Λ. Μπουτόπουλο (19091994). 

Ο Μπουτόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα και 
αναδείχθηκε σε ένα μορφωμένο και εξαιρετικά δρα-

στήριο επιχειρηματία. Σπούδασε στη Ανώτατη Σχο-
λή Εμπορικών Επιστημών και αρχικά εργάστηκε ως 
στενογράφος της Βουλής των Ελλήνων, ενώ κατά τη 
δεκαετία του 1930 ίδρυσε ένα δεκαπενθήμερο φύλ-
λο, την εφημερίδα Λόγος (εικ. 292293). Μετά τον 
Πόλεμο εργάστηκε στην εταιρεία πετρελαιοειδών 
Shell και πήγε να μετεκπαιδευτεί στο Λονδίνο για 
κάποιο διάστημα, όπου υπήρ ξε και αντα ποκριτής 
της Ημερησίας (Οικονομική  Εμπορική  Ναυτική 
πρωϊνή εφημερίς). Επι στρέφοντας ενεργοποιήσε τη 
δική του εμπορική επι χείρηση, την «ΕΛΕΚΤΡΟΤΥΠ  
Α.Ε.», στην οποία κατά τις επόμενες τρεις δεκαετίες 
συγκέντρωσε μια πλειάδα αντιπροσωπειών αγγλι-
κών, αμερικανικών, γερμανικών κ.ά. εταιρειών για 
προϊόντα πετρελαιοειδών, συστή μα τα πλοήγησης ελι
 κοπτέρων, εκτυπωτικές μη χανές, χημικά προϊόντα 
κ.λπ. Οι γνώσεις, οι διοικητικές ικανότητες και η εμπι
 στοσύνη που είχε καλλιεργήσει στους αγγλικούς  πο-
λιτικούς και βιο   μη χα νικούς κύκλους οδήγησαν στην 
επιλογή του και ως αντιπροσώπου της Monotype Ltd 
στην Ελλάδα (εικ. 294295).

Το 1951 θα δημοσιευτούν οι πρώτες ελληνικές 
διαφημιστικές καταχωρήσεις για τις μηχανές Mono
type στην Ημερησία (εικ. 296) και στη 17η  Διεθνή 

293. Η επαγγελματική ταυτότητα του Π. Μπουτόπουλου 
ως διευθυντή της εφημερίδας Λόγος, 1935.

292. Η επαγγελματική ταυτότητα του Π. Μπουτόπουλου 
ως στενογράφου της Βουλής των Ελλήνων, 1933.
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Έκθεση Θεσσαλονίκης (1952) η εφημερίδα θα υπο-
στηρίξει τον Μπου τόπουλο αφιε  ρώ νο ντας μισή σε-
λίδα για την παρουσίαση της «ΕΛΕΚΤΡΟΤΥΠ Α.Ε.» 
και των στοιχειοθετικών  μηχανών της Μονο  τυπίας 
(εικ. 297-298):

[...] Μας είχε μείνει όμως το περίπτερον της Α.Ε. «Ελεκτρο-
τύπ», που στεγάζεται στο 3ον τωλ [...] Λοιπόν η εταιρεία αυτή, 
που την διευθύνει ένας ζωντανός και δραστήριος άνθρωπος, ο 
κ. Παναγιώτης Μπουτόπουλος, έχει την αντιπροσωπείαν δε-
κάδων αγγλικών εργοστασίων, που παράγουν μηχανήματα 
παγκοσμίου φήμης, κατά το πλείστον βαρείας βιομηχανίας.

Ένα από τα σπουδαιότερα αυτά μηχανήματα που απο-
τελούν αληθινή επανάστασι στην σύγχρονη τεχνική και 
που έχουν πραγματικά καταπλήξει τους συρρέοντας να το 
αποθαυμάσουν επισκέπτας είναι ένα νεωτάτου τύπου και 
κατασκευής μηχανικόν συγκρότημα μονοτυπίας, που είναι 
η τελευταία λέξις της τυπογραφικής τέχνης. Και επειδή 
συμβαίνει το μηχάνημα αυτό να ανατρέπῃ όλα τα μέχρι 
τούδε καθιερωμένα εις την τυπογραφίαν, έχει δε προκαλέ-
σει το ζωηρότατον ενδιαφέρον των ειδικών, διευθυντών 
εφημερίδων και περιοδικών, τυπογράφων κ.ά., θα μας επι-
τραπῄ να αναλώσωμε την σημερινήν μας ανταπόκρισι από 
την Έκθεσιν, με την λεπτομερέστερη περιγραφή του όλου 
συγκροτήματος. Νομίζομεν ότι αξίζει τον κόπον.

294. Πιστοποιητικό εγγραφής της εταιρείας Electrotype 
στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, 1937.

295. Σύσταση της Α.Ε. Ελεκτροτύπ - Εμπορικός και τεχνικός 
οίκος, 15.5.1944.

296. Διαφημιστική καταχώρηση της μονοτυπικής μηχανής
στην εφημ. Ημερησία, Δ´, 1122(5.9.1951)5.
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298. Το περίπτερο της Electrotype με τις μηχανές 
της Monotype Corp. Ltd στη 17η ΔΕΘ, 1952.

297. Παναγιώτης Μπουτόπουλος (1909-1994).

299. Διαφημιστική καταχώρηση της μονοτυπικής μηχανής στην εφημ. Τυπογραφία, Ε´, 112(10.10.1963)4.

Ο κ. Π. Μπουτόπουλος το ονομάζει αυτόματον μηχανι-
κόν εγκέφαλον. Και πράγματι, δεν λέγει καμμιά υπερβολή. 
Γιατί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, κάμνει τόσον 
καταπληκτικά πράγματα, ώστε να νομίζει κανείς ότι σκέ-
πτεται πραγματικά ως εγκέφαλος.

[...] Εις την χώραν μας αι μονοτυπικαί μηχαναί εισή-
χθησαν, κατά πρώτον, εις το Εθνικόν Τυπογραφείον, που 
διαθέτει σήμερον περί τα 20 μονοτυπικά συγκροτήματα. 
Ας σημειωθῄ ότι το 99% της τυπογραφικής του εργασίας 
γίνεται με τις μονοτυπικές του μηχανές.

Επίσης μονοτυπικά μηχανήματα διαθέτουν το στρατιω-
τικόν τυπογραφείον, η Α.Ε. Δημητράκος, και τα τυπογρα-
φεία Γερτρούρδη Χρήστου και Υιοί και Α. Κλεισιούνη.

Κατόπιν δε των μεγάλων πλεονεκτημάτων που εξασφαλί-
ζει η μονοτυπία, προβλέπεται ότι όλαι αι σοβαραί τυπογραφι-
καί επιχειρήσεις θα προμηθευτούν μονοτυπικά συγκροτήματα 
λίαν συντόμως.

Προς τούτο θα πρέπει το Κράτος, δια του υπουργείου 

Βιομηχανίας  να βοηθήσῃ εις την εισαγωγήν των, καθ᾽ ότι 
πλην των άλλων θα εξοικονομήται και ικανόν ποσόν συ-
ναλλάγματος  δι᾽ εισαγωγήν χάρτου, που κατασπαταλάται 
σήμερα με την εκτύπωσιν πολλών χιλιάδων αντιτὐπων βι-
βλίων, τα οποία παραμένουν απώλητα, ενῴ δια της μονοτυ-
πίας θα εξετυπούτο μικρός αριθμός, μετά την πώλησιν των 
οποίων θα ηκολούθει η εκτύπωσις άλλων, εις τρόπον ώστε 
να μη μένουν απώλητοι μεγάλαι ποσότητες βιβλίων εις τα 
ραφια των εκδοτικών οίκων και των βιβλιοπωλείων.

[...] Αξίζει πραγματικά σ᾽ όλους τους ασχολουμένους 
με την έκδοσιν εφημερίδων, περιοδικών και τους διαθέτο-
ντας τυπογραφικάς εγκαταστάσεις, να επισκεφθούν εις την 
Έκθεσιν Θεσσαλονίκης το περίπτερον της Α.Ε. «Ελεκτρο-
τύπ» ή τα εν Αθήναις γραφεία αυτής (οδός Κάνιγγος 6), για 
να αποθαυμάσουν την εμφάνισιν και λειτουργίαν του κατα-
πληκτικού αυτού μηχανήματος, το οποίον δικαίως ο διευ-
θυντής της εταιρείας κ. Μπουτόπουλος απεκάλεσε αυτόμα-
τον μηχανικόν τυπογραφικόν εγκέφαλον. Είναι δε άξιος 
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300. Ενημερωτικό φυλλάδιο της αυτόματης στοιχειοχυτικής μηχανής Monotype Super Caster, δεκαετία 1950.

πολλών συγχαρητηρίων ο τελευταίος, διότι, χάρις με τον 
ζήλον και τας αόκνους προσπαθείας επέτυχε να επιβάλῃ εις 
την χώραν μας την χρησιμοποίησιν ενός τόσον εξαιρετικού 
και πρωτοτύπου τυπογραφικού συγκροτήματος.

Αντ. Γιαννιός - Φ. Κωνσταντινίδης, «Η χθεσινή επίσκεψις 
εις τα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. 
Το συγκρότημα Μονοτυπίας το οποίον  εκθέτει η Α.Ε. 
«Ελεκτροτύπ» . - Τα αυτοκίνητα “Βόλβο”», Ημερησία 
Ε´, 1434(14.9.1052)1, 4.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως την περίοδο που 
είχαν εμφανιστεί οι πρώτες φωτοστοιχειοθετικές 
μηχανές στη Δύση (Μέρος Δ´, σ. 648-661), η πα-
ρουσίαση της μονοτυπικής μηχανής ως «ένα νεωτά-
του τύπου και κα  τασκευής μηχανικό συγκρότημα, 
που είναι η τελευταία λέξις της τυπογραφικής τέ-
χνης» μισό αιώνα μετά την εμφάνιση και συνεχή 
λειτουργία της στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πέραν 
της αναμενόμενης διαφημιστικής υπερβολής των 
δύο δημοσιογράφων, φωτίζει την τότε τεχνολογική 
καθυστέρηση που βρισκόταν η ελληνική βιομηχα-
νία και υπογραμμίζει την παρωχημένη  πληροφόρη-
ση που είχε ακόμα η κοινωνία. 

Η αύξηση της παρουσίας μονοτυπικών μηχανών  
στον ελληνικό εκδοτικό κλάδο οφείλεται σε σημαντι-
κό βαθμό στην ενεργητική προώθησή τους από τον 
Μπουτόπουλο μέσω των προσωπικών σχέσεων που 

καλλιεργούσε με τους εκδότες και τους τυπογράφους. 
Όλες οι παραγγελίες που καταγράφονται στα αρχεία 
της Monotype είχαν διεκπεραιωθεί μέσω της εται-
ρείας του, αλλά για την αποφυγή διπλής φορολογίας η 
παραγγελία γινόταν εκ μέρους του αγοραστή και η 
προμήθεια της αντιπροσωπείας πιστωνόταν χωριστά. 

Το 1956, ο Μπουτόπουλος, εκμεταλλευόμενος την 
αύξηση της ζήτησης χειριστών, ίδρυσε Σχολή Μονο-
τυπίας όπου γινόταν εκμάθηση της στοιχειοθεσίας και 
στοιχειοχύτευσης, ενώ για πρακτική άσκηση των μα-
θητών αναλάμβανε την επιμέλεια και έκδοση μικρών 
εκδόσεων. Η παρουσία των μονοτυπικών μηχανών 
μέσω της «ΕΛΕΚΤΡΟΤΥΠ Α.Ε.» συνέχισε να αυξά-
νεται έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960, όταν, 
όπως θα δούμε παρακάτω, η Monotype προσπάθησε 
ξανά να εισαγάγει στην «καθυστερημένη» Ανατολή 
το ήδη ξεπερασμένη τεχνολογικά μοντέλο της Mono-
photo για τη φωτοστοιχειοθεσία των κειμένων.

   
Ο Ζοζέφ Βιδάλης, μηχανικός μονοτυπίας
Ο Ιωσήφ Βιδάλης (1942) γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην Κωνσταντινούπολη σε εύπορο και πολύγλωσσο 
περιβάλλον και από μικρός είχε δείξει την κλίση του 
στη μηχανολογία. Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχο-
λή και μιλούσε άπταιστα ελληνικά, τουρκικά, γαλλι-
κά, γερμανικά και αγγλικά. Ο επιχειρηματίας πατέρας 
του είχε αναλάβει την επικερδή αντιπροσωπεία της 
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Εικ. 301. Φυλλάδιο της Σχολής χειριστών και μηχανικών Μονοτυπίας στο Σάλφορντς, Αγγλία, 1961.

Monotype στην Τουρκία και φρόντισε ο γιος του να 
συνεχίσει τις σπουδές του στην τεχνολογία των Γρα-
φικών Τεχνών. 

Η γρήγορη ανάπτυξη της μονοτυπικής στοιχειο-
θεσίας πέραν των αγγλικών συνόρων είχε δημιουργή-
σει την ανάγκη εκπαίδευσης χειριστών και μηχανι-
κών που θα υποστήριζαν την καθημερινή παραγωγή 
των εκδοτών και των τυπογράφων αγοραστών των 
μηχανών. Η Monotype για τον σκοπό αυτό είχε οργα-
νώσει ειδική Σχολή εντός του εργοστασίου στο Σάλ-
φορντς, όπου οι αγοραστές μπορούσαν να στέλνουν 

προς εκπαίδευση υπαλλήλους τους (εικ. 301-302). 
Εκεί βρέθηκε ο Βιδάλης το 1960 και οι ικανότητες 
στη μηχανολογία και η πολύγλωσση παιδεία του δεν 
πέρασαν απαρατήρητες από τους εκπαιδευτές του, οι 
οποίοι τον προσέλαβαν μετά το τέλος των σπουδών 
του για να οργανώσει περιφερειακές σχολές εκμάθη-
σης της μονοτυπικής τεχνολογίας στην Άγκυρα και 
αργότερα στην Τυνησία (εικ. 303). Το 1968 ήλθε 
στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση και συνεργά-
στηκε με την «ΕΛΕΚΤΡΟΤΥΠ Α.Ε.» πριν, εκμε-
ταλλευόμενος τη μεγάλη ζή  τηση για ειδικούς στην 



546 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Εικ. 302. Εκπαιδευόμενοι της Σχολής Μονοτυπίας: Ο Ζοζέφ Βιδάλης (εμπρός με καρώ πουκάμισο), Σάλφορντς, Αγγλία, 1.7.1961.

Εικ. 303. Ο Ζοζέφ Βιδάλης (δεξιά) εκπαιδεύει χειριστές 
μονοτυπίας του Υπουργείου Εσωτερικών της Τυνησίας, 1966. 

Εικ. 304. Ο Ζοζέφ Βιδάλης επισκευάζει μια στοιχειοχυτική 
μηχανή Super Caster, Π.Ι.Ο.Π., Αθήνα, 2004. 

εγκατάσταση και συντήρηση μονοτυπικών μηχανών, 
πα ραιτήθηκε από τη Monotype για να εργαστεί ως 
ανεξάρτητος μηχανικός. 

Η εξαιρετική τεχνική κατάρτιση, το ταλέντο να 
βρίσκει οικονομικές λύσεις στα μηχανικά προβλήμα-
τα και η επαγγελματική του ακεραιότητα τον κατέ-
στησαν περιζήτητο στον χώρο και η συμβολή του, 
όπως και πολλών άλλων ανώνυμων τεχνικών, στην 
ανάπτυξη κάθε πεδίου των Γραφικών Τε χνών στη με-
ταπολεμική Ελλάδα υπήρξε καθοριστι κή, αλλά, δυ-
στυχώς, το τέλος της αναλογικής μηχανολογίας στη 

στοιχειοθεσία οδήγησε τη γενιά του σε πρόωρη από-
συρση από τη δεκαετία του 1990.   

Οι νέες ελληνικές  γραμματοσειρές της Monotype
Η σχεδιαστική ποικιλία των ελληνικών γραμματοσει-
ρών άρχισε να αυξάνεται από τη δεκα ετία του 1950. 
Πέραν από τις ήδη υπάρχουσες, που προορίζονταν 
για χρήση σε εκτενές στοιχειοθετημένο κείμενο (εικ. 
159-164, 173, 181, 190, 194), προστέθηκαν δύο νέες 
πεζοκεφαλαίες σειρές· ουσιαστικά, προσαρμόζοντας 
τα ελληνικά γράμματα στις δύο με γάλες προπολεμι-
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κές επιτυχίες της Monotype για το λατινικό αλφάβητο: 
την ισόπαχη γραμματοσειρά Gill Sans και την ανισό-
παχη Times New Roman.

Η γραμματοσειρά Greek Gill Sans: Η επιρροή που 
είχε στις επόμενες γενεές σχεδιαστών η συστηματική 
έρευνα στην ιστορία της γραφής και του σχεδιασμού 
του λατινικού αλφαβήτου από τον Edward Johnston 
(1872-1944) υπήρξε πολύπλευρη. Μία από τις σημα-
ντικότερες προτάσεις του ήταν, αναμφίβολα, η 
ριζοσπα στική σύμφυση των κλασικών ρωμαϊκών ανα-
λογιών των γραμμάτων με την ισόπαχη σχεδίαση 
γραμματοσειρών χωρίς ακρεμώνες που είχαν αρχίσει 
να εμφανίζονται με αυξανόμενο ρυθμό το τελευταίο 
τέταρτο του 19ου αιώνα. Οι χρήσεις τους ήταν απο-
κλειστικά για διαφημιστική επικοινωνία ή καταλό-
γους εμπορικών προϊόντων, πίνακες αθλητικών αγώ-
νων, δρομολογίων πλοίων, τρένων κ.ά. Ο περιορισμός 
σε τέτοιες πρακτικές εφαρμογές είχαν οδηγήσει στη 
μειωτική συλλογική ονομασία της σχεδιαστικής αυ-
τής κατηγορίας ως «αλλόκοτες» (gro  tesques), σε αντι-
διαστολή με τις θεωρούμενες υπέρτερες ανισόπαχες 
σειρές, των οποίων η υψηλή αισθητική είχε εξελιχθεί 
σταδιακά από τις απαρχές της τυπογραφίας (Jenson 
- Garamont - Caslon κλπ).

Έως το 1913, όταν του ανατέθηκε η σχεδία ση της 
γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιούσε η εταιρεία 
Underground Electric Railways Company of London,  
τον Johnston είχε ήδη απασχολήσει η μελέτη και οι 
δυνατότητες των ισόπαχων γραμματοσειρών. Η πρό-
τασή του, η εφαρμογή δηλαδή, των κλασσικών ανα-
λογιών των κεφαλαίων γραμμάτων της περίφημης 
στήλης του Τραϊανού στη Ρώμη σε μία ισόπαχη σχε-
δίαση για τους σταθμούς του μετρό, έτυχε μεγάλης 
αποδοχής τόσο των ειδημόνων του χώρου όσο και 
του επιβατικού κοινού διαλύοντας τους δισταγμούς 
και την προκατάληψη που προϋπήρχε. 

Ο Eric Gill υπήρξε ήδη μαθητής του Johnston και 
συμμετείχε στην προετοιμασία της ισόπαχης γραμ-
ματοσειράς του. Μία δεκαετία αργότερα – υπό το 
φως των ιδεών που πήγαζαν από την πειραματική 
τυπογραφία των ρώσων κονστρουκτιβιστών και του 
γερμανικού μοντερνισμού στη Σχολή του Μπαου-
χάουζ –, ο δρόμος είχε πλέον ανοίξει για την ανάθεση 
από τον Morison στον Gill (1927) μιας κεφαλαιο-
γράμματης ισόπαχης γραμματοσειράς, στο ύφος του 
Johnston, για να προστεθεί στη συλλογή της Mono-
type. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις για «τυπογραφι-
κό μπολσεβικισμό», όταν παρουσιάστηκε για πρώτη 
φο  ρά στην εμπο ρική έκθεση της Federation of Masters 
Printers το 1928, η νέα σειρά της Monotype, που 
έφερε το όνομα του σχεδιαστή της, Gill Sans (εικ. 
305), γρήγορα επεκτάθηκε συμπεριλαμβάνοντας πεζά, 
πλάγια και πολλά διαφορετικά βάρη. Το 1937 υιοθε-
τήθηκε από την εταιρεία London and North Eastern 
Railway για τις ταμπέλες των σταθμών, τους πίνακες 
δρομολογίων, τις αφίσες της κ.λπ. καθιστώντας τη 
έτσι γνωστή στο ευρύ κοινό (εικ. 306, Yorke 
1981:257-261 και S. Carter 2014:234-239).

Εικ. 305. Σχέδια του Eric Gill για τη λατινική γραμματοσειρά Gill Sans, Monotype Ltd, 20.7.1928.

Εικ. 306. Ο Eric Gill στην παρουσίαση της σειράς Gill Sans 
για την εταιρεία London and North Eastern Railway, 

Λονδίνο, 1937.



Εικ. 307. Η γραμματοσειρά Greek Gill Sans 572 (λευκά), Monotype Ltd, 1950.

Εικ. 308. Η γραμματοσειρά Greek Gill Sans Bold 625 (μαύρα), Monotype Ltd, 1950.

Εικ. 309. Η γραμματοσειρά Greek Gill Sans Inclined 571 (πλάγια), Monotype Ltd, 1950.



Εικ. 310. Η γραμματοσειρά Greek Gill Sans Light 672 (υπέρλευκα), Monotype Ltd, 1950.

Εικ. 311. Η γραμματοσειρά Greek Gill Sans Condensed 585 (στενά), Monotype Ltd, 1950.

1950 585 Gill Sans Condensed

Εικ. 312. Πατρότυπα της Greek Gill Sans 572, 
Monotype Ltd, 1950.

Εικ. 313. Πατρότυπα της Greek Gill Sans Bold 625, 
Monotype Ltd, 1950.

Εικ. 315. Πατρότυπα της Greek Gill Sans Light 672, 
Monotype Ltd, 1950.

Εικ. 314. Πατρότυπα της Greek Gill Sans Inclined 571, 
Monotype Ltd, 1950.

Εικ. 316. Δείγμα των Greek Gill Sans Upright 572,  Inclined 571 
και Light Upright 672, Monotype Ltd, 1950.
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Εικ. 317. Δείγματα μητρών της Greek Gill Sans Upright 572 (14 στ.),
για τη στοιχειοχυτική μηχανή Monotype Super Caster, 1950.

Εικ. 318. Mήτρες της Greek Gill Sans Light 672 (8 στ.),
Monotype, 1950.

Μετά την περιπέτεια του Β´Παγκοσμίου Πολέ-
μου το Τμήμα Σχεδιασμού της Monotype προχώρη-
σε στην επέκταση της Gill Sans για το ελληνικό αλ-
φάβητο περιλαμβάνοντας σταδιακά 5 σχεδιάσεις: 
Greek Gill 572 (εικ. 307), Gill Bold 625 (εικ. 308), 
Gill Inclined 571 (εικ. 309), Gill Light 672 (εικ. 
310) και την κεφαλαιογράμματη Gill Condensed 
585 (εικ. 311).

Οι αναλογίες και το ύφος των κεφαλαίων ακολου-
θούν το λατινικό πρότυπο, αλλά στα πεζά παρει-
σφρύουν χαρακτηριστικές λεπτομέρειες της χειρό-
γραφης βυζαντινής παράδοσης, όπως οι καμπύλες 
απολήξεις των γ, ζ, κ, λ, ξ, ν, ς, χ και οι μακρυές 

κατιούσες κοντυλιές στα β, γ, δ, η, μ, ξ, ρ, ς, φ, χ, ψ, 
που δεν παρατηρούμε στα αυστηρώς «γεωμετρικά» 
πεζά της οικογένειας Ολύμπια του Καρπαθάκη, η 
οποία θα ήταν η κύρια ανταγωνίστρια τους στην ελ-
ληνική διαφημιστική αγορά.

Η γραμματοσειρά Greek Times: Η τρίτη πεζοκεφα-
λαία γραμματοσειρά που εισήγαγε η Monotype στην 
ελληνική αγορά ήταν η επέκταση της άλλης μεγάλης 
επιτυχημένης οικογένειας λατινικών στοιχείων της 
εταιρείας: η Times New Roman.

Η δημιουργία της λατινικής γραμματοσειράς είχε 
ανατεθεί στον Morison με αφορμή ένα άρθρο του 
στην εφημερίδα Times του Λονδίνου («Newspaper 
Types: A Study of The Times», 29.10.1929), όπου 
κρι  τίκαρε την ποιότητα των γραμματοσειρών της που 



551ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

χρησιμοποιούσε τότε. Ολοκληρώθηκε υπό την καθο-
δήγησή του, από τον σχεδιαστή της εφημερίδας Victor 
Lardent (1905-1968), και παρουσιάστηκε με μεγάλη 
επιτυχία το 1932. Στόχος του Mori son ήταν να πα-
ρουσιάσει μια σειρά προσαρμοσμένη στις ανάγκες 
των ταχυπιεστηρίων και του δημοσιογραφικού χαρ-
τιού που χρησιμοποιούσε η εφημερίδα, δηλαδή χω-
ρίς μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ κορμών και μίσχων 
κάθε στοιχείου και με εντονότερους ακρεμόνες. Ως 
έμπνευση χρησιμοποίησε τους χαρακτήρες του Robert 
Granjon, στις εκδόσεις του Christoph Plantin (τέλη 
του 16ου αιώνα), αλλά με μεγαλύτερο ύψος των πε-
ζών στοιχείων σε σχέση με τα κεφαλαία για τη βελτίω-
ση της αναγνωσιμότητας, ιδιαίτερα στα μικρότερα 
μεγέθη. Την αρχική σειρά Times New Roman 327 
συνόδευε μία πλάγια και μία μαύρη (334), ενώ αργό-
τερα προστέθηκε και μία πλατύτερη για χρήση σε 
κείμενα βιβλίων (427). Στις ΗΠΑ, επίσης, η Τimes 
New Roman γνώρισε μεγάλη επιτυχία, αλλά στα βι-
βλία και περιοδικά γιατί το καλύτερο και λευκότερο 
δημοσιογραφικό χαρτί που χρησιμοποιούσε η εφημε-
ρίδα Times και αναδείκνυε την ποιότητα της γραμμα-
τοσειράς, ήταν ασύμφορο στους αμερικανούς εκδό-
τες (Lawson 1990:270-276).

Η εντεινόμενη εξαγωγική πολιτική της Monotype 
μεταπολεμικά οδήγησε, φυσιολογικά, στην επέκτα-
ση της Times New Roman στο ελληνικό και κυριλ-
λικό αλφάβητο. Το κύριο δίλημμα του Γραφείου Τυ-
πογραφικού Σχεδιασμού (TDO) θα ήταν ότι, εκτός 
από τον «εξελληνισμό» της γραμματοσειράς Lettres 
Romain nο 18 του στοιχειοχυτηρίου Deberny et 
Peignot (εικ. 99-102), κατά τη δεκαετία του 1920, 
καμία άλλη ελληνική ανισόπαχη πεζοκεφαλαία γραμ -
μα τοσειρά δεν είχε σχεδιαστεί τον 20ό αιώνα, που 
θα είχε «ανοίξει» τον δρόμο για νέες κατευθύνσεις. Η 
μόνη συγκριτικά σύγχρονη ανισόπαχη σχεδίαση που 
μπορούσε να λειτουργήσει συνδυαστικά με την Times 
New Roman ήταν η γερμανική σειρά του τέλους του 
19ου αιώνα, η οποία στην Ελλάδα είχε επικρατήσει 
να ονομάζεται Ελζεβίρ (Κεφ. 3ο, σ. 318). 

Η σταθερά αυξανόμενη επιτυχία της σε εφημερί-
δες, περιοδικά και βιβλία κατά τον μεσοπόλεμο είχε 
το πλεονέκτημα της εξοικείωσης του αναγνωστικού 
κοινού με την παρουσία της, αφαιρώντας τους κινδύ-
νους της εισαγωγής καινοφανών προτάσεων· το πα-
ράδειγμα της αποτυχίας της Romain no 18 να αφο-
μοιωθεί, θα πρέπει να είχε γίνει αντιληπτό. Η βασική 
σχεδιαστική υφολογία των Ελζεβίρ, δηλαδή η ορθο-
λογική ανισόπαχη ένταση των κοντυλιών με κάθετο 
άξονα έντασης στα καμπύλα γράμματα και η σταθε-
ρότητα του κυρίαρχου κάθετου ρυθμού, απέφευγε τις 

έντονες καλλιγραφικές καταβολές των βυζαντινών 
χειρογράφων και  πρόσφερε μια αυξημένη ομοιογέ-
νεια σε μεικτά ελληνο-λατινικά κείμενα.

Οι σχεδιαστές της Greek Times upright 565 δεν 
παρέκλιναν πολύ από το επιτυχημένο αυτό πρότυπο 
και μόνο για να ενσωματώσουν τις αναλογίες και 
την οπτική ισορροπία των δύο μικρογράμματων αλ-
φαβήτων, του λατινικού και του ελληνικού. Οι δια-
φορές εντοπίζονται σε δύο σημεία: η ορθολογική 
σχεδίαση των κ και ψ, με την οποία εντείνεται η 
κάθετη φορά των χαρακτήρων και οι κοντύτερες, 
απλές κατιούσες κοντυλιές, με μόνη αναπάντεχη 
εξαίρεση τη δακρυόσχημη απόληξη του μ.

Στην πλάγια εκδοχή της, ως Greek Times inclined 
566, επίσης, αποφεύγονται οι έντονες χειρόγραφες 
αναφορές και εκτός από μία ελαφρά στένευση του 
πλάτους των στοιχείων, η σχεδίαση προσφέρει ταυ-
τόχρονα οπτική ομοιογένεια και ένταση. 

Η αυξανόμενη παρουσία των μονοτυπικών μηχα-
νών στην ελληνική τυπο-εκδοτική παραγωγή επέτρε-
ψε στη νέα αυτή εκδοχή να κυκλοφορήσει ευρέως τις 
επόμενες δεκαετίες και να καθιερωθεί στην καθημε-
ρινότητα της ελληνικής τυπογραφίας οδηγώντας στην 
επικράτηση των ονομασιών Times και Times New 
Roman, τόσο για την παλαιότερη όσο και τη νέα σχε-
δίαση, σπρώχνοντας έτσι στη λήθη τα παλαιά στοιχεία 
Ελζεβίρ και τη γερμανική καταγωγή τους.

Εικ. 319. Δείγμα της λατινικής γραμματοσειράς 
Times New Roman 327, Monotype, 1932.

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz



Εικ. 320. Η γραμματοσειρά Greek Times upright 565 (λευκά), Monotype Ltd, δεκαετία 1950.

Εικ. 321. Η γραμματοσειρά Greek Times inclined 566 (πλάγια), Monotype Ltd, δεκαετία 1950.

Εικ. 322. Η γραμματοσειρά Greek Times Bold upright 567 (μαύρα), Monotype Ltd, δεκαετία 1950.



Εικ. 323. Η γραμματοσειρά Greek Times Bold iclined 667 (μαύρα πλάγια), Monotype Ltd, δεκαετία 1950.

Εικ. 325. Πατρότυπα της Greek Times Inclined 566, 
Monotype Ltd, δεκαετία 1950.

Εικ. 326. Πατρότυπα της Greek Times Bold 567, 
Monotype Ltd, δεκαετία 1950.

Εικ. 324. Πατρότυπα της Greek Times 565, 
Monotype Ltd, δεκαετία 1950.

Εικ. 327. Δείγμα της Greek Times 565,  
και Inclined 566, Monotype Ltd, δεκαετία 1950.

Εικ. 328. Δείγμα της Greek Times Bold 567  
και Inclined 667, Monotype Ltd, δεκαετία 1950.



1959 Spartan 740 Monotype 

1959 Spartan Light 739 Monotype 

1959 Spartan Bold 741 Monotype 

Εικ. 330. Η γραμματοσειρά Greek Spartan Upright 740, Monotype Ltd, 1959.

Εικ. 329. Η γραμματοσειρά Greek Spartan Light Upright 739, Monotype Ltd, 1959.

Εικ. 331. Η γραμματοσειρά Greek Spartan Bold Upright 741, Monotype Ltd, 1959.

Εικ. 332. Δείγμα των Greek Spartan Light Upright 739,  
Monotype Ltd, 1959.

Εικ. 334. Δείγμα των Greek Spartan Bold Upright 741,  
Monotype Ltd, 1959.

Εικ. 333. Δείγμα των Greek Spartan Upright 740,  
Monotype Ltd, 1959.

Εικ. 335. Mήτρες της Greek Spartan 741 (12 στ.),
Monotype, 1959.
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Οι κεφαλαιογράμματες γραμματοσειρές: Στα τέλη 
της δεκαετίας του 1950, η Monotype προχώρησε 
και στον «εξελληνισμό» τριών κεφαλαιογράμμα-
των σειρών σε τρεις σχεδιαστικές παραλλαγές η κα-
θεμία. Η σειρά Spartan (1959) προοριζόταν για τη 
στοιχειοθεσία προσωπικων καρτών (carte visite), 
προσκλήσεων, επιστολόχαρτων κ.ά. γιαυτό προ-
σφερόταν μόνο σε δύο μεγέθη, 6 και 12 στ, αλλά, 
παράλληλα, σε τέσσερα διαφορετικά ύψη των χαρα-
κτήρων στο καθένα, ώστε να στοιχειοθετούνται με-
ταξύ τους σε διαφορετικούς συνδυασμούς: Spartan 
Light Greek 739 (6 στ. × 4 και 12 στ. × 4, εικ. 329, 
332), Spartan Greek 740 (6 στ. × 4 και 12 στ. × 4, εικ. 

330, 333), Spartan Bold Greek 741 (6 στ. × 4 και 12 
στ. × 4, εικ. 331, 334-335). 

Οι άλλες δύο προσφέρονταν σε μεγάλα μεγέθη 
μόνο για τίτλους περιοδικών και εφημερίδων, δια-
φημίσεων κ.λπ., οπότε η παραγωγή τους προοριζό-
ταν για τις στοιχειοχυτικές μηχανές Super Caster: 
Placard Light Extra Condensed Greek 605 (14, 16, 
24, 28, 36 στ., εικ. 336, 338, 340), Placard Condensed 
Upright Greek 668 (14, 16, 20, 24, 28, 36 στ., εικ. 
339, 341), Grotesque Con densed Upright Greek 
683 (14, 18, 24, 30, 36 στ., εικ. 337, 342, 344) και 
Gro tesque Con densed Upright Greek 718 (14, 18, 
24, 30, 36  στ., εικ. 343, 345).

Εικ. 336. Δείγματα μητρών της Greek Placard 668 (36 στ.),
για τη στοιχειοχυτική μηχανή Monotype Super Caster, 1960.

Εικ. 337. Δείγματα μητρών της Greek Grotesque 683 (36 στ.),
για τη στοιχειοχυτική μηχανή Monotype Super Caster, 1960.



1960 Grotesque 683 Monotype

1960 Grotesque 718 Monotype

Εικ. 342. Η γραμματοσειρά Greek Grotesque Condensed Upright 683, Monotype Ltd, 1960.

Εικ. 343. Η γραμματοσειρά Greek Grotesque Condensed Upright 718, Monotype Ltd, 1960.

Εικ. 344. Δείγμα των Greek Grotesque Condensed Upright 683, 
Monotype Ltd, 1960.

Εικ. 345. Greek Grotesque Condensed Upright 718, 
Monotype Ltd, 1960.

1960 Placard 605 Monotype

1960 Placard 668 Monotype

Εικ. 338. Η γραμματοσειρά Greek Placard 605, Monotype Ltd, 1960.

Εικ. 339. Η γραμματοσειρά Greek Placard 668, Monotype Ltd, 1960.

Εικ. 340. Δείγμα των Greek Placard Light Extra Condensed 605, 
Monotype Ltd, 1960.

Εικ. 341. Δείγμα των Greek Placard Condensed Upright 668,  
Monotype Ltd, 1960.



Εικ. 347. Adrian Frutiger (καθισμένος), Ladislas Mandel και 
Lucette Girard, Παρίσι, Deberny et Peignot, περ. 1956.

Εικ. 346. Η οικογένεια Univers του Adrian Frutiger (1928-2015).

Εικ. 349. Δείγματα των γραμματοσειρών 
Greek Univers 889, 989, 893, Monotype Ltd, 1967.

Εικ. 348. Η μητροθήκη μεγέθους 12 στ. 
της Greek Univers 889, Monotype Ltd, 1967.
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Η γραμματοσειρά Univers Greek: Το 1967 έχουμε 
ουσιαστικά το σχεδιαστικό κύκνειο άσμα των ελλη-
νικών γραμματοσειρών της Mono  type με τον «εξελ-
ληνισμό» της λατινικής Univers του Adrian Frutiger 
(1928-2015), που είχε σχεδιάσει για το στοιχειοχυτή-
ριο Deberny et Peignot (1957).

Η ιδέα του Frutiger για μία νέα ισόπαχη γραμμα-
τοσειρά χωρίς την άκαμπτη γεωμετρικότητα του γερ-
μανικού μοντερνισμού είχε ξεκινήσει από το 1953 
και ο σχεδιασμός της εξελίχθηκε σταδιακά με τη 
σημαντική συμβολή του Emil Ruder (1914-1970), ο 
οποίος από την αρχή συζητούσε με τον δημιουργό 
της την αναλογία των κεφαλαίων και πεζών γραμ-
μάτων, τον οφθαλμό κάθε στοιχείου, το πλάτος της 
κοντυλιάς για κάθε διαφορετικό βάρος και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια που θα βελτίωνε την αναγνωσιμότητα 
και την αισθητική τους. Το μεγαλεπήβολο έργο αυ-
τής της πρώτης υπερ-οικογένειας με σαφή ομοιο-
μορφία ύφους σε όλα τα μέλη της ολοκληρώθηκε 

με τη συμμετοχή τριών αφοσιωμένων σχεδιαστών 
που ολοκλήρωναν την εκτέλεση κάθε γράμματος: 
του Ladislas Mandel, της Lucette Girard και του 
Albert Boton. Αυτό το παράτολμο εγχείρημα οφεί-
λει την επιτυχία του στη διορατικότητα του Charles 
Peignot να το υποστηρίξει οικονομικά και στην εμπι-
στοσύνη του στην καλλιτεχνική ιδιοφυία του σχεδια-
στή του. Η απόφαση για την παραγωγή 21 διαφορε-
τικών μελών μιας νέας οικογένειας γραμματοσειρών, 
όταν η δεσπόζουσα παρουσία της ισόπαχης Futura (και 
μπεστ-σέλερ, με την ονομασία Europe, για το στοιχειο-
χυτήριο Deberny & Pei gnot) ήταν πράγματι εντυπω-
σιακή και χωρίς προηγούμενο (εικ. 346-350). 

Το 1967 η Monotype, που από το 1960 είχε ήδη 
αγοράσει τα δικαιώματα της Univers για τις στοιχειο-
θετικές μηχανές της και τη διέθετε στη συλλογή της, 
ανέθεσε στον Frutiger να σχεδιάσει την ελληνική 
έκδοσή της σε όρθια και πλάγια λευκά, αλλά τελικά 
στην οικογένεια προστέθηκε και η μαύρη σχεδίαση: 

Εικ. 350. Οι λατινικές γραμματοσειρές Univers 55 και 56, Deberny et Peignot, 1957.

Εικ. 351. (Επάνω): Δείγματα των γραμματοσειρών Greek Univers Upright και Inclined του Adrian Frutiger, Monotype, 1967.
(Kάτω): Στην τελική έκδοση (λευκή) της Greek Univers Upright 889 (Monotype, 1967), παρατηρούμε σχεδιαστικές αλλαγές 

κυρίως στα γράμματα β, δ, ε, ζ, θ, ξ, φ, ψ, ω, ς και τα τρία εναλλακτικά στοιχεία.



Εικ. 352. Η γραμματοσειρά Greek Univers Upright 889, Monotype Ltd, 1967.

Εικ. 353. Η γραμματοσειρά Greek Univers Inclined 989, Monotype Ltd, 1967.

Εικ. 354. Η γραμματοσειρά Greek Univers Bold Upright 893, Monotype Ltd, 1967.
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Medium Upright Greek 889 (9, 10, 11 στ., εικ. 352), 
Univers Medium Inclined Greek 989 (9, 10, 11 στ., 
εικ. 353) και Univers Bold Upright Greek 893 (9, 10, 
11 στ., εικ. 354). Αντιπαραβάλλοντας τα σχέδια του 
Frutiger με τα τελικά στοιχεία που αποτελούν την 
«εξελληνισμένη» μορφή της Univers είναι εμφανή 
τα σημεία όπου άλλοι παράγοντες, κυρίως η αναγκαία 
συμμόρφωση των σχεδίων στον μηχανικό κάναβο των 
32 γραμμώσεων που εφάρμοζε η τεχνολογία της 
Mono  type, οδήγησαν σε παρεμβάσεις, όπως στα:  Ω, 
β, ε, δ, ζ, θ, ξ, ρ, σ, φ, ψ, ω, ς και στα εναλλακτικά 
στοιχεία. Οι σημαντικότερες είναι η σμίκρυνση του 
δ, η δραστική αλλαγή του φ με επιμήκυνση του κά-
θετου κορμού προς τα επάνω και στένεμα των λω-
βών του, η μείωση της απόστασης των βραχιώνων 
του ψ και η κύρτωση των κοντυλιών του ω (εκ. 351). 

Η ελληνική Univers δεν είχε την επιτυχία που 
γνώρισε η λατινική σειρά. Ίσως επειδή την ίδια πε-
ρίοδο ανέτελε το άστρο της Helvetica (σ. 669-674) 
ή γιατί η παρουσία του μηνοειδούς ε, όπως στην 
Porson, αφαιρούσε από την ευρωπαϊκή μοντερνικό-
τητα που αποζητούσαν τότε οι εκδότες και το κοινό.

Η ελληνική γραμματοσειρά του Will Carter

O William Nicholas Carter (1912-2001) γοητεύτηκε 
από μικρός με την τυπογραφική τέχνη και εργάστηκε 
σε διάφορα τυπογραφεία τη δεκαετία του 1930, ενώ 
είχε ιδρύσει και το μικρό ιδιωτικό εργαστήριό του, 
Rampant Lions Press. Κατά τη διάρκεια του πολέμου 
υπηρέτησε στο ναυτικό ως κυβερνήτης ενός επιταγ-
μένου ελληνικού πλοιαρίου, με το οποίο μετέφερε 

από την Αίγυπτο άγγλους συνδέσμους με την ελληνι-
κή Αντίσταση. Μεταπολεμικά ασχολήθηκε πλέον μόνο 
με την έντυπη παραγωγή του καλλιτεχνικού τυπογρα-
φείου του και η ποιότητα του έργου του αναδείχθηκε 
σε ένα τεύχος του περιοδικού The Monotype Recorder 
(τόμ. XL, αρ. 2, 1954), αφιερωμένο στην τέχνη του ως 
«σκόπιμα μικρού τυπογράφου». Ο Carter είχε ασχο-
ληθεί με την καλλιγραφική χάραξη γραμμάτων για 
ξύλινες επιγραφές από το 1936 και  συνέχισε τις με-
λέτες του στη γραμματογραφία, το 1938, στο εργα-
στήριο Haus zum Fürsteneck του Paul Koch στη 
Φραγκ φούρτη, όπου γνωρίστηκε με τον τυπογραφι-
κό σχεδιαστή Her mann Zapf (σ. 561-566).

Εικ. 356. Δοκίμιο της γραμματοσειρά του Will Carter, Carter Greek, Cambridge University Press, 1957.

Εικ. 355. Will Carter (1912-2001).
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Αργότερα διδάχτηκε επιγραφική χάραξη σε πέ-
τρα από τον μαθητή του Gill, David Kindersley 
(1915-1995) και έκτοτε ασχολήθηκε συνεχώς με τη 
καλλιγραφική σχεδίαση και δημιουργία. Το 1955, η 
Monotype κυκλοφόρησε τη γραμματοσειρά του Carter, 
Klang και το 1961, σε συνεργασία με τον Kindersley, 
την Octavian. Όταν το 1955 ο κλασσικός φιλόλογος 
του Καίμπριτζ Geoffrey Stephen Kirk (1921-2003) 
παρουσίασε μία λεπτομερή κριτική για τα ελληνικά 
τυπογραφικά στοιχεία, A memorandum offered to the 
University Printer on the subject of Greek printing 
types, υπέδειξε την ανάγκη μίας νέας σχεδίασης. O 
Brooke Crutchley (1907-2003), διευθυντής του πα-
νεπιστημιακού εκδοτικού οίκου, ανέθεσε στον Carter 
τη σχεδίασή της υπό την εποπτεία του Kirk και του 
άλλου σημαντικού καθηγητή των Ελληνικών στο Καί-
μπριτζ, Denys Lionel Page (1908-1978). Έτσι, η αγ-
γλική παράδοση ότι οι φιλόλογοι και οι βιβλιολόγοι 
είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν τη σχεδίαση ελ-
ληνικών γραμματοσειρών διατηρήθηκε, αλλά στις 
νέες εκδοτικές συνθήκες και αντιλήψεις δεν ήταν 
πλέον αρκετό.

Η σχεδίαση χωρίς καθορισμένη μεθοδολογία και 
με παρανοήσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων, αν θα 
ήταν μόνο μια βελτίωση της New Hellenic ή διαφο-
ρετική προσέγγιση, δεν ευδοκίμησε τελικά (εικ. 
356). Ο Carter, απογοητευμένος, ολοκλήρωσε τα 
σχέδια το 1962 για το Cambridge University Press, 
αλλά κανένα από τα στοιχειοχυτήρια δεν ανέλαβε 
την παραγωγή της και το εγχείρημα ναυάγησε (Coakley 
2014:19-20). Διασώζεται μόνο ένα δοκίμιο του 1957, 
όπου μπορούμε να παρατηρήσουμε μία έντονα χει-
ρόγραφη αισθητική προσέγγιση με επιρροές από τη 
γερμανική γραμματοσειρά των βιβλικών εκδόσεων 
του μεσοπολέμου (εικ. 155), ενώ τα πεζά ζ και ξ επι-
στρέφουν ακόμα περισσότερο προς το βυζαντινό πα-
ρελθόν τους. Τα κεφαλαία είναι ανισόπαχα χωρίς 
ακρεμώνες με στενές αναλογίες και φαίνεται να 
έχουν επιρροές από την κεφαλαιογράμματη Post 
Versal  του Herbert Post, σχεδιασμένη για το στοι-
χειο   χυτήριο Berthold, το 1937 και σε χρήση στην 
Ελλάδα μεταπολεμικά ως Ουράνια (εικ. 521).  

 

Το στοιχειοχυτήριο Stempel και οι ελληνικές 
γραμματοσειρές του Hermann Zapf

Παρά τη μεγάλη καταστροφή της βιομηχανικής υπο-
δομής στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Β´ Πα-
γκοσμίου Πολέμου, η οικονομία της Δυτικής Γερ-
μανίας επανηλθε σε ηγετική θέση από τα μέσα της 

δεκαετίας του 1950. Το περίφημο «θαύμα του Ρήνου» 
(Wirtschaftswunder), που πιστώθηκε στον Καγκε-
λάριο Konrad Adenauer (1876-1967) και τον υπουρ γό 
Οικονομικών Ludwig Erhard (1897-1977), στηρίχθη-
κε στην αμερικανική οικονομική βοήθεια (Mar shall 
Plan / European Recovery Program), τη δρα στική 
μείω ση των πολεμικών αποζημιώσεων λόγω της γεω -
πολιτικής σπουδαιότητας της χώρας κατά τον εξε-
λισσόμενο «Ψυχρό Πόλεμο» και την υψηλή τεχνο-
γνωσία του πληθυσμού (Kramer - Panayi 1991). Η 
εντυπω σιακή αυτή οικονομική και βιομηχανική επα-
ναφορά περιελάμβανε τον τυπο-εκδοτικό κλάδο και 
ιδιαίτερα τον κατασκευαστικό τομέα μηχανημάτων 
στοιχειοθεσίας, εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας. Η διε-
θνής εμπορική-βιομηχανική έκθεση DRUPA (druck 
und papier) – που, από το 1951 έως σήμερα, λαμβάνει 
χώρα στο Ντύσελντορφ καθέ 4-5 χρόνια – αποτε λεί 
σημείο αναφοράς της παγκόσμιας παραγωγής και οι 
σημαντικότερες τεχνολογικές και   νοτομίες του κλά-
δου παρουσιάζονται στα περίπτερα των μικρών και 
μεγάλων εταιρειών που συμμετέχουν.   

Ένα από τα μεγαλύτερα γερμανικά στοιχειοχυ-
τήρια του α´ μισού του 20ού αιώνα υπήρξε η εται-
ρεία Schriftgießerei D. Stempel στη Φραγκφούρτη 
(εικ. 358-362), που ιδρύθηκε το 1895 από τον David 
Stempel (1869-1927, εικ. 357) με συνεταίρους τους 
Wilhelm Cunz (1869-1951, εικ. 357) και Peter Scondo 
(1854-1908). 

Η επιχείρηση αναπτύχθηκε γρήγορα γιατί από 
το 1900 ήταν η μόνη στην Ευρώπη που συνεργαζό-
ταν με την αμερικανική εταιρεία Mergenthaler Lino-
type Company κατασκευάζοντας τις μήτρες των 
γραμματοσειρών που διέθετε για τις μηχανές της 
(εικ. 358-362).

Σταδιακά απορρόφησε πολλά άλλα στοιχειο χυ τή-
ρια, όπως των J. Roos και E.L. Junge (1915) και των 
αδελφών K. και W. Klingspor (1917/1956) στο 
Όφενμπαχ, τoυ H. Hoffmeister (1918) και το Offizin 
Haag-Drugulin (1919) στη Λειψία, των Brötz & Glock 
(1919) και του B. Krebs (1933) στη Φραγκφούρτη 
και το Haas’sche Schriftgiesserei (1927) στη Βασι-
λεία/Μυχενστέιν.

Πολλοί σημαντικοί τυπογραφικοί σχεδιαστές 
εμπλού τισαν τη συλλογή του στοιχειοχυτηρίου με 
επιτυχημένες σειρές, όπως οι Hans Bohn (1891-1980) 
με την Künstlerschreibschrift Fette, Warren Chappell 
(1904-1991) με την Trajanus, Fritz Hel muth Ehmcke 
(1878-1965) με τις Ehmcke Ru stika, Schwabacher 
και Mediaeval, Rudolf Wolf (1895-1942) με τις Stempel 
Garamond, Memphis κ.ά. 

Μεταπολεμικά, ένας νέος προικισμένος καλλιγρά-
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Εικ. 357. D. Stempel (1869-1927) - W. Cunz(1869-1951). Εικ. 360. Έντυπο του στοιχειοχυτηρίου D. Stempel, 
Φραγκφούρτη, 1900.

Εικ. 358. Το στοιχειοχυτηρίο D. Stempel, Φραγκφούρτη, 1900. Εικ. 361. Το τμήμα χάραξης πατροτύπων, D. Stempel, 
Φραγκφούρτη, 1900.

Εικ. 359. Το τμήμα χύτευσης στοιχείων, D. Stempel, 
Φραγκφούρτη, 1900.

Εικ. 362. Το τμήμα παραγωγής μητρών λινοτυπίας, 
D. Stempel, Φραγκφούρτη, 1900.

φος και σχεδιαστής, ο Hermann Zapf (1918-2015, 
εικ. 363), παρέλαβε τη σκυτάλη και δημιούργησε 
νέες γραμματοσειρές με παγκόσμια απήχηση.  

Η συνδικαλιστική δράση του πατέρα του Zapf 
εμπόδισε τη συνέχεια των σπουδών του ως ηλεκτρο-
λόγου-μηχανολόγου κατά τη ναζιστική περίοδο, αλλά 
έτσι τον κέρδισαν οι Γραφικές Τέχνες. Μαθήτευσε 
ως εργατο-τεχνίτης της φωτο-τσιγκογραφίας, αλλά 

τον ενθουσίασε η καλλιγραφία, όταν, εμπνευσμένος 
από μια έκθεση του Rudolf Koch (1876-1934), ασχο-
λήθηκε συστηματικά ως αυτοδίδακτος με την τέχνη 
αυτή και κατάφερε να εργαστεί στο εργαστήριο του 
Paul Koch, γιου του Rudolf, στη Φραγκφούρτη. Το 
μεγάλο ταλέντο του στην καλλιγραφική δεξιοτεχνία 
γρήγορα αναγνωρίστηκε και το 1938 σχεδίασε την 
πρώτη του γραμματοσειρά Gil gen gart, μια γοτθική 
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Εικ. 363. Hermann Zapf (1918-2015).

Εικ. 364. Hermann Zapf, καλλιγραφική σχεδίαση 
του λατινικού και ελληνικού αλφαβήτου, 1966.

σχεδίαση που χάραξε ο Au gust Rosenberger (1893-
1980), ένας από τους τελευταίους μεγάλους τυποχα-
ράκτες της Γερμανίας, για το στοιχειοχυτήριο Stem-
pel. Η έναρξη του πολέμου, όμως, και η διαταγή του 
Χίτλερ, το 1941, να απαγορευτεί η γοτθική γραφή, 
που έως τότε εκθείαζαν οι ναζί, ως «εβραϊ κή» επινόη-
ση (Willberg 1998:40-49), δεν επέτρεψε την παρα-
γωγή της σειράς έως τo 1951.

Κατά τη διάρκεια του πολέμου ο Zapf απέφυγε το 
μέτωπο, λόγω καρδιακής ανεπάρκειας, και υπηρέτη-
σε ως χαρτογράφος στην κατεχόμενη Γαλλία. Επέ-
στρεψε στο στοιχειοχυτήριο Stempel ως διευθυντής 
σχεδιασμού, όπου δημιούργησε τις γνωστότερες γραμ-
ματοσειρές του: Palatino (1949), Sapphire (1952), 
Melior (1952), Virtuosa  I και IΙ (1952-1953), Optima 
(1958), όπως και μια νέα εκδοχή της Janson  (1954).

Έως τα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Zapf ασχο-
λήθηκε, επίσης, με το ελληνικό αλφάβητο:

Το 1953, προέκυψε ζήτηση από τον ελληνικό τυπο-εκδοτικό 
κλάδο για νέες σχεδιάσεις, οι οποίες συνδυάστηκαν με την 
ημίμαυρη και τη μαύρη στενή [ισόπαχη] γραμματοσειρά του 
Stempel, Neuzeit Grotesk [Wilhelm Pischner, 1928]. Επι-
πλέον η [καλλιγραφική] Vistuosa επιλέχθηκε να σχεδιαστεί 
και για το ελληνικό αλφάβητο, καθώς και μία νέα ελληνική 
σειρά. Η τελευταία δεν προοριζόταν ως μια ακόμα εμπορική 
ελληνική σχεδίαση, αλλά να ταιριάζει αρμονικά με αναγεννη-
σιακές λατινικές γραμματοσειρές, όπως η Garamond, η 
Palatino ή η Aldus. Κάποιες σελίδες που είχα καλλιγραφή-
σει για έναν τόμο των κειμένων του Ηράκλειτου (Insel-
Bücherei No. 49) χρησίμευσαν ως βάση για τη διαμόρφω-
σή της και για τον λόγο αυτό ονομάστηκε Heraklit. Τα 
πρώτα μεγέθη της παράχθηκαν το 1954. Ο «εξελληνισμός»  
της Neuzeit Grotesk κυκλοφόρησε το 1953 με τις ονομασίες 
Attika και Artemis [ημίμαυρα στενά]. Η ελληνική καλλιγραφι-
κή, που βασίστηκε στη Virtuosa, παρουσιάστηκε το 1954 και 
ονομάστηκε Fre derika. Τα ελληνικά [κεφαλαία] στοιχεία της 
[λατινικής] σειράς Michelangelo σχεδιάστηκαν το 1952 και 
εκδόθηκαν το 1953 ως Phidias.

(Zapf 1987:26-27)

Από το 1956 ο Zapf ασχολήθηκε με τον σχεδια-
σμό βιβλίων για διάφορους εκδοτικούς οίκους και 
υπήρξε ένας από τους λίγους σχεδιαστές που γνώρι-
σε και παρήγαγε εξαιρετικές γραμματοσειρές τόσο 
στην παραδοσιακή υψιτυπία, όσο και στην εμφανι-
ζόμενη τότε μέθοδο της φωτοστοιχειοθεσίας. Τη δ  ε-
καετία του 1980 και στη συνέχεια έδωσε από τους 
πρώτους το παρών στην ψηφιακή επανάσταση που 
άλλαξε ριζικά το τυπογραφικό περιβάλλον.

Το 1971 πρόσθεσε τα ελληνικά στοιχεία για τη 



Εικ. 365. Η γραμματοσειρά του Hermann Zapf, Artemis Griechische Enge Halbfette, D. Stempel, 1953.

Εικ. 366. Η γραμματοσειρά του Hermann Zapf, Attika Griechische, D. Stempel, 1953.

Εικ. 367. Η γραμματοσειρά του Hermann Zapf, Heraklit Griechische, D. Stempel, 1954.



Εικ. 368. Η γραμματοσειρά του Hermann Zapf, Frederika Griechische, D. Stempel, 1953.

Εικ. 370. Η γραμματοσειρά του Hermann Zapf, Phidias Griechische, D. Stempel, 1954.

Εικ. 372. Η γραμματοσειρά του Hermann Zapf, Saphir, Lettraset, 1968.

Εικ. 369. Περιοδικό Γυναίκα, 1968.

Εικ. 371. Περιοδικό Γυναίκα, 1968.

1955 Phidias Titling

1956 Saphir Zapf
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γραμματοσειρά Optima της Mergenthaler Linotype 
Co., εισαγάγοντας πλέον και στην Ελλάδα το σχεδια-
στικό ύφος των ανισόπαχων γραμμάτων χωρίς ακρε-
μώνες (εικ. 374), που είχε ξεκινήσει από τη δεκαετία 
του 1930 στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ο Rudolf Koch με 
τη γραμματοσειρά Offenbach (Gebr. Klingspor, 1928-
1934), ο R. Hunter Middleton με τη σειρά  Stellar  
(Ladlow Typograph Co., 1929) και ο Warren Chappel 
με τη Lydian (ATF, 1938),  (Lawson 1990:124-336).   

Το 1995, ο Zapf προσκλήθηκε από την Εταιρεία 
Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων (ΕΕΤΣ) στο 
Διεθνές Συνέδριο, Τα Ελληνικά Γράμματα: από την 
σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο, που πραγματοποιή-
θηκε στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (7-10.6.1995), 
όπου εκφώνησε την εναρκτήρια εισήγηση, «Η εξέλι-
ξη των ελληνικών γραμματοσειρών» και συμμετεί-
χε ενεργά στη συζήτηση για το μέλλον της ελληνικής 

τυπογραφίας υπό το φως της ψηφιακής τεχνολογίας, 
που είχε αρχίσει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας 
(Macrakis 1996:1-29, 283-294 / Μακράκης 1998: 
1-32, 339-351, εικ. 373).

Η ελληνική γραμματοσειρά του Chris Brand

Μετά τον Jan van Krimpen τη σκυτάλη στην Ολ-
λανδία παρέλαβε ένας άλλος εξαιρετικός καλλιγρά-
φος και τυπογραφικός σχεδιαστής, ο Chris Brand 
(1921-1998). Εργάστηκε ως σχεδιαστής βιβλίων και 
δίδαξε γραμματογραφία και τυπογραφικό σχεδια-
σμό στην ακαδημία St. Joost στη Μπρέντα για 36 
χρόνια. Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 σχεδίασε 
την οικογένεια γραμματοσειρών Albertina, η οποία 
τελικά προστέθηκε στη συλλογή της Mono type (Mono-

Εικ. 374. Η γραμματοσειρά του Hermann Zapf, Optima Greek, Mergenthaler Linotype Co., 1973.

Εικ. 373. ΕΕΤΣ: Διεθνές Συνέδριο, Τα Ελληνικά Γράμματα: από την σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο, 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (7-10.6.1995). Από αριστερά:  Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος, Μιχαήλ Σ. Σακελλαρίου, 

Μιχάλης Σ. Μακράκης, Hermann Zapf, Nicolas Barker, Matthew Carter και Jerôme Peignot. 
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photo), το 1966. Σε αυτή είχε συμπεριλάβει ελληνι-
κούς και κυριλλικούς χαρακτήρες, οι οποίοι κατά 
τον Zapf «[...] είναι καλοζυ γισμένοι, επειδή η ενιαία 
σύλληψή τους ήταν προϋπόθεση του σχεδιασμού 
τους» (εικ. 375, Μακράκης 1998:24-25). Οι περιορι-
σμοί της φωτοστοιχειοθετικής τε χνο λογίας στην τότε 
έκδοση της Albertina δεν είχαν ικανοποιήσει τον 
σχεδιαστή της, αλλά το 1996 η σειρά ψηφιοποιήθη-
κε από τον Frank E. Blokland (1959-) βασισμένη 
στα αρχικά σχέδια και την εποπτεία του Brand και 
έτυχε άμεσης αναγνώρισης: 

Σύντομα μετά την [ψηφιακή] αναγέννησή της, η Albertina 
επιλέχθηκε ως η αποκλειστική γραμματοσειρά της Βασιλι-
κής Βιβλιοθήκης των Βρυξελλών. Το 1998, μετά από διαβου-
λεύσεις με την εταιρεία (URW)++ στο Αμβούργο και τεχνι-
κούς ελέγχους, η Ευρωπαϊκή Ένω ση επίσης επέλεξε την 
Albertina για κάθε επίσημη χρήση. Η διαθεσιμότητα του ελ-
ληνικού αλφαβήτου (σχεδιασμένου από τον ίδιο τον Brand) 
υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους λόγους. Το κυριλλι-
κό αλ φάβητο προστέθηκε το 2001.

(Middendorp 2004:144-149)

Στους κεφαλαίους χαρακτήρες διατηρείται το ανα-
 γεννησιακό ύφος και παράδοση, εκτός του Σ, όπου η 
επάνω οριζόντα κοντυλιά παραδόξως σχεδιάστηκε 
πλατιά όπως η κάτω, μια επιλογή που δεν υπήρξε ποτέ 
πριν ή μετά, από όσο γνωρίζω. Τα πεζά στοιχεία είναι 
ένα αμάγαλμα παραδοσιακής χειρόγραφης σχεδίασης 
– ειδικά τα α, ζ, θ, ξ –, ενώ στα γ, η, ι, κ, μ, ρ, τ, ψ υπε-
ρισχύει ο κάθετος, ορθολογικός άξονας.    

Οι  νέες ελληνικές γραμματοσειρές 
της Società Nebiolo

Η ανάπτυξη της Società Nebiolo μετά τον πόλεμο 
υπήρξε εντυπωσιακή, ιδιαίτερα στην κατασκευή πιε-
στηρίων και άλλων συναφών μηχανών του τυποεκ-
δοτικού κλάδου. Μία από αυτές, που γνώρισε αρκε-
τή επιτυχία από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, ήταν 
η στοιχειο θετική μηχανή Nebitype. Η μηχανή λει-
τουργούσε υποστηρικτικά σε ένα τυπογραφείο, χυ-
τεύοντας ενιαίες αράδες στοιχείων μεγέθους από 6 
έως 72 στιγμές, όπως στη λινοτυπική μέθοδο, για τη 
γρήγορη πρόσθεση ή αλλαγή τίτλων, χωρίς να δια-

Εικ. 376. Chris Brand (1921-1998).

Εικ. 375. Η γραμματοσειρά του Chris Brand, Albertina Grieks, 1966.
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κόπτεται η παραγωγική ροή των στοιχειοθετικών 
μηχανών του εργαστηρίου. Οι επιθυμητές αράδες 
συνθέτονταν χειρωνακτικά με λινοτυπικές ή τις δικές 
της ειδικές μήτρες, αναμιγνύοντας κάθε σχέδιο ή μέ-
γεθος στο συνθετήριο, πριν τοποθετηθούν στη μηχα-
νή για τη γρήγορη χύτευσή τους (εικ. 377).

Στην Ελλάδα την αντιπροσωπεία των χυτηρίων 
Nebitype, όπως και των υπολοίπων μηχανημάτων και 
γραμματοσειρών του ομίλου Società Nebiolo, είχε 
αναλάβει η εταιρεία Λ. Χρυσο χοΐδου & Υιοί, η οποία 
επίσης αντιπροσώπευε τον όμιλο εταιρειών της Mergen-
  thaler Linotype Co. 

Το Τμήμα της στοιχειοπαραγωγής της Società Ne -
biolo αναπτύχθηκε εντυπωσιακά με καλλιτεχνικό 
διευθυντή τον Aldo Novarese (1920-1995, εικ. 411), 
ο οποίος σχεδίασε 30 οικογένειες γραμματοσειρών 
έως το κλείσιμο της εταιρείας, στα μέσα της δεκαετίας 
του 1970, όπως οι Etruria, Fontanesi, Egizio, Ritmo, 
Garaldus, Recta, Eurostile, Magister, Stop, Dattilo. 
Συνέχισε την πληθωρική του παρουσία δημιουργώ-
ντας ακόμα 75 οικογένειες έως το τέλος της ζωής του: 
Primate, Novarese Book, Lapidar, Fenice, Floreal 
Haas, Colossal, Arbiter κ.ά. 

Για τη μικρή ελληνική αγορά ακολουθήθηκε η 
γνωστή (χαμηλού κόστους) τακτική της επέκτασης 
κάποιων από τις λατινικές και για τα ελληνικά κε-
φαλαία. Κατά τις δεκαετίες 1950 και 1960, το στοι-
χειοχυτήριο Società Nebiolo κυκλοφόρησε δύο ελ-
ληνικούς καταλόγους όλων των γραμματοσειρών της 
συλλογής του. 

Εκτός των προπολεμικών Ellade 500-00, Orlando 
210-52, Landi 301-00/10/20, Cairoli 401-00 και Sem -
plicità 501-00/05/10/11/20 (σ. 448-455), στη συλλογή 

Εικ. 377. Διαφημιστική καταχώρηση, συνθετήριο με μήτρες 
και αράδα με χυτευμένα στοιχεία της στοιχειοχυτικής 

μηχανής Nebitype, Società Nebiolo, 1962.

Εικ. 378. Η γραμματοσειρά Ellade 550-00, Società Nebiolo, δεκαετία 1950.



1950 Garaldus Corsiva Nera Nebiolo

1950 Garaldus Corsiva Nebiolo

1950 Garaldus Nebiolo

1950 Garaldus Tonda Nero Nebiolo

Εικ. 382. Η γραμματοσειρά Garaldus Corsiva Nera, 124-25, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 381. Η γραμματοσειρά Garaldus Nera 124-20, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 379. Η γραμματοσειρά Garaldus 124-10, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 380. Η γραμματοσειρά Garaldus Corsiva 124-15, Società Nebiolo, 1950.

1960 Bodoni Corsiva Nebiolo 

1960 Bodoni Nebiolo 

Εικ. 383. Η γραμματοσειρά Bodoni Tonda 205-10, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 384. Η γραμματοσειρά Bodoni Corsiva 205-15, Società Nebiolo, 1950.



1960 Bodoni Corsiva Nera Nebiolo 

1960 Bodoni Nera Nebiolo 

Εικ. 386. Η γραμματοσειρά Bodoni Corsiva Nera 205-25, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 385. Η γραμματοσειρά Bodoni Nera 205-20, Società Nebiolo, 1950.

Magister Tonda Nera Nebiolo

1960 Magister Corsiva Neretta Nebiolo 

Magister Tonda Nera Larga Nebiolo

Εικ. 389. Η γραμματοσειρά Magister Nera 126-20, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 388. Η γραμματοσειρά Magister Corsiva 126-15, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 390. Η γραμματοσειρά Magister Tonda Nera Larga 126-22, Società Nebiolo, 1950.

1960 Nebiolo Magister

Εικ. 387. Η γραμματοσειρά Magister Tonda 126-10, Società Nebiolo, 1950.



Recta Corsiva Nerissima Nebiolo

1963 Recta Tonda Nerissima Nebiolo

1963 Recta Corsiva Nera Nebiolo

1963 Recta Nera Nebiolo

1963 Recta Nereta Nebiolo

1963 Recta Tonda Chiara Nebiolo

Εικ. 396. Η γραμματοσειρά Recta Corsiva Nerissima, 404-35, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 395. Η γραμματοσειρά Recta Tonda Nerissima 404-30, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 393. Η γραμματοσειρά Recta Tonda Nera 404-20, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 392. Η γραμματοσειρά Recta Tonda Neretta 404-10, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 391. Η γραμματοσειρά Recta Tonda Chiara 404-00, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 394. Η γραμματοσειρά Recta Corsiva Nera 404-25, Società Nebiolo, 1950.



1963 Recta Corsiva  Nera Streta Nebiolo

1963 Recta Neretta Stretissima Nebiolo

1963 Recta Tonda Nera Stretta Nebiolo

Εικ. 400. Η γραμματοσειρά Recta Corsiva Nera Stretta 404-26, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 398. Η γραμματοσειρά Recta Tonda  Neretta Strettssima 404-13, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 399. Η γραμματοσειρά Recta Tonda Nera Stretta, 404-21 Società Nebiolo, 1950.

1963 Recta Stretta Chiara Nebiolo

Εικ. 397. Η γραμματοσειρά Recta Tonda Stretta Chiara 404-01, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 401. Διαφημιστική καταχώρηση του ομίλου Società Nebiolo, εφημ. Τυπογραφία, 1962-1964.



Eurostile Tonda Nera Nebiolo

1960 Eurostile Tonda Neretta Larga - Nebiolo

Eurostile Tonda Nera Compatta Nebiolo

1960 Eurostile Tonda Nera Larga - Nebiolo

Εικ. 405. Η γραμματοσειρά Eurostile Tonda Nera 415-20 Corsiva Nera, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 406. Η γραμματοσειρά Eurostile Tonda Neretta Larga 415-12, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 403. Η γραμματοσειρά Eurostile Tonda Nera Stretta 415-21, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 407. Η γραμματοσειρά Eurostile Tonda Nera Larga 415-22, Società Nebiolo, 1950.

Eurostile Tonda Neretta STRETTA Nebiolo

Eurostile Tonda Neretta Nebiolo

Εικ. 402. Η γραμματοσειρά Eurostile Tonda Neretta Stretta 415-11, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 404. Η γραμματοσειρά Eurostile Tonda Neretta 415-10, Società Nebiolo, 1950.



Εικ. 409. Aldo Novarese (1920-1995).

Εικ. 408. Ο Χρυσοχοΐδης (στη μέση), αντιπρόσωπος 
των εταιρειών Nebiolo και Linotype στην Ελλάδα, 

εφημερίδα Τυπογραφία, 1969.

1960s Querinus Corsiva - Nebiolo

1960s Querinus - Nebiolo

1960s Querinus Nera - Nebiolo

Εικ. 413. Η γραμματοσειρά Quirinus Nera 200-20, Società Nebiolo, 1950.

Εικ. 411. Η γραμματοσειρά Quirinus Tonda 200-00, Società  Nebiolo, 1950.

Εικ. 410. Διαφημιστικές καταχωρήσεις ελληνικών σειρών της Società  Nebiolo, εφημερίδα Τυπογραφία, 1962.

Εικ. 412. Η γραμματοσειρά Quirinus Corsiva 200-05, Società Nebiolo, 1950.



Εικ. 416. Ελληνο-λατινικά στοιχεία της Sem  pli cità Tondo Chiaro Corsiva, 10 στ., Società Nebiolo, δεκαετία 1960.

Εικ. 415. Η χαρακτηριστική γκρι συσκευασία των γραμματοσειρών της Nebiolo με την πορτοκαλί ταινία και το ημιδιάφανο 
προστατευτικό χαρτί εσωτερικά. Στοιχεία της Sem  pli cità Tondo Chiaro Corsiva, 10 στ., Società Nebiolo, δεκαετία 1960.

Εικ. 414. Ελληνική καλλιγραφική γραμματοσειρά του Aldo Novarese, Alfabeta Reber, δεκαετία 1960.
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προστέθηκαν τέσσερεις ανισόπαχες κεφαλαιογράμ
ματες οικογένειες, η Gar aldus 12410/15/ 20/25 (6, 
8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 36, 48, 60 στ., εικ. 
379382), η G.B. Bodoni 20510/15/20/25 (6, 8, 10, 
12, 14, 16, 20, 24, 28, 36, 42, 54 στ., εικ. 383386) 
η Magister 12610/15/20/22 (6, 8, 10, 12, 14, 16, 
20, 24, 28, 36, 48 στ., εικ. 387390), οι δύο ισόπα
χες, Recta 40401/10/20/ 21/26 (6, 8, 10, 12, 14, 16, 
20, 24, 28, 36, 48, 60 στ., εικ. 391400) και Eurostile 
41510/11/12/20/21/22/91 (εικ. 402407) και η 
Quirinus 20000/05/20 (εικ. 411413). Επιπλέον, ο 
Nova rese είχε σχεδιά σει μια καλλιγραφική ελληνι
κή, την Alfabeta Reber, αλλά η παραγωγή της δεν 
ολο κληρώθηκε (εικ. 414, Nova rese 1990).

Οι νέες ελληνικές γραμματοσειρές της Linotype

Αν και οι μηχανές της Intertype κατάφεραν να κερ
δίσουν ένα μερίδιο της ελληνικής στοιχειοθετικής 
αγοράς τη δεκαετία του 1960, στον κλάδο συνέχισε 
να δεσπόζει η εταιρεία Linotype, μέσω του περιφε
ρειακού γραφείου της για την Ευρώπη στις Βρυξέλλες 
(Mergenthaler International  MINT).8 Στην Ελλάδα 
την αντιπροσώπευση είχε η οικογένεια Λ. Χρυ σο
χοΐ  δου και Υιοί. 

Στο πλαίσιο της διατήρησης της ηγετικής πα
ρουσίας των μηχανών της Linotype στην ελληνική 
αγορά απέναντι στον ανερχόμενο ανταγωνισμό της 
αντίπαλης εταιρείας Intertype (σ. 584589), o Κώ
στας Χρυσοχοΐδης συμμετείχε στη συζήτηση για τις 
Γρα φικές Τέχνες που δημοσίευσε το περιοδικό 
ΔημοσιότηςκαιΠροβολή (4.1960) με ένα άρθρο για 
τη λινοτυπία και τις ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
γραφής:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
Σημαντικός παράγων εις τας Γραφικάς Τέχνας είναι η μηχανή 
τελευταίου τύπου. Εις το κατωτέρῳ άρθρον ο κ. Κ. Χρυσοχοΐ

Εικ. 417. Δειγματολόγια ελληνικών γραμματοσειρών και 
διαφήμιση, στοιχειοχυτήριο Società Nebiolo, δεκ. 1950–1960.

8. Οι πληροφορίες για τις διεργασίες και τις εξελίξεις στην εται
ρεία Linotype, σε σχέση με την ελληνική αγορά και τη διαμόρ
φωση της πολιτικής της για τη σχεδίαση γραμματοσειρών, αντλή
θηκαν από τη διδακτορική διατριβή της Έλενας Λέκκα, Linotype’s
Design of New Greek Typefaces for Photocomposition in the
GreekPrintingMarket,1970-1980, Reading University, 2017.



Εικ. 418. Καταχώρηση της Linotype στην εφ. Τυπογραφία, 1961.

Εικ. 419. Καταχώρηση της Linotype στην εφ. Τυπογραφία, 1963.

Εικ. 423. Καταχώρηση της Linotype στην εφ. Τυπογραφία, 1966.Εικ. 420. Το μοντέλο Europa Linotype, εφ. Τυπογραφία, 1969.

Εικ. 421. Καταχώρηση της Linotype στην εφ. Τυπογραφία, 1961.

Εικ. 422. Καταχώρηση της Linotype στην εφ. Τυπογραφία, 1963.
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δης, αντιπρόσωπος εργοστασίων κατασκευής λινοτυπικών 
μηχανών, αναπτύσσει την σημασίαν της λινοτυπίας, παραλλή-
λως δε αναλύει τον τρόπον λειτουργίας της λινοτυπικής μηχα-
νή; και τας δυσχερείας δια την εφαρμογήν εις την λινοτυπίαν 
του Ελληνικού αλφαβήτου. Εμπεριστατωμένον και πλήρες το 
άρθρον διαφωτίζει πλήρως τον αναγνώστην μας:

Η Λινοτυπία, δηλαδή η δια μηχανικού μέσου στοιχειο-
θέτησις, εφηρμόσθη και εις την Ελλάδα, όπως και εις όλες 
τις χώρες του κόσμου. Εις την Ελλάδα η λινοτυπική μηχανή 
εισήχθη το 1907 ή 1908, ενώ η μηχανή αυτή εφευρέθη από 
τον γερμανό Ottmar Mergenthaler το 1884.

Η λινοτυπική είναι ένα μηχάνημα, το οποίον παράγει 
τυπογραφικάς γραμμάς (αράδες) συμπαγείς, αποτελουμέ-
νας δηλαδή από στοιχεία όχι μεμονωμένα [αλλά] συγκε-
κολλημένα εις στίχον.

[...] Αι πρώται εισαχθείσαι εν ελλάδι λινοτυπικαί ήσαν 
εκ των αρχικώς κατασκευασθέντων τύπων Νο 4 και 5 
Linotype. Έφερον μίαν μόνον σειράν μητρών στοιχείων επ᾽ 
αυτών, και κλίβανον τήξεως τυπογραφικού μετάλλου θερ-
μαινομένου δι᾽ αεριόφωτος.

Οι χειρισταί των ήσαν ανειδίκευτοι και πολλάκις, κατά 
τα πρώτα έτη της χρησιμοποιήσεώς των, συνέβαινον ζημίαι.

Βραδύτερον και ιδιαιτέρως μετά το 1930 εισήχθησαν 
μηχαναί με περισσοτέρας (μέχρι τριών) σειράς μητρών στοι-
χείων και αυτομάτους κλιβάνους μετάλλου λειτουργούντος 
με ηλεκτρικόν ρεύμα. Το 1939 εισήχθη η πρώτη λινοτυπική 
μηχανή η οποία ηδύνατο να παραγάγῃ στίχους από τα μι-
κρότερα εν χρήσει στοιχεία μέχρι κεφαλαίων 42 στιγμών 
ύψους (18 χιλιοστομέτρων) [...]

[...] διότι η σύνθεσις κειμένου Ελληνικής γλώσσης με 
την ορθογραφίαν της απήτησεν προσθέτους χαρακτήρας 
γραμμάτων.

[...] Μετά πολλάς συζητήσεις και δοκιμάς καθ᾽ ας είχεν 
προταθή ακόμη και η κατάργησις ή απλούστευσις της ορθο-
γραφίας μας, απεφασίσθη να λυθή το πρόβλημα δια της χρη-
σιμοποιήσεως μητρών φερουσών δύο διαφορετικά στοιχεία 
(γράμματα) εκάστη, αντί του ενός, ως συμβαίνει εις την Αγ-
γλικήν, Γαλλικήν, Γερμανικήν, Ιταλικήν κλπ. γλώσσας. Τοι-
ουτοτρόπως εδιπλασιάσθη η δυναμικότης εκάστης σειράς 
μητρών στοιχείων και συμπεριελήφθη ολόκληρος ο αριθμός 
των απαιτουμένων δια την Ελληνικήν σύνθεσιν. Προς εξυ-
πηρέτησιν δε εκάστης μήτρας προς ην αναλογεί εν πλήκτρον 
του κλαβιέ, εις έκαστον πλήκτρον ανεγράφησαν δύο γράμ-
ματα τα ίδια τα περιεχόμενα εις την αντίστοιχον μήτραν. Η 
διάκρισις μεταξύ του ενός ή του άλλου γράμματος εκάστης 
μήτρας επετεύχθη δι᾽ ειδικού μηχανισμού καλουμένου εις 
την γλώσσαν των τυπογράφων «άνω στοιχείου». 

[...] Εις το εξωτερικόν λειτουργούν λινοτυπικαί μηχα-
ναί άνευ λινοτύπου, αντικαθισταμένου τούτου δια της εφαρ-
μογής επί του κλαβιέ της μηχανής δέκτου διατρήτου ταινί-
ας τηλετύπου. 

[...] Εις την Ελλάδα δεν εφηρμόσθη ακόμη το σύστημα 
τούτο, διότι και πάλιν η ορθογραφία εδημιούργησε σημα-
ντικήν δυσκολίαν, προκαλούσα την επιβράδυσνσιν της πα-
ραγωγής της λινοτυπικής μηχανής. Εν τούτοις δοικιμαστι-
κή αυτόματος λινοτυπική μηχανή εξετέθη εις την Διεθνή 
Έκθεσιν Θεσσαλονίκης του 1959 προς κατατόπισιν των 
ενδιαφερομένων. Είναι πάντως βέβαιαο συμφώνως προς 
τας εκτελουμένας εις Νέαν Υόρκην και Μιλάνον δοκιμάς, 
ότι η εφαρμογή του τηλετυπικού συστήαμτος και εις τας 
λινοτυπικάς μηχανάς τας στοιχειοθετούσας Ελλήνικήν 
γλώσσαν θα εφαρμοσθούν συντόμως. 

Αναδημοσίευση, εφημερίδα Τυπογραφία 62, Γ´, 
(15.4.1961)1, 6

Οι κατεξοχήν αγοραστές των μηχανών ήταν εκ-
δότες εφημερίδων των μεγάλων πόλεων, τυπογρα-
φεία που πρωτίστως αναλάμβαναν την παραγωγή 
του περιοδικού τύπου ή μικρών επαρ χια κών φύλλων 
και μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι εγκυκλοπαιδειών ( Ήλιος, 
Πάπυρος-Λαρούς) ή άλλων επιστημονικών σειρών. 
Με την αυξανόμενη πλεόν ενη μέρωση της ελληνι-
κής κοινωνίας για τις καταιγιστικές αλλαγές στην 
καταναλωτική συμπεριφορά της Δύσης, η αύξηση 
της διαφήμισης σε έντυπα φυλλάδια ή σε καταχω-
ρήσεις στον Τύπο, της χρήσης συσκευασιών στα 
τυποποιημένα προϊόντα κ.α. δημιούργησε στα αστι-
κά κέντρα μια έντονη αναζήτηση νέων και «δυτικό-
τροπων» γραμματοσειρών που θα έκαναν ξεχωρι-
στό τα ενημερωτικά ή διαφημιστικά κείμενα. 

Οι διαθέσιμες ελληνικές γραμματοσειρές της 
Linotype παρέμεναν οι ίδιες της προπολεμικής συλ-
λογής (εικ. 25-42). Μόνο η Metrolite (λευκή και 
ημίμαυρη, εικ. 424-425) προσαρμοσμένη για την 
ελληνική αγορά (με συμβατικό ζ) προσέφερε μία 
ισόπαχη επιλογή, αλλά και αυτή, κατά τον Χρυσο-
χοΐδη,  οι εκδότες τη θεωρούσαν πλέον χωρίς ενδια-
φέρον. Άλλες σημαντικές διαμαρτυρίες τους ήταν η 
προβληματική ποιότητα των μητρών (από παλαιά 
και φθαρμένα πατρότυπα) και η μεγάλη καθυστέρη-
ση στην αποστολή των παραγγελιών για καινούρ-
γιες μήτρες, διαφορετικά μεγέθη κ.ά., γεγονός που 
οδηγούσε ένα σημαντικό αριθμό πελατών στην 
προμήθειά τους από την ανταγωνίστρια εταιρεία 
Inter type, η οποία μέσω του στοιχειοχυτηρίου Bauer 
στη Γερμανία είχε, έως τα τέλη της δεκαετίας του 
1960, καταφέρει να κερδίσει το 80% των πωλήσεων 
ελληνικών μητρών (Lekka 2014:45). 

Τη δεκαετία του 1950, όμως, στον επιχειρησια-
κό σχεδιασμό της Linotype οι ανάγκες μιας μικρής 
περιφερειακής αγοράς, όπως η ελληνική, δεν ήταν 
προτεραιότητα. Οι τεχνολογικές εξελίξεις της επερ-
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Εικ. 424. H γραμματοσειρά Metrolite Greek, Linotype Mergenthaler Corp., δεκαετία 1950.

Εικ. 425. H γραμματοσειρά Metrolite Greek Bold, Linotype Mergenthaler Corp., δεκαετία 1950.

χόμενης φωτοστοιχειοθετικής τεχνολογίας την είχαν 
οδηγήσει στην επένδυση σημαντικών κεφαλαίων για 
νέα ηλεκτρονικά μοντέλα και στην προτεραιότητα 
της επανασχεδίασης των λατινικών γραμματοσει-
ρών της μεγάλης συλλογής της για τις προδιαγρα-
φές τους. Αυτό το μεγαλεπήβολο εγχείρημα είχε 
ξεκινήσει από τον Jackson Burke (1908-1975), Διευ-
θυντή Τυπογραφικής Ανάπτυξης και συνεχίστηκε 
από τον διάδοχό του Mike Parker (1929-2014) έως 
τις αρχές της δεκαετίας του 1980. 

 Το 1961, λοιπόν, η δυσαρέσκεια των αγορα-
στών και η διαρκής πίεση από τον Χρυσοχοΐδη προς 
τη διεύθυνση της Linotype για κάποια πρωτοβουλία 
που θα βελτίωνε την κατάσταση οδήγησε στην από-
φαση να επιχειρηθεί ο «εξελληνισμός» της επιτυχη-
μένης λατινικής γραμματοσειράς Caledonia (Lino-
type, 1938, εικ. 426), του Αμερικανού σχεδιαστή 

William Dwiggins (1880-1956, Law son 1990:243-
252). Τον Απρίλιο του 1961, σε επι  στολή του προς 
τον Walter Tracy (1914-1995), τυπογραφικο σχεδια-
στή της Linotype (Αγγλία), ο Burke επιβεβαίωνε: 

Η πρόταση της επιστολής σου της 18ης Απριλίου είναι λο-
γική και ασφαλής. Θα αναλάβουμε την παραγωγή ελληνι-
κών στοιχείων σε 6, 8 και 9 στ. καθώς και σε παχέα για μία 
περίοδο ενάμισυ ή δύο χρόνων. Θα αναλάβουμε, επίσης, 
την παραγωγή τους και σε κεφαλαία τίτλων (headletter) 
έως την ολοκλήρωση και των μεγεθών για [χρήση σε] κεί-
μενο. Η προσωπική μου επιλογή για τη σχεδίαση της γραμ-
ματοσειράς είναι η Caledonia. Οι σχεδιαστές μας έχουν 
ασχοληθεί εκτενώς με αυτή και θα αισθάνονται πιο άνετα 
με την προσαρμογή της [στο ελληνικό αλφάβητο]. Επίσης, 
πιστεύω ότι θα ταυτιστεί ευκολώτερα με τη Linotype, αντί-
θετα από την Times Roman. Όλα τα παραπάνω ισχύουν 
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γιατί θεωρώ πως αυτή η σειρά θα λειτουργήσει εξαιρετικά 
τόσο σε εφημερίδες, όσο και σε βιβλία και περιοδικά. Η 
πρόταση είναι ασφαλής λόγω του μεγέθους των πωλήσεων 
που συζητάμε. Αν οι προβαλλόμενες ποσότητες πραγματο-
ποιηθούν, σίγουρα θα δικαιολογούν το εγχείρημα.

(Lekka 2014:47)

Η σχεδίαση της γραμματοσειράς αντιμετώπισε 
διάφορα εμπόδια και συνεχείς καθυστερήσεις έως 
τα τέλη του 1964, όταν στάλθηκαν τα πρώτα δείγ-
ματα των μητρών για αξιολόγηση, προκαλώντας 
σοβαρές ενστάσεις από τον Χρυσοχοΐδη, ιδιαίτερα 
για τις επιλογές στα πεζά στοιχεία και το κεφαλαίο 
Ξ (εικ. 429). Επιστρατεύτηκε ένας έλληνας σχεδια-
στής, ο Γρηγόρης Αστεριάδης, για να προτείνει 
βελτιώσεις στα στοιχεία (εικ. 430) και τελικά, ύστε-

ρα από περισσότερες καθυστερήσεις και τη μετα-
φορά της παραγωγής από τις ΗΠΑ στο εργοστάσιο 
της Αγγλίας, η γραμματοσειρά κυκλοφόρησε στην 
Ελλάδα το 1967, περιλαμβάνοντας τις προτάσεις 
του Αστεριάδη, αλλά οι εκδότες-αγοραστές έδειξαν 
μικρό ενδιαφέρον (εικ. 431-435).

Παρόλα αυτά, ο Αστεριάδης υπήρξε ο πρώτος 
έλληνας σχεδιαστής του οποίου σχέδια υλοποιήθη-
καν σε γραμματοσειρά της μεγαλύτερης στοιχειο-
θετικής εταιρείας στον κόσμο. Δυστυχώς δεν έχουν 
διασωθεί άλλα στοιχεία για τη ζωή και το έργο του.

Σύμφωνα με τη Λέκκα, τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα για την αποτυχία του εγχειρήματος ήταν η έλ-
λειψη έρευνας των ελληνικών συνθηκών και η 
απουσία σταθερής κεντρικής καθοδήγησης της σχε-
διαστικής διαδικασίας εκ μέρους της Lino  type, η 
αδόκιμη χρήση ακρεμώνων σε πολλά από τα πεζά 
στοιχεία, που έκανε την ανάγνωση κειμένου δύσκο-
λη στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, και η απειρία 
της ελληνικής πλευράς (Χρυσοχοΐδης και Αστεριά-
δης) στην εφαρμογή των αισθητικών και τεχνικών 
προδιαγραφών που απαιτούσε η βιομηχανική παρα-
γωγή των στοιχείων (Lekka 2014:41-71).

Θα πρέπει, βέβαια, να προστεθεί και η υπόγεια 
επιρροή που ασκούσαν, ακόμα και τη δεκαετία του 
1960, οι διακηρυγμένες θέσεις των Mori son, Gill και 
Van Krim  pen για την προκρούστεια προσαρμογή 
των ελληνικών πεζών στοιχείων στους σχεδιαστι-
κούς κανόνες των λατινικών. Μόνο αν κατανοήσου-
με ότι ο αρχικός σχεδιαστής της Caledonia Greek 
στηρίχτηκε στις προτάσεις τους και αναζήτησε στη 
Romulus Greek (εικ. 184) τον κανόνα της νεωτερι-
κής πορείας που θα έπρεπε να ακολουθήσει το ελλη-

Εικ. 427. William Addison Dwiggins (1880-1956).

Εικ. 426. Δείγματα αγγλικών και ελληνικών κειμένων με τις σειρές Metrolite και Metrolite Bold, Linotype Mergenthaler Corp.
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Εικ. 430. Οι σχεδιαστικές αλλαγές του Γρηγόρη Αστεριάδη 
για την Caledonia Greek, Linotype Mergenthaler Co., 1964.

Εικ. 431. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου-Αύρα, Κοντά στον ήλιο, 
τυπογραφείο Ευαγ. Χουλιάρα, Αθήνα, 1977.

Εικ. 429. Δοκίμιο με την πρώτη σχεδίαση της Caledonia Greek, Linotype Mergenthaler Co., 1964.

Εικ. 428. Η λατινική γραμματοσειρά Caledonia, Linotype Mergenthaler Co., 1938.

Εικ. 432. H πεζοκεφαλαία γραμματοσειρά κειμένου Caledonia Greek, 10 στ., Linotype Mergenthaler Co., 1967.

νικό αλφάβητο εξηγείται η επιμονή του στα δάνεια 
από τα λατινικά στοιχεία και οι απευθείας αντιγρα-
φές των επιλογών του Van Krimpen.

Η τάση αυτή θα εμφανιζόταν ακόμα ισχυρότερη 
την επόμενη δεκαετία από τους έλληνες εκδότες για 

τις γραμματοσειρές της φωτοστοιχειοθεσίας και θα 
πήγαζε όχι από τη γνώση και αποδοχή των θεωρη-
τικών πεποιθήσεων της μαχητικής τριανδρίας του 
μεσοπολέμου, αλλά από την ασφυκτική επιρροή των 
δυτικών καταναλωτικών προτύπων και συμπεριφο-



Εικ. 433. H γραμματοσειρά Caledonia Greek / Νεοελζεβίρ (φωτο-στοιχειοθεσία), Linotype Mergenthaler Co., 1972.

Εικ. 434. H γραμματοσειρά Caledonia Greek Italic (φωτο-στοιχειοθεσία), Linotype Mergenthaler Co., 1972.

Εικ. 435. H γραμματοσειρά Caledonia Greek Bold (φωτο-στοιχειοθεσία), Linotype Mergenthaler Co., 1972.
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Εικ. 436. Το περίπτερο της Linotype Mergenthaler Co. / Λ. Χρυ σο χοΐδου και Υιοί στην 28η ΔΕΘ, 1963.

ράς, όπως η πλημυρίδα της χρήσης των αγγλικών 
όρων που κατέκλυζε πλέον την ελληνική κοινωνία 
(Carter 1996:175-177).  

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 η αποτυχημέ-
νη νεά σειρά Caledonia Greek στις λινοτυπικές μη-
χανές υπήρξε το τελευταίο ελληνικό σχε  διαστικό εγ-
χείρημα της εταιρίας για την ξεπερασμένη πλέον 
τεχνολογία των μεταλλικών μητρών και στοιχείων. 
Παρόλα αυτά, η πεποίθηση ότι η μηχανική στοιχειο-
θεσία μπορούσε να ανταγωνιστεί την ηλεκτρονική  
τεχνολογία της φωτοστοιχειοθεσίας συνέχισε και 
τη δεκαετία του 1970, όταν δημοσιεύονταν ακόμα 
άρθρα για την αντοχή της «στιχοτυπίας» (εικ. 437):

Πως κατασκευάζονται οι μήτρες 
στα εργοστάσια Simoncini

 Ένα από τα ζωτικώτερα συστήματα του θαυμαστού μηχανι-
σμού που λέγεται «λινοτυπική μηχανή» είναι  όπως ξέρουμε 
οι μήτρες. Η ποιότητα και η αντοχή των μητρών, τα γράμμα-
τα – ή πιο σωστά οι χαρακτήρες – που παράγονται από τις 
μήτρες της λινοτυπικής είναι αποφασιστικός παράγων της 
καλής στοιχειοθεσίας και εκτυπώσεως.

Μια από τις φίρμες που ειδικεύεται στην κατασκευή λι-
νοτυπικών μητρών και παρεμφερών τυποτεχνικών προϊό-
ντων είναι η ιταλική βιομηχανία Simoncini Officine, που 
εδρεύει  στο Ραστινιάνο ντι Πιανόρο. Οι κατασκευαζόμενες 
μήτρες προορίζονται για μηχανές στιχοτυπίας (αυτή είναι η 
ορθή ονομασία) θερμού μετάλλου, που καλούνται «λινοτυπι-
κές» από το όνομα που τους έδωσε ο πρώτος κατασκευαστής.

Η λινοτυπία παραμένει επικεφαλής
Παρά τον διαφημιστικό θόρυβο γύρω από την τεχνολογική 
πρόοδο νέων συστημάτων γύρω από τα ζητήματα της στοι-

χειοθεσίας, η λινοτυπία διατηρεί τα πρωτεία στη στοιχειοθε-
σία και τη σύνθεση.

Οι λόγοι προς τούτο είναι τεχνικοί, οικονομικοί και πα-
ραδοσιακοί. Τεχνικώς, η σύγχρονη λινοτυπία δεν ζηλεύει τί-
ποτε από άλλες μεθόδους στοιχειοθεσίας. Οικονομικώς είναι 
απείρως συμφερώτερη από τη φωτοστοιχειοθεσία. Παραδο-
σιακώς συνδέεται συναισθηματικά με τους τυπογράφους 
που αγαπούν την δοκιμασμένη αποδοτικότητα..

Εφημ, Τυπογραφία, ΙΣΤ´, 354(10.11.1974)2

Οι απεγνωσμένες προσπάθειες της Lino type Mer-
gen   thaler Co για επι βί ω ση στην παγκόσμια αγορά 
πάντως είχαν επικεντρωθεί στο νέο πεδίο της φωτο-
στοιχειοθεσίας, αλλά αναπόδραστα η εποχή των αρ-
γοκίνητων βιομηχανικών δεινοσαύρων με τα αργά 
αντανακλαστικά τους στις ταχύτατες αλλαγές γρή-
γορα θα πέρναγε στο παρελθόν.

Εικ. 437. Κατασκευή μητρών λινοτυπίας 
στο εργοστάσιο Simoncini, Ιταλία, 1974.
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Εικ. 438. Ο διαρκής επικοινωνιακός πόλεμος μεταξύ 
των εταιρειών Linotype Mergenthaler Co. και International 

Typesetting Machine Co., καταχώρηση στο περιοδικό 
Inland Printer, 1912.

Οι ελληνικές γραμματοσειρές της Intertype Co.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, η Intertype Co., 
η μόνη ανταγωνίστρια εταιρεία της Linotype Mergen-
 thaler Co. από το 1915, έκανε την εφάνισή της στην 
ελληνική τυποεκδοτική αγορά.

Η Intertype Corporation ξεκίνησε στις ΗΠΑ ως 
Inter national Typesetting Machine Company το 1911 
από τον Hermann Ridder, εκδότη της γερμανόφωνης 
εφη  μερίδας New Yorker Staats-Zeitung, αλλά το 1916 
εξαγοράστηκε από ένα επενδυτικό όμιλο κεφαλαιού-
χων, ο οποίοι, παρατηρώντας την εκρηκτική εμπορική 
επιτυχία της λινοτυπίας, εκμεταλλεύτηκαν τη λήξη 
της αποκλειστικότητας των ευρεσυτεχνιών που διέ-
θετε η Linotype. Αντέγραψαν, ουσιαστικά, τη λινο-
τυπική μηχανή, προσφέροντας τεχνικές βελτιώσεις 
του μηχανισμού και παράγοντάς τη σε αντα γω νι-
στικές τιμές, πρώτα στις ΗΠΑ, αλλά αργότερα και 
στην Ευρώπη (εικ. 438):

Το μονοπώλιο απεχθάνεται τον ανταγωνισμό. Το μονοπώλιο 
επιδιώκει να καταστρέψει τον ανταγωνισμό. Είμαστε ο πρώ-
τος σοβαρός ανταγωνιστής που αντιμετώπισε ποτέ το μονο-

πώλιο των στοιχειοθετικών μηχανών. Μπορεί να τους είμα-
στε αντιπαθητικοί, αλλά αναπτυσσόμαστε δυναμικά.

Μετά από τη λήξη της περιόδου κατά την οποία αποκό-
μισαν το δικαιούμενο όφελος, οι ευρεσυτεχνίες που επέτρε-
ψαν τη διατήρηση του μονοπωλίου στις στοιχειοθετικές μη-
χανές έληξαν. Δεν «μιμούμαστε», ούτε «παραχαράζουμε». 
Βελτιώνουμε, εξευγενίζουμε και τελειοποιούμε. Όσο υπήρχε 
ο μονοπωλιακός έλεγχος οι βελτιώσεις, ο εξευγενισμός και η 
τελειοποίηση δεν ήταν αναγκαίες υποχρεώσεις. Ο καιρός 
του μονοπωλίου έχει πλέον περάσει. Οι μόνες ευρεσυτεχνίες 
που είναι τώρα ενεργές είναι αυτές που διαθέτει η INTERTYPE 
και καλύπτουν βελτιώσεις που θα βρείτε μόνο στη μηχανή 
INTERTYPE.

Οι μήτρες, οι σπάσες και τα αναλώσιμα κατασκευάζονται 
όπως θα έπρεπε, από αυτούς που εξέλιξαν την τεχνουργία 
τους. Λειτουργούν απρόσκοπτα με τα αντίστοιχα της λινοτυπι-
κής μηχανής και θα πωλούνται με έκπτωση 30% της αναγραφό-
μενης τιμής τους. Παραδόσεις θα αρχίσουν τον Δεκέμβριο.

Η μηχανή της INTERTYPE αντιστοιχεί στο Μοντέλο 5 
της λινοτυπίας. Όλες οι βασικές λειτουργίες εκτελούνται με 
τον ίδιο τρόπο. Το παραγόμενο προϊόν είναι μια αράδα, η 
οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από μια τέλεια λινοτυπική αρά-
δα. Η μηχανή της INTERTYPE θα πωλείται στα 2.150 δολ-
λάρια και η παράδοσή της θα αρχίσει τον Φεβρουάριο.

Inland Printer, 12.1912

Ο κυκεώνας των ισχυουσών διατάξεων καθώς 
και των νομικών κενών που αφορούσαν τις ευρεσυτε-
χνίες την περίοδο εκείνη της αλματώδους επιχειρη-
ματικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ οδήγησε αναπόφευκτα 
τις δύο εταιρείες σε πολυετή δικαστικό πόλεμο. Η 
Intertype κατάφερε τελικά να δικαιωθεί, να εδραιω-
θεί ως ανταγωνίστρια και να παρουσιάσει εξελιγμέ-
να συστήματα λειτουργίας – καταθέτοντας, μάλιστα, 
περισσότερες από 50 δικές της ευρεσυτεχνίες βελτίω-
σης της στοιχειοθετικής λειτουργίας –, πάντοτε, 
όμως, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των 
λινοτυπικών μηχανών, ώστε τα διάφορα εξαρτήμα-
τα, αλλά και οι μήτρες από την τεράστια συλλογή 
γραμματοσειρών της Linotype να είναι συμβατές για 
χρήση στις μηχανές της. Το 1957 η εταιρεία συγχω-
νεύτηκε με το εργοστάσιο πιεστηρίων και κοπτικών 
μηχανών Harris-Seybold και μετονομάστηκε σε 
Harris-Inter type Corporation.

Στην Ελλάδα οι στοιχειοθετικές μηχανές της Inter-
  type φαίνεται να άρχισαν την παρουσία τους από την 
εταιρεία του Ιωάννη Στ. Διαλισμά κατά τα τέλη της 
δεκαετίας του 1950 (εικ. 440), αλλά σύντομα η αντι-
προσωπεία πέρασε στην εταιρεία του Καρόλου Μ. 
Σουσματζιάν & Σία Ο.Ε., η οποία εισήγαγε επίσης 
πιεστήρια και άλλο τυπογραφικό εξοπλισμό. 
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Εικ. 439. Οι ελληνικές γραμματοσειρές στο δειγματολόγιο της εταιρείας Intertype Co., 1927.

Η Inter type, παρότι στηριζόταν ουσιαστικά στη 
συλλογή γραμ  ματοσειρών της Linotype, διέθετε δικό 
της Τμήμα σχεδίασης και παραγωγής μητρών (εικ. 
441), κυρίως αντιγραφών των πλέον επιτυχημένων, 
σε συνεργασία με το στοιχειοχυ τήριο της Φραγκ   φούρ-
της, Bauersche Schrift gies se  rei. O σχεδιαστής Hein-
rich Jost (1889-1948) ήταν ο καλλιτεχνικός διευ θυντής 
του από το 1922 και δημιούργησε πολλές γραμματο-
σειρές, όπως οι Aeterna (1927), Fraktur (1925), Atrax 
(1926), Bauer Bodoni (1926), Beton (1930-1936), 
Alfrodita (1946). Από αυτές η Inter type περιέλαβε 
στη συλλογή της την Aeterna και τη Beton, στην 
οποία προστέθηκε και μία πλατιά σχεδίαση (Beton 
Wide), το 1937 (εικ. 443).

Όσον αφορά τις ελληνικές γραμματοσειρές που 
διέθετε η Inter type στον κατάλογο του 1927 ήταν 
όλες αντιγραφές των αντιστοίχων της Linotype (εικ. 
439). Στα τέλη της δεκαετίας του 1930, όμως, εμφανί-
στηκε σε ελληνικά έντυπα μία ισόπαχη σε δύο βάρη 
(λευκά και μαύρα) που είχε πολλά από τα σχεδιαστι-
κά χαρακτηριστικά της Beton Wide (εικ. 444), αν και, 
παραδόξως, δεν υπάρχει καταγραφή της στον μεταπο-
λεμικό κατάλογο, Font Numbers and Face Lines, 
Inter  type Co., NY, 1958 (εικ. 442). Παρόλα αυτά, 
κατά τη δεκαετία του 1960, ο μικρός κατάλογος των 
ελληνικών γραμματοσειρών που κυκλοφόρησε ο 
Σουσμα τζιάν την περιέχει με την ονομασία (στοι-
χεία) Μέλλοντος λευκά (7, 8 στ., εικ. 445) και Μέλ-
λοντος μαύρα (6, 7, 8, 9, 14 στ., εικ. 446) με προφανή 
αναφορά στο διάσημο όνομα Futura. Θα πρέπει, λοι- Εικ. 440. Καταχώρηση στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1959.
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πόν, να συμπεράνουμε ότι ο «εξελ ληνισμός» της 
Beton Wide σχεδιά στηκε προπολεμικά και οι μήτρες 
της να χρησιμοποιήθηκαν σε λινοτυπικές μηχανές, ή, 
λιγότερο πιθανό, να είχε εισαχθεί κάποια μη χανή της 
Inter  type στην Ελλάδα. Τη δεκαετία του 1960, η σει-
ρά επανεντάχθηκε στη συλλογή της και μάλιστα ο 
Σουσματζιάν είχε ζητήσει να διατίθεται και με μονο-
τονικό «διαμαντάκι» στα φωνήεντα, αντί τονισμού, 
για τις νέες μηχανές που λειτουργούσαν, πλέον, με 

INTERTYPE 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ

Greek No. 3 Two Letter       1580, 1-3-4-5-9: 6 στ.
         1666, 4-5-7: 8 στ.
         1761, 4-5-7: 10 στ.
         937, 4-5-7: 12 στ.

Lambrakis Greek       1567, 2-3-4-5: 6 στ.
         1664, 2-3-4-5: 8 στ.
         1723, 2-3-4-5: 9 στ.
         869, 2-3-4-5: 11 στ.
         987, 2-3-4-5: 14 στ.

Lambrakis Greek Bold        1568, 2-3-4-5: 6 στ. 
         1665, -4: 8 στ.
         1724, -4: 9 στ.
         870, -4: 11 στ.
         954, -4: 12 στ.
         988, -4: 14 στ.

Greek Antique Italic No. 8   1657, 3-4-6-7: 8 στ.
         1770, 3-4-6-7: 10 στ. 

Greek Bold Face No. 10       1658, 1-3-4-9: 8 στ.

Greek Bold Face       1672, 1-2-5-7-9: 8 στ.
         1727, 1-2-5-7-9: 9 στ.
         1766, 1-2-5-7-9: 10 στ.

Greek Bold Face No. 1       1760, 1-2-8: 10 στ.

Εικ. 442. Font Numbers and Face Lines, Intertype Co., 1958.

αυτόματο σύστημα τηλετύπου για τις εφημερίδες (εικ. 
451). Μια παρόμοια σχεδίαση, χωρίς όμως πλάτυνση 
των αναλογιών και με βυζαντινότροπο Ω, παρουσιά-
στηκε, επίσης, στο μεταπολεμικό δειγματολόγιο των 
Καρπαθάκη-Αναγνωστόπουλου-Βαγιωνή με την ονο -
μασία Αιγυπτιακά (εικ. 464), ενώ αντίστοιχες σχεδια-
στικές ομοιό τητες είχαν και τα Μυκηναϊκά μαύρα του 
στοιχειοχυτηρίου Παρασκευόπουλου (εικ. 491).

Η δεύτερη ισόπαχη σχεδίαση σε δύο βάρη που 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο του 1958, αλλά και 
στο ελληνικό δειγματολόγιο του Σουσματζιάν ως 
στοιχεία Λαμπράκη λευκά  / Lambrakis Greek (5½, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 στ.) και Λαμπράκη μαύρα / Lambrakis 
Greek Bold (6, 8, 9, 10, 11 στ.), δεν είναι παρά αντι-
γραφή της Ellade (Nebiolo), ή των Αττικών (Καρύδης - 
Καρότσης) / Όρθιων Νέων (Καρπαθάκης) από τον 
μεσοπόλεμο. Η ονομασία αναφέρεται στον Δημοσιο-
γραφικό Οργανισμό Λαμπράκη (1927-2017, εφημ. 
Βήμα, Νέα, περ. Ταχυδρόμος κ.ά.) που είχε προμη-
θευτεί μηχανές Intertype για τις εκδόσεις του.

Η Φόλιο (6, 8 στ., εικ. 448), η τρίτη και χρονικά 
τελευταία ισόπαχη γραμματοσειρά του δειγματολο-
γίου,  ήταν ο «εξελληνισμός» της επιτυχημένης λατι-
νικής Folio (1957-1965) των Konrad Friedrich Bauer 

Εικ. 441. Το Τμήμα χάραξης πατροτύπων και μητρών 
στο εργοστάσιο της Harris-Intertype Corp., Νέα Υόρκη, 1967.
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Εικ. 445. H γραμματοσειρά Beton Wide / Μέλλοντος, Intertype, ≥1937.

Εικ. 444. Περιοδικό Το Έργον, Αθήνα, 1937.

Εικ. 446. H γραμματοσειρά Beton Wide Bold / Μέλλοντος μαύρα, Intertype,  ≥1937.

Εικ. 443. H γραμματοσειρά Beton Wide, Intertype, 1937.

(1903-1970) και Walter Baum (1921-2007) για το 
στοιχειοχυτήριο Bauersche και τις στοιχειοθετικές 
μηχανές της Inter type. Επειδή είχε κάποια ομοιότητα 
με την ευρύτερα γνωστή στους τυπογράφους γραμ-
ματοσειρά Αστήρ του στοιχειοχυτηρίου Βικτώρια 
(εικ. 554-555), ο Σουσμα τζιάν ανέφερε και αυτή την 
ονομασία σε παρένθεση. 

Οι υπόλοιπες ελληνικές γραμματοσειρές της συλ-
λογής Harris-Intertype / Σουσματζιάν είναι οι γνωστές: 
Απλά (8, 10 στ.), Ελζεβίρ ημίμαυρα (8, 10 στ.), Ελ-
ζεβίρ «Μεσημβρινής» (= μαύρα 8 στ.), Λειψίας μαύ-
ρα (8, 10 στ.) και Αρνουβώ Μαύρα (= Lettres 
modernes / Παχέα Νέα 8 στ.).

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, η Intertype 



Εικ. 448. H γραμματοσειρά Folio / Φόλιο (Αστέρος), Intertype,  περ. 1965.

Εικ. 447. Δειγματολόγιο μητρών της Harris-Intertype Corp. / Κ.  Α.Ε., Αθήνα, περ. 1965.
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Οι σοβιετικές μηχανές στοιχειοθεσίας 

Εκτός της αμερικανικής Intertype που αντιπροσώ-
πευε ο Σουσματζιάν, ανταγωνίστριες της οικογένειας 
Χρυσοχοΐδου / Linotype Mergenthaler Co. ήταν, επί-
σης, οι διαδοχικές εταιρείες εισαγωγής των σοβιετι-
κών στοιχειοθετικών μηχανών.

Μετά την αποσταλινοποίηση της ηγεσίας του 
ΚΚΣΕ, ο νέος γ.γ. Νικολάι Χρουτσώφ είχε προσπα-
θήσει να επενδύσει στο άνοιγμα της ΕΣΣΔ προς τη 
Δύση και το κίνημα των αναπτυσσόμενων χωρών 
της Ασίας και Αφρικής με εμπορικές και πολιτισμι-
κές ανταλλαγές. Σε αυτή την προσπάθεια να απο-
κτήσει ερίσματα σε περιφερειακά κράτη που θα 
ασκούσαν πίεση στις ΗΠΑ να μειώσουν την ένταση 
του «Ψυχρού Πολέμου», αλλά και για τη βελτίωση 
των οικονομικών δεικτών της βιομηχανικής παρα-
γωγής, άρχισε μια εξωστρεφή εμπορική πολιτική.

άρχισε τη διάθεση και μηχανών που χύτευαν τις αράδες 
με τηλέτυπο / telex, δηλαδή με διάτρητη ταινία (παρό-
μοια με αυτή της μονοτυπίας) και να προωθεί το μονο-
τονικό σύστημα, προσφέροντας αυτή τη δυνατότητα 
στις διαθέσιμες γραμματοσειρές (εικ. 449-451):

Στο περίπτερό μας επιδεικνύομε μηχανή ΙΝΤΕΡΤΑΪΠ που 
λειτουργεί με αυτόματο σύστημα τηλετύπου.

Το κείμενο αυτό γράφτηκε στο «περφορατέρ» και η μη-
χανή έβγαλε τις αράδες αυτές μόνη της με ταινία σε ταχύ-
τητα δώδεκαν αράδων το λεπτό.

Όπως θα δήτε από το κείμενο αυτό όλος ο τονισμός 
έχει αντικατασταθή με ένα διαμαντάκι.

Η απλοποίηση αυτή του τονισμού έγινε για να γράφε-
ται το κείμενο ευκολώτερα, γρηγορώτερα και η μηχανή να 
βγάζη αράδες με άνεσι και ταχύτητα.

Εννοείται ότι η ίδια μηχανή μπορεί να λειτουργήσει αυ-
τόματα και με άνω στοιχείο, δηλαδή με το κανονικό τονισμό.

Εικ. 449. Καταχώρηση στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1961.

Εικ. 450. Καταχώρηση στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1962. Εικ. 451. Καταχωρήσεις στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1966.
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Στον κλάδο των Γραφικών Τεχνών η βιομηχανι-
κή έρευνα και παραγωγή μηχανημάτων της ΕΣΣΔ 
παρακολουθούσε τις εξελίξεις της Δύσης, συχνά αγο-
ράζοντας και αντιγράφοντας την τεχνολογία της. 
Από την περίοδο της Ρωσικής Επανάστασης οι ανά-
γκες της εκτυπωτικής βιομηχανίας είχαν οδηγήσει 
στην κατασκευή ρωσικών μοντέλων-αντιγράφων της 
Lino type στο εργοστάσιο ЛЕНПОЛИГРАФМАШ 
του Λένινγκραντ και από τη δεκαετία του 1960 η 
σοβιετική κυβέρνηση μπορούσε πλέον χωρίς νομι-

κά εμπόδια να τα διαθέτει διεθνώς σε εξαιρετικά 
ανταγωνιστικές τιμές (20%-25% φθηνότερα).

Εικ. 452. Καταχώρηση στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1963.

Εικ. 454. Καταχώρηση στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1967.

Εικ. 246. Το περίπτερο της TECHMACHEXPORT /
Δ. Κανάκης στην 30ή ΔΕΘ, 1965.

Εικ. 453. Το περίπτερο της TECHMACHEXPORT /
Δ. Κανάκης στην 31η ΔΕΘ, 1966.
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Εικ. 455. Η μόνιμη έκθεση της αντιπροσωπείας
TECHMACHEXPORT / Δ. Κανάκης, 1967.

Εικ. 456. Το περίπτερο της TECHMASHEXPORT / 
Α. Κασίμη στην 39η ΔΕΘ, 1974.

Εικ. 457. Καταχώρηση στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1974.

Στην Ελλάδα οι κυβερνήσεις κρατούσαν, επί-
σης, μια διαλλακτικότερη στάση απέναντι στις χώ-
ρες του ανατολικού συνασπισμού και μέσω του εμπο-
ρικού μηχανισμού της ανταλλαγής προϊόντων που 
ρυθμιζόταν από διακρατικές συμφωνίες (κλήριγκ) 
υπήρχε η ευκαιρία διοχέτευσης των αγροτικών προ-
ϊόντων και η εισαγωγή μηχανολογικού εξοπλισμού 
που χρειαζόταν η χώρα.

Ο πρώτος αντιπρόσωπος των ρωσικών στοιχειο-
θετικών μηχανών της ΤΕΧΗΟΠΡΟИΜΠΟΡΤ ήταν 
ο Πάρις Κυριακόπουλος (Φιλαδελφείας 8, Αθήνα) 
και από τις διαφημιστικές καταχωρίσεις, που δημο-
σιεύτηκαν στην Τυπογραφία το 1963, πληροφορού-
μαστε ότι διατίθονταν 3 μοντέλα: «Η-7 Απλή 4 μα-
γκαζίνων, Η-10 Μίξερ με τηλέτυπον και Η-11 Μίξερ 
2 μαγκαζίνων».

Από το 1965, όμως, η αντιπροσωπεία πέρασε στην 
εταιρεία του Δημητρίου Γ. Κανάκη με γραφεία στην 
Αθήνα (Πανεπιστημίου 9), τη Θεσσαλονίκη (Φρα-
γκίνη 2) και την Καβάλα (Ιορδάνου 1), ενώ και ο 
ρωσικός οργανισμός διεκπεραίωσης ονομαζόταν 
πλέον V/O TECHMACHEXPORT και αργότερα 
V/O TECHMASHEXPORT. Από το 1967 η αντιπρο-

σωπεία απέκτησε μόνιμο εκθεσιακό χώρο (Τζωρτζ 7) 
και παρουσίασε και το οικονομικότερο μοντέλο Η-121 
με ένα μαγκαζίνο, προφανώς στοχεύοντας την αγορά 
των μικρότερων τυπογραφείων. Η αντιπροσωπεία 
άλλαξε πάλι το 1970, όταν την ανέλαβε η Αρτεμισία 
Μ. Κασίμη (Γεναδίου 7), η οποία εμπορευόταν πολ-
λά διαφορετικά μηχανήματα του κλάδου.

 Τέλος, από το 1974 την πώληση των στοιχειοθε-
τικών μηχανών της TECHMASHEXPORT ανέλαβε 
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Εικ. 246. H πεζοκεφαλαία μαύρη γραμματοσειρά κειμένου της Intertype, Folio, 1965.

η TYPOIMPORTEX Ε.Π.Ε. (3ης Σεπτεμβρίου 19) 
προσφέροντας όλα τα μοντέλα, αλλά και άλλα ρω-
σικά προϊόντα όπως βιβλιοδετικές, κοπτικές, διπλω-
τικές, συρραπτικές, χρυσοτικές μηχανές, καθώς και 
μήτρες, μέταλλο χύτευσης, ανταλλακτικά κ.ά. τα 
οποία παρουσιάστηκαν στην 40ή ΔΕΘ το 1975. Το 
1978, η ανοδική πορεία της επιχείρησης οδήγησε σε 
μετεγκατάσταση των γραφείων και του εκθεσιακού 
χώρου (εικ. 459):

Γνωστοποιούμε με ευχαρίστηση στους πολυαρίθμους φίλους 
και πελάτας μας ότι μεταφερθήκαμε πάνω στο 16ο χιλ. της 
Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης και δημιουργήσαμε 
μαζί με τους Σοβιετικούς, που αντιπροσωπεύουμε τα μηχανή-
ματα Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα, μόνιμη και πρωτότυπη 
έκθεση με Λιθογραφικά, Τυπογραφικά και Βιβλιοδετικά μη-
χανήματα.

Έτσι όλος ο κόσμος των Γραφικών Τεχνών μπορεί τώρα 

Εικ. 458. Το περίπτερο της TECHMASHEXPORT / 
TYPOIMPORTEX Ε.Π.Ε. στην 40ή ΔΕΘ, 1975.

Εικ. 459. Τα νέα γραφεία της TECHMASHEXPORT / 
TYPOIMPORTEX Ε.Π.Ε. στο Τατόι, 1978.

από κοντά, σε φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον, να δει τις 
Σοβιετικές μηχανές σε λειτουργία και να συζητήσει μαζί 
μας και με τους έμπειρους Ρώσους και Έλληνες τεχνικούς 
τα τελευταία επιτεύγματα της Σοβιετικής Τεχνολογίας στις 
Γραφικές Τέχνες.

Ο μεγάλος αριθμός των Σοβιετικών μηχανών, που πουλή-
θηκαν και λειτουργούν σήμερα σ᾽ όλη την Ελλάδα στα Λιθο-
γραφεία, στα Τυπογραφεία, στα Βιβλιοδετεία, σε Εκδοτικούς 
οίκους, στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο Υπουργείο Δημοσίων 
Έργων, σ᾽ όλα τα Σώματα και τις Στρατιές του Ελληνικού 
Στρατού, στο Ναυτικό κλπ. δείχνει ότι η προτίμηση και το συμ-
φέρον του Έλληνα Λιθογράφου και Τυπογράφου είναι η Σοβι-
ετική μηχανή, διότι:
1. Η Σοβιετική μηχανή έχει απλή συναρμολόγηση και προσαρ-
μογή, εύκολη και οικονομική λειτουργία και συντήρηση, πλή-
ρη αυτοματισμό σ᾽ όλα τα στάδια, υψηλή παραγιωγικότητα, 
απόλυτα σταθερή ποιοτική απόδοση καιμεγάλη διάρκεια ζωής, 
διότι η ποιότητα κατασκευής είναι της Σοβιετικής Ένωσης.
2. Η τιμή των Σοβοετικών μηχανών είναι κατά πολύ χαμηλότε-
ρη όλων των άλλων μηχανών από άλλες χώρες και παραμένει 
στα επίπεδα της τιμής, που ίσχυαν τα έτη 1968-1969.
Αυτό βέβαια είναι η πιο μεγάλη επιτυχία που προσφέρουμε 
σήμερα στον Ελληνικό κόσμο των Γραφικών Τεχνών.
3. Οργανώθηκε το «ΣΕΡΒΙΣ» των Σοβιετικών μηχανών από 
Σοβιετικούς και Έλληνες τεχνικούς για άμεση εξυπηρέτηση 
και για όλη την Ελλάδα.

Οι ρωσικές μηχανές δεν έφεραν διαφορετικές ελ-
ληνικές τυπογραφικές σειρές, αλλά η δυνατότητα να 
χρησιμοποιούν τις μήτρες της λινοτυπίας και η χα-
μηλή τιμή τους επέτρεψαν τη διείσδυσή τους στην 
ελληνική στοιχειοθετική αγορά. 
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Η μεταπολεμική παραγωγή του στοιχειοχυτηρίου 
Καρπαθάκη - Αναγνωστόπουλου - Βαγιωνή

Η επιχείρηση του Καρπαθάκης παρέμεινε ανταγωνι-
στική καθόλη τη δεκαετία του 1950. Εκ με ταλ λευό-
μενο τη μεταπολεμική ανάπτυξη και λαμβάνοντας 
κρατικό δάνειο, το στοιχειοχυτήριο επανήλθε κυ-
κλοφορώντας ένα μικρό συ   μπληρωματικό δειγμα-
τολόγιο το 1956, όπου αναφέρεται: 

Δια του παρόντος τεύχους παρουσιάζομεν, εκτὀς των παλαιο-
τέρων πεζοκεφαλαίων Ολυμπίων στενών, δύο νέας σειράς 

Εικ. 462. Η γραμματοσειρά Ολύμπια στενά, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, 1940.

Εικ. 463. Η γραμματοσειρά Πλάγια μαύρα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, 1956.

Εικ. 464. Η γραμματοσειρά Αιγυπτιακά μαύρα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής,  1956.

1956 Πλάγια Μαυρα

1956 Αιγυπτιακά  Ημίμαυρα

Εικ. 460. Ο κατάλογος νέων σειρών, 1956.

Εικ. 461. Εφημερίδα Μακεδονία, 28.3.1941.
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Εικ. 465. Διαφημιστική καταχώρηση, 1925.

Εικ. 466. Σε τίτλο  άρθρου, εφημ.  Ο χρόνος, 1954.

Εικ. 467. Σελίδες με δείγματα  γραμματοσειρών του στοιχειοχυτηρίου Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, Αθήνα, 1960.

κεφαλαίων, τα Πλάγια μαύρα και τα Αιγυπτιακά ημίμαυρα. 
Εντός του λίαν προσεχούς μέλλοντος θα επακολουθήση η σειρά 
των Αιγυπτιακών Μαύρων και μία νέα τοιαύτη εις νέαν χάραξιν.

Τα Ολύμπια στενά είχαν κάνει την εμφάνισή τους 
από το 1940 (εικ. 461-462). Ακολουθούν το ύφος της 

υπόλοιπης οικογένειας, εκτός από το πεζό ε, για το 
οποίο ο Καρπαθάκης περιέργως επέλεξε μηνοειδή σχε-
δίαση. Με τη γραμματοσειρά αυτή στόχευε τη χρή-
ση της σε τίτλους, με σό τι  τλους και κειμενο-λεζάντες 
εφημερίδων, γιαυτό διέθετε μόνο μεγάλα μεγέθη (12, 
16, 24, 28, 36, 42 και 48 στ.), αλλά στο δειγματολό-
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Εικ. 469. Η γραμματοσειρά Όρθια Νέα ημίμαυρα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

Εικ. 468. Η γραμματοσειρά Όρθια Νέα λευκά, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

γιο υπήρχε αναφορά και είχε προβλεφθεί κενός χώ-
ρος για στοιχεία 8 και 10 στιγμών. Αν ήταν δια φη μι-
στικό πρόσχημα ή πράγματι σχεδίαζε την πα  ραγωγή 
και των μικρότερων μεγεθών δεν είναι γνωστό. Πά-
ντως, ούτε στον επόμενο και τελευταίο κατάλογο 
της εταιρείας, το 1960, δεν παρουσιά στηκαν. 

Τα κεφαλαία Πλάγια μαύρα, χωρίς άλλη ιδιαίτε-
ρη ονομασία, δεν ήταν από τις καλύτερες επιλογές 
του Καρπαθάκη. Απαντούν ήδη από τη δεκαετία 
του 1920 και μάλλον τα επανέφερε σε κυκλοφορία 
(εικ. 463, 465-466). Δείχνουν άβολα, με οπτικές 
ασυνέπειες στη δια στοιχείω ση. Η σειρά, πάντως, 
προσφερόταν σε πολλά μεγέθη: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 
24 και 30 στ.

Τα κεφαλαία Αιγυπτιακά μαύρα είναι μία ισόπα-
χη γραμματοσειρά με πλινθοειδείς ακρεμώνες που 
ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τη σχεδίαση της Landi 
Neretto της Nebiolo (εικ. 59). Οι μόνες εμφανείς δια-
φορές της είναι στο Δ, όπου προστέθηκαν ακρεμώ-
νες, το Ψ με δάνεια από τη Beton της Intertype (εικ. 



Εικ. 472. Η γραμματοσειρά Αρχαϊκά Πλάγια ημίμαυρα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

Εικ. 471. Η γραμματοσειρά Αρχαϊκά ημίμαυρα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

Εικ. 470. Η γραμματοσειρά Αρχαϊκά λευκά, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

Εικ. 473. Η γραμματοσειρά Αρχαϊκά Πλατέα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

Εικ. 474. Η γραμματοσειρά Αρχαϊκά Στενά, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

Εικ. 475. Η γραμματοσειρά Αρχαϊκά Στενά Παχέα, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

1955 Αρχαϊκά Πλάγια Ημίμαυρα

1960 Archaika Hmimavra

1960 Archaika Lefka

1960 Archaika Platea

1960 Αρχαϊκά Στενά 

1960 Αρχαϊκά Στενά Παχέα
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Εικ. 477. Η γραμματοσειρά Δελφών, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

Εικ. 476. Η γραμματοσειρά Ολύμπια πλάγια στενά, Καρπαθάκης - Αναγνωστόπουλος - Βαγιωνής, δεκαετία 1950.

Ολύμπια Πλάγια Στενά ΚΑΒ

1964 Δελφών ΣτενάΠΑΠ
445) και η αναπάντεχα βυζαντινότροπη επανασχε-
δίαση του Ω  στα μεγέθη 6, 8, 10, 12, 16, 20, 28, 36 
και 42 στ. (εικ. 464).

Η πίεση για τη διατήρηση των πωλήσεων απένα-
ντί στον ανταγωνισμό ώθησε τον Καρπαθάκη στη 
σύνταξη και κυκλοφορία ενός ακόμα πλούσιου και 
εντυπωσιακού δειγματολογίου που έμελλε να είναι 
και το κύκνειο άσμα του γηραιού καλλιτέχνη και 
επιχειρηματία (εικ. 467). Ο κατάλογος, παρόλη την 
εντυπωσιακή παρουσία του, δεν προσέφερε ουσιαστι-
κά νέους σχεδιασμούς στις γραμματοσειρές που πε-
ριείχε, πέραν από τα κεφαλαία Ολύ μπια στενά πλά-
για στα μεγέθη 10, 12, 16, 18, 24, 36 και 42 στ. (εικ. 
476) και τα στοιχεία Δελφών (εικ. 477). Αρχίζει με 
δείγματα από τις γνωστές πεζοκεφαλαίες σειρές 
υπό τον τίτλο «Πεζά ελληνικά» και «Πεζά νέα ελ-
ληνικά» (εικ. 468-469) και ύστερα, στο τμήμα με 
τίτλο «Κεφαλαία», παρουσιάζεται, με τις παλαιές ή 
νέες ονομασίες, η πλήρης συλλογή των γραμματο-
σειρών που είχε συγκεντρώσει στην υπερ- σαρακο-
νταετή λειτουργία του και οι επεκτάσεις σε πλάγιες, 
στενές, πλατειές ή μαύρες σχεδιάσεις.

Ο θάνατος του χαρισματικού ιδρυτή Εμμανουήλ 
Καρπαθάκη, το 1964, και ο έντονος ανταγωνισμός, 
όμως, οδήγησαν σε φθίνουσα πορεία την παραγωγή 
της εταιρείας και το αναπόδραστο τέλος δεν άργη-
σε. Η μεγάλη συλλογή των μητρών θα περνούσε 
στην κατοχή ενός εκ των δύο πρωταγωνιστών του 
χώρου τις επόμενες δεκαετίες, του Ιωάννη Σαρασίτη 
και του στοιχεοχυτηρίου του «Βικτώρια» (εικ. 534). 

Ο χαράκτης Γιάννης Κεφαλληνός
Ο Γιάννης Κεφαλληνός (1894-1957) υπήρξε ένας από 
τους σημαντικότερους έλληνες χαράκτες του 20ού 

αιώνα με σημαντικό καλλιτεχνικό έργο στη Γαλλία 
πριν επιστρέψει στην Ελλάδα  το 1930 για να ανα-
λάβει την έδρα της χαρακτικής στην Ανώτατη Σχο-
λή Καλών Τεχνών. Το 1933 δη  μο  σίευ  σε στη Νέα 
Εστία τη μελέτη του «Χαρακτική  - Τυπο   γρα   φία» 
στην οποία επιχειρούσε μια εισαγωγή στην τέχνη 
του βιβλίου, τόσο σ τα υλι    κά που απαιτού νται όσο 
και στην αισθη        τική και τεχνική που πρέ πει να γνωρί-
ζει όποιος κα    τα  πιά  νεται με έντυπα. 

Στο εργαστήριό του φοίτησαν οι σπουδαιότεροι 
αντιπρόσωποι της μεταπολεμικής γενιάς χαρακτών, 
όπως ο Τηλέμαχος Κάνθος (1910-1993), η Βάσω 
Κατράκη (1914-1988), ο Τάσσος Αλεβίζος (1914-
1985), ο Κώστας Γραμματόπουλος (1916-2003), ο 
Γιάννης Μόραλης (1916-2009), η Λουίζα Μοντεσά-
ντου (1917-2007), ο Νίκος Δαμιανάκης (1920-2005) 
και ο Γιώργης Βαρλάμος (1922-2013). 

Από το 1939 συ μπλή      ρωσε το Εργαστήριο Χα -
ρα  κτι  κής με τη δι  δα    σκα  λία της Τέχνης του Βι  βλίου 
που για πρώ      τη φο      ρά διδάχτηκε ορ γα νωμέ να στην 
Ελ      λά         δα με την εγκατάσταση μικρής εκτυπωτικής 
μονάδας στη Σχολή και τη προμήθεια τυπογραφι-
κών στοιχείων για την εξοικείωση των φοιτητών με 
την τυπογραφική τέχνη. Ο Κεφαλληνός υπήρξε ει-
ρηνιστής από την εποχή του Α´ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, όταν βρισκόταν στη Γαλλία, αλλά μετά την 
εισβολή των Ιταλών «στρατεύτηκε» μαζί με τους 
σπουδαστές του εργαστη ρίου του σχεδιάζοντας αφί-
σες για την υποστήριξη του αλβανικού μετώπου 
(Κάσδα  γλης 1991:345-350). 

Στις αρχές της δεκαε      τίας του 1950 ο Κε    φαλ λη-
νός άρχισε την προ      ετοι μα σία μιας εικο     νο γραφη-
μένης έκδοσης της ωδής του Θεό κρι  του «Θύρ σις» 
για την οποία σχε  δία    σε και χά     ρα  ξε μια ιδιαίτερη 
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γραμματοσειρά,τηςοποίαςτιςμήτρεςτωνχαρακτή
ρωνκαιτηχύτευσητωνστοιχείωνανέλαβετοερ
γοστάσιο του Καρπαθάκη (εικ. 478). Η έκδοση
αυτή δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, αλλά τα νέα
στοιχείαχρησιμοποιήθηκανστοεπόμενοεγχείρημα
πουάρχισε,μαζίμετρειςταλαντούχουςμαθητέςτου:
τηΜοντεσάντου,τονΔαμιανάκηκαιτονΒαρλάμο.

ΤολεύκωμαΔέκα λευ        καί λήκυθοι του Μουσείου 
Αθη νών,πουολοκληρώθηκετο1956(εικ.479),ει
κονογραφούσεμεεξαιρετικήευαισθησίακαιπερί
πλοκεςχαρακτικέςμεθόδουςδέκααρχαίαδείγματα
της αρχαιοελληνικής τέχνης και περιείχε κείμενα
της μεγάλης ελληνίδας αρχαιολόγου, Σέμνης Κα

ρούζου (18981996).Η ιδιάζουσα γραμματοσειρά
που χάραξε ο Κεφαλληνός, γνωστή ως «Θεόκρι
τος»,φαίνεταιναεκφράζειτηρομαντικήαντίληψη
τουΚεφαλληνούγιατηνπροβιομηχανικήτέχνηκαι
είχεωςπρότυποτιςμεσαιωνικέςγραφέςτηςΕυρώ
πης,όπωςίσωςείχανφιλτραριστείαπότιςαισθητι
κέςαντιλήψειςτουWilliamMorrisκαιτουκινήμα
τοςArts and Crafts στα τέλη του 19ου αιώνα. Η
γαλλική τυπογραφική αισθητική τουΚεφαλληνού
δεν είχε επηρεαστεί από τον γερμανικό μοντερνι
σμόπουείχεεξαπλωθείστηνυπόλοιπηΕυρώπηαπό
τηδεκαετίατου1920.Πιστόςστην ιδέατουολο
κληρωμένουκαλλιτέχνητεχνίτηπροτιμούσεταμι
κράσίγουραβήματαπαράταμεγαλεπήβολα,αλλά
συχνάρηχάάλματα.Ηεπιλογήτου,όμως,γιαμία
τόσοπληθωρικήσεδιακοσμητικάχαρακτηριστικά
σχεδίασημίαςπεζοκεφαλαίαςγραμματοσειράςεκ
τεταμένουκειμένουεκπλήσσεικαιεξηγείταιμόνο
ανθεωρήσουμεπωςγιατονίδιοτοκείμενοαπλώς
επιτελούσε συνοδευτικό ρόλο των καλλιτεχνικών
έργωντουλευκώματος.

Εικ.479.Δέκα λευ        καί λήκυθοι του Μουσείου Αθη νών,
ΑΣΚΤ,Αθήνα,1956.

Εικ.480.ΓιάννηςΚεφαλληνός(18941957).

Εικ.478.ΗγραμματοσειράΘεόκριτοςτουΓιάννηΚεφαλληνού,ΚαρπαθάκηςΑναγνωστόπουλοςΒαγιωνής,1958.
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Η Βιομηχανία Στοιχειοχυτηρίων «ΠΑΠ»
του Θεόδωρου Παρασκευόπουλου

Ο Θεόδωρος Παρασκευόπουλος (1910;-1979) πα-
ρουσιάστηκε ως o πρώτο ς νέος ανταγωνιστής στη 
στοιχειοχυτική βιομηχανία μεταπολεμικά και, μάλι-
στα, στην αρχή εκτός της αθηναϊκής κυριαρχίας του 
χώρου. Από το 1900, όταν ο ιδρυτής της επιχείρη-
σης Παρασκευάς Παρασκευόπουλος ξεκίνησε στη 
Λάρισα με ένα βιβλιοπωλείο και μικρό τυπογρα-
φείο, η επιχείρηση είχε επεκταθεί έως το 1953, με 
«Πρακτορείον εφημερίδων, χαρτεμπόριον, χαρτοβι-
ομηχανία, εκδοτικό οίκο και τοπικό τύπο». Τη διεύ-
θυνση ανέλαβε ο δραστήριος γιος του Παρασκευά, 
ο Θεόδωρος, ο οποίος αποφάσισε το φιλόδοξο βήμα 
της αναβάθμισης σε βιομηχανική μονάδα χύτευσης 
στοιχείων και κατασκευής εξοπλισμού του κλάδου 
των Γραφικών Τεχνών που περιελάμβανε: 

Εργοστάσιον παραγωγής τυπογραφικών χαρακτήρων Ελλη-
νικών και Ξενογλώσσων δια το Εσωτερικόν και την Διεθνή 
Αγοράν. 
Εργοστάσιον κατασκευής ξυλίνων, μεταλλικών και εκ φορ-
μάικας τυπογραφικών επίπλων παντός τύπου. 
Εργοστάσιον κατασκευής μητρών Ελληνικών και Ξενο-
γλώσσων δια τυπογραφικούς χαρακτήρας. 
Εργοστάσιον κατασκευής τυπογραφικών εργαλείων (σελιδο-
θέται, συνθετήρια, λαβίδες, κύλινδροι διορθώσεων κ.λ.π.). 
Εισαγωγαί πρωτοχύτων τυπογραφικών μετάλλων δια την 
παραγωγήν  τυπογραφικών χαρακτήρων. 
Εισαγωγαί Ελληνικών και Ξενογλώσσων τυπογραφικών χα-
ρακτήρων δια τον κλάδον των Γραφικών Τεχνών επί της Πα-
γκοσμίου Αγοράς. 
Πρατήριον ετοιμοπαραδότων 120.000 κιλών, συνολικής 
30.000 χρυσών λιρών, τυπογραφικών προϊόντων Στοιχειοχυ-
τηρίων «ΠΑΠ», πάντοτε εις την άμεσον διάθεσιν της πολυα-
ρίθμου πελατείας.

Βιομηχανίαι ΠΑΠ. 63 Χρόνια στην υπηρεσία 
της Ελληνικής Τυπογραφίας. 1900-1963.

Τη δεκαετία του 1950 οι επικοινωνία των ελληνι-
κών πόλεων γινόταν μέσα από ένα ανεπαρκές οδικό 
δίκτυο που εμπόδιζε τη γρήγορη μεταφορά προϊό-
ντων, ενώ ο συντριπτικός αριθμός των μεγάλων πελα-
τών βρισκόταν στην Αττική και η άμεση διαπροσωπι-
κή σχέση μεταξύ παραγωγού και πελάτη θα ήταν 
απαραίτητη προϋπόθεση για τις πωλήσεις μιας εται-
ρείας στον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο για τουλά-
χιστον δύο ακόμα δεκαετίες. Έτσι, η μεγάλη αυτή  
επένδυση επέβαλε τη μεταφορά της επιχειρηματικής 
έδρας και μετεγκατάσταση του εργοστασίου «ΠΑΠ» 

Εικ. 481. Ο πρώτος Κατάλογος των στοιχειοχυτηρίων 
«ΠΑΠ», Λάρισα, 1956.

Εικ. 482. Σελίδα με επίθεση στον ανταγωνισμό,
στοιχειοχυτήρια «ΠΑΠ», Λάρισα, 1956.
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στο πρώτο δειγματολόγιο που κυκλοφόρησε στη 
Λάρισα το 1956, αναδεικνύει στο εξώφυλλο με κε-
φαλαία στοιχεία την τεχνολογική ανανέωση και τις 
δυνατότητες του εργοστασίου του:

Το τεχνικόν προσωπικόν του εργοστασίου μας εξεπαιδεύθη 
επί εξάμηνον υπό ειδικών ελβετών μηχανικών επί των στοι-
χειοτυπικών μηχανών τελευταίου τύπου τας οποίας μόνον 
ημείς διαθέτομεν σήμερον εν Ελλάδι και ο τεχνικός εξοπλι-
σμός του εργοστασίου μας είναι εις θέσιν να ανταποκρίνε-
ται εις παραγωγήν τυπογραφικών στοιχείων τα οποία είναι 
εφάμιλλα των ξένων εργοστασίων εις εμφάνισιν, ακρίβεια 
και αντοχήν καταπληκτικήν.

Επιπλέον, τόνιζε τη δυτική προέλευση χαλύ βδι-
νων μητρών, βάλλοντας ευθέως κατά της ποιότητας 
αυτών που κατασκευάζονταν στην Ελλάδα από το 
στοιχειοχυτήριο Καρπαθάκη: «[...] ώστε εκ της ατε-
λούς κατασκευής των να αποδίδουν αμφίβολον επι-
τυχίαν και ελαττωματικότητα εις τα στοιχεία [...]» 
(εικ. 482). Στόχος του ήταν, επίσης, να υπερ κεράσει 
τον κύριο τότε ανταγωνιστή του σε ποικιλία γραμμα-
τοσειρών και τιμολογιακή πολιτική διευκολύνσεων, 
ώστε να αποσπάσει παραγγελίες από ένα σταθερά αυ-
ξανόμενο πελατολόγιο:

Χρησιμοποίησις κραμάτων μετάλλου πάντοτε της ιδίας 
συνθέσεως αγγλικής και ολλανδικής προελεύσεως. Περιο-
ρισμός κέρδους και καθιέρωσις χαμηλών τιμών. Διευκο-
λύνσεις και προθυμία εις τας συναλλαγάς της. Ταχεία και 
ακριβής εκτέλεσις παραγγελιών. Νέοι τύποι τυπογραφικών 
στοιχείων εις το εγγύς μέλλον με νέαν εντελώς εμφάνισιν. 
Είναι το πρόγραμμα με το οποίον εμφανίζεται και υπόσχε-
ται να τηρήση η Βιομηχανία Στοιχειοχυτηρίων Θεοδώρου 
Π. Παρασκευόπουλου.

 Δειγματολόγιον, Λάρισα, 1956

στην Αθήνα (Καλλιθέα), το 1956, ενώ κατάφερε τε-
λικά να εκδοθεί άδεια από το Υπουργείο Βιομηχανίας 
το 1960 «περί ιδρύσεως εργοστασίου κατασκευής τυ-
πογραφικών στοιχείων μετά των εν αυτή διαλαμβανο-
μένων μηχανημάτων» (Μαστορίδης 2006:97-107).

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, ο Παρασκευό-
πουλος επένδυσε σημαντικά ποσά για την αγορά 
σύγχρονου εξοπλισμού: παντογράφους, στοι  χειο χυ-
τικές μηχανές από τη Mono  type (εικ. 484) και ότι 
άλλο χρειαζόταν η παραγωγή των προϊόντων. Ήδη 

Εικ. 484. Οι καταχωρήσεις αγοράς στοιχειοχυτικών Super Caster κ.ά. μηχανών της εταιρείας Monotype
από το στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ» (Larissaiki Type Foundry), 1954-1961.

Εικ. 483. Σελίδα προώθησης βοηθητικού υλικού,
στοιχειοχυτήρια «ΠΑΠ», Λάρισα, 1956.



Εικ. 485. Δείγματα σελίδων του Καταλόγου γραμματοσειρών του στοιχειοχυτηρίου «ΠΑΠ», 1960.



Εικ. 486. Η γραμματοσειρά Βίκης, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 488. Η γραμματοσειρά Ιουλίας, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 487. Η γραμματοσειρά Ιουλιέτας, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.
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Το 1960, ο Παρασκευόπουλος θα κυκλοφορήσει 
ένα νέο και εντυπωσιακό Κατάλογο-δειγματολόγιο 
σε ποικιλία και αριθμό των γραμματοσειρών που διέ-
θετε, όπου τονίζει ακριβώς αυτή τη νέα σχεδιαστική 
πνοή που εγκαι νία ζε (Μαστορίδης 2006:98):

[...] θα αφήσωμεν και πάλιν αυτά καθ᾽ αυτά τα γεγονότα να 
διαψεύσουν τους συκοφάντας μας εφ᾽ όσον ήδη έχομεν θέσει 
εις κυκλοφορίαν τας πρώτας εκ των εκατόν είκοσι (120) σει-
ρών τυπογραφικών χαρακτήρων εντελώς νέου τύπου, ιδικού 
μας σχεδίου και ιδικής μας χαράξεως εις μεγέθη 6 μέχρι 12 
στιγμών, τας οποίας θέλομεν κυκλοφορήσει και τας εκατόν 
είκοσι εντός του έτους 1960.

 
Η συλλογή των σειρών του Παρασκευόπουλου 

στόχευε τις ανάγκες των εφημερίδων και περιοδικών 
κυρίως για εναλλακτικές σχεδιάσεις στη στοιχειοθε-
σία σύντομων κειμένων, κειμενο-λεζάντων και τίτ-
λων. Δυστυχώς, δεν έχει διασωθεί αρχειακό υλικό 
για τη διαδικασία της επιλογής των σχεδίων, τις με-
θόδους σχεδίασης και υλοποίησης των μητρών. Εκ 
του αποτελέσματος, όμως, είναι εμφανής η εστίαση 
σε πολλές νέες πεζοκεφαλαίες γραμματοσειρές με 
έντονη σχεδιαστική παρουσία, κατά το πλείστον στε-
νές ή με παχείς κοντυλιές και πλινθοειδείς ακρεμώ-
νες, για τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων, τα 
τοπικά διαφημιστικά φυλλάδια, προσκλήσεις κ.ά. 
που αναλάμβαναν πρωτίστως τα μικρά καλλιτεχνικά 
τυπογραφεία στις γειτονιές των πόλεων. 

Στο σχεδιαστικό πεδίο των γραμματοσειρών εκ -
τε νούς κειμένου δεν προσέφερε καμία εξέλιξη, πέ-
ραν της διάθεσης όλων των βασικών οικογενειών 
του παρελθόντος. Στην Ελλάδα δεν είχε δημιουργη-
θεί σταθερή και αξιόλογη κουλτούρα βιομηχανικού 
σχεδιασμού, ούτε τα οικονομικά μεγέθη της χώρας 
μπορούσαν ακόμα να συντηρούν την εκπαίδευση 
αυτών των πεδίων (Γιάγκου 2015:97-127). Έτσι, 
ανεξαρτήτως αν ο Παρασκευόπουλος διέθετε την τε-
χνολογία παραγωγής στοιχείων μικρών μεγεθών, 
τόσο ο περιορισμένος διαθέσιμος χρόνος για να 
ανταγωνιστεί με ελπίδες επιτυχίας τον Καρπαθάκη 
και τον Σαρασίτη, όσο και το μεγάλο οικονομικό κό-
στος δημιουργίας σχεδιαστικού τμήματος, για την 
έρευνα ιστορικών και σχεδιαστικών παραμέτρων και 
πειραματισμό με νέες ιδέες αμφιβόλου αποτελέσμα-
τος για γραμματοσειρές κειμένου ήταν απαγορευτικό. 
Σε αυτόν τον τομέα η ελληνική τυπογραφία παρέμε ι νε 
εξαρτημένη από τις επιλογές των μεγάλων ευρωπαϊ-
κών ή αμερικανικών στοιχειοχυτηρίων.

Παρόλα αυτά, οι νέες γραμματοσειρές και η πα-
ρουσία του δυναμικού Παρασκευόπουλου στην τότε 

λίγο-πολύ λιμνάζουσα κατάσταση της ελληνικής 
στοιχειοχυτικής βιομηχανίας δημιούργησαν ενδιαφέ-
ρον και ελπίδες. Στην κλαδική εφημερίδα Τυπογρα-
φία, ο τυπογράφος Νίκος Μητσόπουλος έπλεξε το 
εγκώ μιο του νέου ανταγωνιστή ενθαρρύνοντας την 
προσπάθειά του (Μαστορίδης 2006:99-101):

 [...] Δεν θάπρεπε φαντάζομαι να υπάρχη τέτοια αδιαφορία 
εκ μέρους των στοιχειοχυτηρίων, αλλά φαίνεται ότι η ζήτησις 
και τα μεγάλα κέρδη τους έδωσαν το δικαίωμα αυτό της αδια-
φορίας.

Σαν παρένθεσι ακριβώς θα ήθελα να τονίσω ότι στην έρη-
μο αυτή που είχαμε χαθή όλοι μας, ξεπήδησε σαν όασις ένας 
νέος άνθρωπος, μέχρι χθες ακόμη μαχητικός ανταγωνιστής 
μας στον κλάδο (μας είχε πρίξει το σηκότι με το 4% της επαρ-
χιακής βιομηχανίας) ο οποίος – δεν μπορούμε να μην πούμε 
την αλήθεια – ποτέ δεν έκαμε εχθρούς.

Με ανακούφιση ασφαλώς, στο πρόσωπο του νέου αυ-
τού ανθρώπου είδε ο κλάδος τον παλαιόν συνάδελφον κ. 
Θεόδ. Παρασκευόπουλον ο οποίος γνωρίζων τον  πόνο, τις 
ανάγκες και τις ελλείψεις του κλάδου, προχωρεί σταθερά, 
νη φειδόμενος εξόδων, κατακτά μέρα με την ημέρα τερά-
στιο έδαφος προσφέροντάς του νέο αίμα από απόψεως εξο-
πλισμού στοιχείων.

Αγκάλιασε τα τυπογραφεία προσφέροντας όσο το δυνα-
τόν ευκολίες πληρωμής, αφού γνώριζε, επειδή προήρχετο από 
την ίδια πάστα, τις ανάγκες τους και την προσπάθειά τους 
στον αγώνα του κλάδου.

Άθελά μου έγινα ένας συνήγορος των στοιχειοχυτηρίων 
Παρασκευόπουλου, ενός παλαιού ανταγωνιστή μου αλλά με 
πήρε ο κατήφορος του ενθουσιασμού ξεφυλλίζοντας σήμερα 
ένα δειγματολόγιο των στοιχειοχυτηρίων Παρασκευόπουλου 
που κυκλοφόρησε τόσο επιτυχημένα [...]

[...] ν᾽ ασχοληθεί λίγο περισσότερο με το κεφαλαίο στοι-
χείο, το οποίο στην Ελλάδα χρησιμοποιείται πολύ περισσότε-
ρο από το πεζό, διότι το πλείστον των τυπογραφείων είναι όχι 
εκδοτικά αλλά καλλιτεχνικά, τα οποία και θα απορροφήσουν 
το μέγιστον της παραγωγής.

Ο κλάδος διψάει για κάτι καινούργιο, σ᾽ αυτό το σημείο 
βλέπουμε με αληθινό θαυμασμό να προχωρούν τα στοιχειοχυ-
τήρια Παρασκευόπουλου, προσφέροντας κάθε τόσο και μια 
καινούργια κατάκτησί τους, και ξεφυλλίζοντας κανείς το δειγ-
ματολόγιο, που κυκλοφόρησε προσφάτως, πείθεται ότι πραγμα-
τικά, κάτι καινούργιο ξεπήδησε και προσετέθη στον κλάδο [...].

Νίκος Μητσόπουλος, «Στοιχειοχυτήρια και στοιχεία», 
Τυπογραφία, 31-32Β (10.1.1960)1, 4, 9.

Οι νέες πεζοκεφαλαίες σχεδιάσεις που παρουσίασε 
ήταν οι ανισόπαχες: Βίκης (εικ. 486), Ιουλιέτας (εικ. 
487), Ιουλίας (εικ. 488), Περφέκτ ή Ελένης Βλάχου 
(εικ. 489),  Περφέκτ Πλάγια ή Δ. Λαμπράκη (εικ. 



Εικ. 489. Η γραμματοσειρά Περφέκτ / Ελένης Βλάχου, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 490. Η γραμματοσειρά Περφέκτ Πλάγια / Δ. Λαμπράκη, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.



Εικ. 491. Η γραμματοσειρά Μυκηναϊκά Παχέα, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 492. Η γραμματοσειρά Νέγκρο 1960, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 493. Η γραμματοσειρά Πάρις, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.



Εικ. 494. Η γραμματοσειρά Θησέως, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 496. Η γραμματοσειρά Αγγελικής, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 495. Η γραμματοσειρά Επιδαύρου, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.



Εικ. 497. Η γραμματοσειρά Δωρικά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 499. Η γραμματοσειρά Λέττας, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 498. Η γραμματοσειρά Αιολικά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.



Εικ. 501. Διαφημίσεις του στοιχειοχυτηρίου «ΠΑΠ», 
εφημερίδα Τυπογραφία, 1976.

Εικ. 500. Διαφημίσεις του στοιχειοχυτηρίου «ΠΑΠ», 
εφημερίδα Τυπογραφία, 1958-1959.

Εικ. 502. Σελίδες προώθησης βοηθητικού υλικού,
στοιχειοχυτήρια «ΠΑΠ», Αθήνα, 1960.
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490), Μυκηναϊκά Παχέα (εικ. 491), Νέγκρο 1960 
(εικ. 492), Πάρις (εικ. 493), Θησέως (εικ. 494), Επι-
δαύρου (εικ. 495) και οι ισοπαχείς Αγγελικής (εικ. 
496), Δωρικά (εικ. 497), Αιολικά (εικ. 498) και Λέτ-
τας (εικ. 499).

Ο Παρασκευόπουλος επίσης ενδιαφέρθηκε ιδιαί-
τερα και ανέδειξε την κατηγορία των καλλιγραφι-
κών γραμματοσειρών ικανοποιώ ντας έτσι τις ανά-
γκες των μικρών τυπογραφείων για προσκλήσεις 
εκδηλώσεων, αναγγελτήρια, κάρτες, επιστολόχαρ-
τα, συκευασίες κ.ά. Ειδικά στη σειρά Ανακτορικά 
έδωσε μεγάλη δημοσιότητα αφιερώνοντας ειδικό 
τμήμα, όπου ενημέρωνε τους τυπογράφους για την 
επένδυση που έκανε στο εργοστάσιο και τις τεχνι-
κές καινοτομίες που διέθεταν οι χαρακτήρες πλαγίας 
γραφής (εικ. 508-510):

Εικ. 504. Διαφήμιση του στοιχειοχυτηρίου «ΠΑΠ», 
Τυπογραφία, 1961.

Εικ. 503. Διαφήμιση του στοιχειοχυτηρίου «ΠΑΠ», 
Τυπογραφία, 1961.
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Εικ. 506. Αναμνηστικό φυλλάδιο του στοιχειοχυτηρίου 
«ΠΑΠ», 1963.

Εικ. 505. Ο λογότυπος του στοιχειοχυτηρίου «ΠΑΠ», 1963.

Ι) ΝΕΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΠΙΤΕΥΞΕΙΣ:

Δια την κατασκευήν ειδικών σχεδίων, μοδέλων και δια την 
χάραξιν επί χάλυβος προς δημιουργίαν αναγλύφων (αρσε-
νικών) πρωτοτύπων και δια βυθίσεως αυτών, απόκτησιν ΔΥΟ 

ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΟ-ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ ΜΗΤΡΩΝ δια την παραγωγήν, 
δια πρώτην φοράν εν Ελλάδι, ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΠΛΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ, πλαγιότητος 40 μοιρών, άνευ 
προεξοχών των κεφαλαίων και των ουρών των πεζών εκ του 
σώματος των τυπογραφικών χαρακτήρων,

ΕΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΕΝ ΟΛΩ  ΔΡΧ. 695.000

ΙΙ) ΝΕΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

Δια την εγκατάστασιν των εντελώς ΝΕΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ και ΜΗΤΡΟΠΟΙΪΑΣ δια την παραγωγήν τυπογρα-
φικών χαρακτήρων πλαγίας γραφής δι᾽ όλας τα γλώσσας 
της Διεθνούς Αγοράς,

ΕΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΕΝ ΟΛΩ  ΔΡΧ. 1.328.000

ΙΙΙ) ΛΟΙΠΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ Στοιχειοχυτήριου
              »      Ξυλουργείου
              »      Μητροποιίας

              »      Παραγωγής ορειχαλκίνων τυπογραφικών 
              γραμμών εις όλα τα ύψη της διεθνούς   
              τυπογραφίας
ΑΠΟΘΗΚΗ       Πρωτοχύτων τυπογραφικών μετάλλων 
              και ξυλείας
ΠΡΑΤΗΡΙΟΝ      Ετοίμων τυπογραφικών προϊόντων
                                 ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 1953 ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 1961

ΕΔΑΠΑΝΗΘΗΚΑΝ ΕΝ ΟΛΩ  ΔΡΧ. 20.218.000

ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΡΧ. 22.241.000

Εικ. 507. Η γραμματοσειρά Κερκυραϊκά μαύρα, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.
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IV) ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ

Οι τυπογραφικοί χαρακτήρες ορθίας και πλαγίας γραφής 
όλων των γλωσσών, ως και άπαντα τα τυπογραφικα προϊό-
ντα, ομού μετά των ορειχαλκίνων τυπογραφικών γραμμών 
της ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΧΥΤΗΡΙΩΝ «ΠΑΠ», κατασκευάζο-
νται από πρωτόχυτα σκληρά μέταλλα εις ειδικάς συνθέσεις 
με όλας τας συγχρόνους μηχανικάς και τεχνικάς μεθόδους 
και κατέστησαν ταύτα ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΥΡΟΥΣ  εις τον κλαδον των Γραφικών Τεχνών 
της παγκοσμίου αγοράς.

Στη συνέχεια περιγράφονται οι τεχνικές καινοτο-
μίες του συστήματος χύτευσης και στοιχειοθεσίας 
πλάγιων χαρακτήρων 40 μοιρών (εικ. 510):

ΟΨΙΣ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΟΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.

Δι᾽ αυτομάτων χυτοπρεσσαριστών μηχανικών συστημάτων 
επιτυγχάνονται:
Επίπεδος ρόμβος πλαγιότητος 40 μοιρών εις το άνω μέρος 
του σώματος των καλλιγραφικών χαρακτήρων επί του οποίου 
έχουσι ενσωματωθή στοιχειοχυτικώς οι οφθαλμοί άνευ 
προεξοχών.
Ισχυραί κάθεται νευρώσεις κάτωθεν των άκρων των οφθαλ-
μών εξασφαλίζουσαι την απόλυτον υποστήριξιν και στερεό -
τητα του επιπέδου ρόμβου.

Εικ. 509. Η γραμματοσειρά Ανακτορικά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 508. Διαφήμιση- εξώφυλλο για τη γραμματοσειρά 
Ανακτορικά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.
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Τριγωνικαί πλάγιαι παρειαί υπό τα άκρα των ρόμβων δια 
την τελείαν εφαρμογήν των χαρακτήρων μεταξύ των κατά 
την στοιχειοθεσίαν.

ΑΡΑΙΩΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 

ΠΛΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ επί των οποίων διακρίνε-
ται η γενική διαμόρφωσις του σώματος και οφθαλμού των 
στοιχείων:
Του άνω μέρους του σώματος των χαρακτήρων εις πλαγιό-
τητα 40 μοιρών.
Των καθέτων νευρώσεων υποστηρίξεως κάτωθι των ρόμβων.
Των κεκλιμένων τριγωνικών παρειών κάτωθι των ρόμβων, 
απολύτου εφαρμογής μεταξύ των κατά την στοιχειοθεσίαν.
Όλοι οι ανωτέρω χαρακτ´ηρες συμπυκνούμενοι κατά την 
στοιχειοθεσίαν θα αποτελέσουν ένα συμπαγές στερεόν συ-
γκρότημα «αράδας» υψίστης ακριβείας, άνευ ποεξοχών 
των κεφαλαίων και των ουρών των πεζών.

ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΛΕΞΙΣ ΑΠΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΚΑΛΛΙΓΑΡ-

ΦΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΠΛΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, δει-
κνύονται τα κατωτέρω:
Την καταπληκτικήν εφαρμογήν μεταξύ των μετά την στοι-
χειοθεσίαν.
Το τέλειον και πλήρες επίπεδον το οποίον σχηματίζουν οι 
ρόμβοι.

Εικ. 511. Η γραμματοσειρά Ιωνικά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 510. Παράδειγμα χύτευσης σε πλάγιο σώμα, 1960.



Εικ. 513. Η γραμματοσειρά Ελευθέρας γραφής, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 512. Δείγμα της γραμματοσειράς Ολυμπιακά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.



Εικ. 514. Η γραμματοσειρά Βερσαλιανά Στενά μαύρα, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

1960 Βερσαλιανά Στενά μαύρα



1960 Greco 700 caps Greek

1960 Greco 800

1960 Greco 1100

1960 Greco 1200

Εικ. 515. Η γραμματοσειρά Greco 700, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 517. Η γραμματοσειρά Greco 800, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 518. Η γραμματοσειρά Greco 1100, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 516. Η γραμματοσειρά Greco 1200, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

1964 Κυπριακά ΠΑΠ

Εικ. 519. Η γραμματοσειρά Κυπριακά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 520. Η γραμματοσειρά Νίκης, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

1956 Νίκης ΠΑΠ 



1960 Urania Lefka caps

1960 Urania 

1960 Urania Παχέα  

Εικ. 521. Η γραμματοσειρά Ουράνια λευκά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 522. Η γραμματοσειρά Ουράνια, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 523. Η γραμματοσειρά του Herbert Post, Post Versal Halbfett (Berthold, 1937) / Ουράνια μαύρα, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

1960 Pachea Platea PAP 

1960 Rodiaka caps

Εικ. 524. Η γραμματοσειρά Παχέα Πλατέα, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

Εικ. 525. Η γραμματοσειρά Ροδιακά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

1950 Patraika 

Εικ. 526. Η γραμματοσειρά Πατραϊκά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.
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Την επί των ρόμβων τοποθέτησιν των οφθαλμών στοι-
χειοχυτικώς, χωρίς να προεξέχουν τα κεφαλαία και αι ου-
ραί των πεζών καλλιγραφικών χαρακτήρων πλαγίας κλίσε-
ως σχεδίου 40 μοιρών, εν αντιθέσει προς παρομοίους 
χαρακτήρας ευρωπαϊκής προελεύσεως, των οποίων αι γω-
νίαι των κεφαλαίων και αι ουραί των πεζών προεξέχουσι 
εις το κενόν και σπάζουσι κατά την χρήσιν.

Εκτός των Ανακτορικών στοιχείων, ο Παρασκευό-
πουλος εισήγαγε την ελληνική καλλιγραφική σειρά 
Frederika του Zapf με την ονομασία Ιωνικά (εικ. 
511), στην οποία, όμως, μείωσε το μήκος των κατι-
ουσών κοντυλιών. Δύο ακόμα σειρές που συμπλη-
ρώνουν την καλλιγραφική συλλογή του στοιχειοχυ-
τηρίου «ΠΑΠ» είναι τα Ολυμπιακά (εικ. 512) με 
παχείες κοντυλιές και τα ισόπαχα Ελευθέρας γρα-
φής (εικ. 513). Τέλος, μια υβριδική σχεδίαση με 
καλλιγραφικές αναφορές για τη διαφημιστική αγο-
ρά ήταν τα πλάγια Κερκυραϊκά μαύρα (εικ. 507). 

Παράλληλα, η συλλογή υπήρξε πλούσια και σε 
νέες κεφαλαιογράμματες σειρές: Greco 700 (εικ. 
515), Greco 1200 (εικ. 516), Greco 800 (εικ. 517), 
Greco 1100 (εικ. 518), Κυπριακά (εικ. 519), Νίκης 
(εικ. 520), Παχέα Πλατέα (εικ. 524), Ροδιακά (εικ. 

525), Πατραϊκά (εικ. 526), Αρκαδικά (εικ. 527), Όρ-
θια Στενά και Μαύρα Στενά (εικ. 528) και Αθηναϊ-
κά (εικ. 529),. 

Από τις πλέον δημοφιλείς για τίτλους αναδείχθη-
καν τα κεφαλαιογράμματα Ουράνια λευκά (εικ. 
522), Ουράνια Πλάγια (εικ. 523) και Ουράνια μαύρα 
(εικ. 524). Προ έρ χονταν από τη σειρά Post Versal 
που είχε σχεδιάσει ο Her  bert Post για το γερμανικό 
στοιχειοχυτήριο Berthold, το 1937.  

Ο Παρασκευόπουλος δραστηριοποιήθηκε και για 
την επιχειρηματική επέκταση του στοιχειοχυτηρίου 
«ΠΑΠ» με αντιπροσώπους και επαφές στις ελληνικές 
κοινότητες της Μέσης Ανατολής, της Κύπρου, της Αυ-
στραλίας, της Γερμανίας, των ΗΠΑ και Καναδά, αλλά 
και στις αραβικές αγορές. Από τα μέσα της δεκαετίας 
του 1970 η φθίνουσα αγορά τυπογραφικών στοιχείων 
οδήγησε στην απόφαση για κατασκευαστικές δραστη-
ριότητες του εργοστασίου προς άλλα προϊόντα 
(κουφώματα για πόρτες και παράθυρα, μεταλλικούς 
φούρνους, βιομηχανικά εργαλεία κ.ά.). Ο θάνατος 
του Παρασκευόπουλου, το 1979, έφερε το κλείσιμο 
της εμβληματικής επιχείρησης, την ίδια περίοδο που 
και ο μακραίωνος κόσμος των μεταλλικών στοιχείων 
βάδιζε γρήγορα προς το τέλος του.   

1960 Athinaika caps

Εικ. 529. Η γραμματοσειρά Αθηναϊκά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

1955 Greek Ορθια Στενά Ημίμαυρα – Μαύρα

Εικ. 528. Οι γραμματοσειρές Όρθια Στενά και Μαύρα Στενά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.

1956 Αρκαδικά Μαύρα caps

Εικ. 527. Η γραμματοσειρά Αρκαδικά, στοιχειοχυτήριο «ΠΑΠ», 1960.
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Εικ. 530. Το εργοστάσιο του στοιχειοχυτηρίου «Βικτωρία», Χολαργός, 1959.

Το στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια»
του Ιωάννη Σαρασίτη

Ο Ιωάννης Σαρασίτης άρχισε ως κατασκευαστής και 
επιχειρηματίας τυπογραφικών επίπλων και παρουσιά-
στηκε στον χώρο της στοιχειχύτευσης από το 1959 
με μια περιορισμένη ποικιλία στοιχείων και ένα μι-
κρό δειγματολόγιο (εικ. 531). Στην αρχή προσπάθη-
σε να   ανταγωνιστεί και να ελκύσει το ενδιαφέρον 
των τυπογράφων διαφημίζοντας την τεχνολογική ανω-
τερότητα των γερμανικών χυτηρίων απέναντι στις αγ-
 γλικές Super Caster της Monotype Ltd.:

Τα στοιχεία Βικτωρία υπερτερούν, διατί; Διότι: Αι 
μηχαναί μας, Γερμανικαί, τελευταίου τύπου, ειδικαί 
στοιχειοχυτικαί και ουχί Μονοτυπικαί, είναι αι τελειώ
τεραι εις το είδος των και παγκοσμίως ανεγνωρισμέ
ναι δια την εξαιρετικήν ποιότητα των παραγομένων 
προϊ ό ντων των, λόγῳ του τελείου πρεσσαρίσματος 
των στοιχείων.

Αύται εργάζονται μόνον με κράμμα μετάλλου ειδι
κής συνθέσεως και σταθεράς πάντοτε περιεκτικότητος.

Εφημερίδα Τυπογραφία, 25.10.1960
(Μαστορίδης 2006:106108)

Τα αρχεία της Mono type, όμως, καταγράφουν πως 
έκανε δύο παραγγελίες στοιχειοχυτηρίων Super Caster 
(12.11.1963 και 15.2.1967, εικ. 535).

Τελικά, κατάφερε να αντέξει στην έντονη παρου-
σία του Παρασκευόπουλου που κυριαρχούσε ήδη 
στον χώρο και από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 
απέκτησε όλο το υλικό του στοιχειοχυτηρίου των 
Καρπαθάκη-Αναγνωστόπουλου-Βαγιωνή (εικ. 534) 
και έκτοτε συμπεριελάμβανε στη συλλογή του όλες 
τις παλαιότερες γραμματοσειρές. Η παραγωγή του 
σταδικά αυξήθηκε και άρχισε να κυκλοφορεί νέες 
γραμματοσειρές, κυρίως για τίτλους στις εφημερίδες. 

Εικ. 532. Διαφήμιση του στοιχειοχυτηρίου «Βικτώρια», 
Τυπογραφία, 1966.

Εικ. 531. Εξώφυλλο και τιμοκατάλογος του δειγματολογίου, 
στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1959.
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Εικ. 533. Διαφημιστικές καταχωρήσεις του στοιχειοχυτηρίου «Βικτώρια», 
στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1959-1960.

Εικ. 534. Ανακοίνωση του Ι. Σαρασίτη για την αγορά 
του στοιχειοχυτηρίου Καρπαθάκη και τη διάθεση 

της συλλογής του, Τυπογραφία, 1972.

1972.

48 στ., εικ. 547), Fulbè 810 (12, 14, 18, 24, 28, 36, 
48 και 60 στ., εικ. 548), Αριάδνη λευκά 1062 (14, 
18, 24, 30, 36, 48, 60 και 72 στ., εικ. 549), Άρεως 
1064 (14, 18, 24, 30, 36, 48, 60 και 72 στ., εικ. 550), 
Μικρόγραμμα Στενά Μαύρα Νο. 1051 (14, 18, 24, 

Το 1972 στον Σαρασίτη θα περιέλθει και η συλλογή 
του στοιχειοχυτηρίου Καρπαθάκη, γεγονός που ανα-
κοινώνει στην πελατεία του και υπόσχεται «ασυγκρί-
τως βελτιωμένη ποιότητα». 

Στον τελευταίο Κατάλογο, εκτός των γνωστών 
σειρών παρουσιάζονταν πρώτα τα δείγματα από όλες 
τις γραμματοσειρές του Καρπαθάκη πριν εκ θέσει τις 
δικές του: τις κεφαλαιογράμματες Αλόμα / Παυλίνα 
1040 (12, 14, 16, 18, 20, 24, 28 και 36 στ., εικ. 539), 
Μικρόγραμμα ημίμαυρα 905 (6, 6Α, 6Β, 8, 10, 12, 
14, 18, 24, 28 και 36 στ., εικ. 540), Μικρογράμματα 
910 (18, 24 και 36 στ., εικ. 541), Απόλλωνος 804 
(14, 16, 20, 24, 28 και 36 στ., εικ. 542) και τις πεζο-
κεφαλαίες Λαμπράκη 806 (18, 24, 30, 36 και 48 στ., 
εικ. 543), Απογευματινής όρθια 1053 (14, 18, 24, 
30, 36, 48, 60 και 72 στ., εικ. 544), Απογευματινής 
πλάγια 1054 (14, 18, 24, 30, 36 και 48 στ.), Μπο-
ντόνι 705 (18, 24, 28, 36, 48 και 60 στ., εικ. 545), 
Ερμής 1035 (12, 14, 18, 24, 28, 36, 48 και 60 στ., 
εικ. 546), Καΐρου μαύρα 610 (14, 18, 24, 28, 36 και 
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Εικ. 535. Οι καταχωρήσεις αγοράς στοιχειοχυτικών Super Caster κ.ά. μηχανών της εταιρείας Monotype
από το στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια» (J. Sarasitis, Athens), 1963-1973.

Εικ. 536. Ο Ι. Σαρασίτης (αριστερά), Τυπογραφία, 1973.

Εικ. 537. Η περιεκτικότητα των γραμμάτων ανά παραγγελία, 
Δειγματολόγιο του στοιχειοχυτηρίου «Βικτώρια», δεκαετία 1980.

30, 36, 48, 60 και 72 στ., εικ. 551), Μικρόγραμμα 
Μαύρα Νο. 1052 (14, 18, 24, 30, 36, 48, 60 και 72 
στ., εικ. 552), Κάπιτολ 805 (18, 24, 30, 36, 48, 60 
και 72 στ., εικ. 553), Αστήρ 1045 (8, 10, 12, 14, 18, 
24, 28, 36, 48 και 60 στ., εικ. 554), Αστήρ στενά 
1048 (14, 18, 24, 28, 36, 48 και 60 στ.), Αστήρ μαύ-
ρα 1050 (12, 18, 24, 28, 36, 48 και 60 στ., εικ. 555), 
Ελευθεροτυπίας μαύρα 1064 (14, 18, 24, 30, 36, 48, 
60 και 72 στ., εικ. 556), Αφροδίτης λευκά 1055 (14, 
18, 24, 30, και 36 στ., εικ. 557), Αφροδίτης πλάγια 
1054 (14, 18, 24, 30, 36 και 48 στ.),  Αφροδίτης 
ημίμαυρα 1056 (14, 18, 24, 30, 36 και 48 στ.), Καλ-
λονής 1061 (14, 18, 24, 30, 36 και 48 στ., εικ. 558), 
Καλλίγραμμα 12067 (14, 18 και 24 στ., εικ. 559), 

Ελεύθερα 1205 (εικ. 560), Αγγελτηρίων 1206 (18 και 
24 στ., εικ. 561),  Σημερινά (14, 18, 24, 30, 36, 48, 
60 και 72 στ., εικ. 562), Βραδυνής ημίμαυρα 1065 



Εικ. 538. Διαφημίσεις γραμματοσειρών του στοιχειοχυτηρίου «Βικτώρια», στην εφημερίδα Τυπογραφία, 1965-1966.



Εικ. 539. Η γραμματοσειρά Αλόμα / Παυλίνα 1040, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1966.

Εικ. 540. Η γραμματοσειρά Μικρογράμματα 905, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 541. Η γραμματοσειρά Μικρογράμματα 910, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 542. Η γραμματοσειρά Απόλλωνος, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

1965 Pavlina Sarasitis

1970 Μικρογράμματα 905

1970 Μικρογράμματα Πλατέα 910

1960 Απόλλωνος

Εικ. 543. Η γραμματοσειρά Λαμπράκη 806, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.



Εικ. 545. Η γραμματοσειρά Μποντόνι 705, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 546. Η γραμματοσειρά Ερμής 1035, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1964.

Εικ. 544. Η γραμματοσειρά Απογευματινής 1053, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.



Εικ. 547. Η γραμματοσειρά Καΐρου μαύρα 610, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 548. Η γραμματοσειρά Fulbè 810, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1964.

Εικ. 549. Η γραμματοσειρά Αριάδνη λευκά 1062ς, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.



Εικ. 551. Η γραμματοσειρά Μικρόγραμμα Στενά Μαύρα Νο. 1051, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 552. Η γραμματοσειρά Μικρόγραμμα Μαύρα Νο. 1052, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 550. Η γραμματοσειρά Άρεως 1064, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.



Εικ. 553. Η γραμματοσειρά Κάπιτολ 805, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 554. Η γραμματοσειρά Αστήρ 1045, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 555. Η γραμματοσειρά Αστήρ μαύρα 1050, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.



Εικ. 556. Η γραμματοσειρά Ελευθεροτυπίας μαύρα 1064, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 558. Η γραμματοσειρά Καλλονής, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 557. Η γραμματοσειρά Αφροδίτης λευκά πλάγια 1055, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.



Εικ. 559. Η γραμματοσειρά Καλλίγραμμα 1267, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 560. Η γραμματοσειρά Ελεύθερα, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.



Εικ. 561. Η γραμματοσειρά Αγγελτηρίων, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.

Εικ. 562. Η γραμματοσειρά Σημερινά 1060, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 1965-1980.
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κό εξοπλισμό του τυπογραφείου της. Ως πολιτικός 
υποστηρικτής του Ε. Βενιζέλου διώχθηκε από τη 
Μεταξική δικτατορία και κατά τη διάρκεια της Γερ-
μανικής Κατοχής διέκοψε την κυκλοφορία της Μα-
κεδονίας. Μεταπολεμικά (1945) δραστηριοποιήθη-
κε με μεγάλη επιτυχία στα κοινά της πόλης του, 
συμμετείχε  ενεργά στην ανάπτυξη της Διεθνούς 
Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) και υποστήριζε αδιά
λειπτα την κεντρώα παράταξη κατά τη δεκαετία του 
1960 (εικ. 568, Χριστοδούλου 1999). 

Εκείνη την περίοδο ο Βελλίδης οδήγησε την εφη-
μερίδα Μακεδονία στο απόγειο της κυκλοφορίας και 
πολιτικής επιρροής της. Το τυπογραφείο της διέθετε 
μεγάλη συλλογή γραμματοσειρών από όλα τα ελλη-
νικά στοιχειοχυτήρια, αλλά και πολλές άλλες που 
δεν απαντούν στα δειγματολόγιά τους και ήταν ειδι-
κές παραγγελίες του. Η απάντηση αυτής της ξεχασμέ

Εικ. 563. Η γραμματοσειρά Ελευθεροτυπίας ημίμαυρα 1063, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 19751980.

Εικ. 564. Η γραμματοσειρά Ελευθεροτυπίας ημίμαυρα 1065, στοιχειοχυτήριο «Βικτώρια», 19751980.

(18, 24, 30, 36, 48, 60 και 72 στ.), Βραδυνής μαύρα 
1066 (18, 24, 30, 36, 48, 60 και 72 στ.), Ελευθεροτυ-
πίας ημίμαυρα 1063 (14, 18, 24, 30, 36, 48, 60 και 72 
στ., εικ. 563),  Ελευθεροτυπίας ημίμαυρα 1065 (14, 
18, 24, 30, 36, 48, 60 και 72 στ., εικ. 564). 

   

Ο Γιάννης Σβορώνος και οι γραμματοσειρές 
της εφημερίδας Μακεδονία 

Η εφημερίδα Μακεδονία ιδρύθηκε το 1911 στη 
Θεσ σα λονίκη από τον εκδότη Κωνσταντίνο Βελλί-
δη (†1932) και μεταπολεμικά βρέθηκε την πρωτο-
καθεδρία της δημοσιογραφίας στη Βόρεια Ελλάδα 
με τον γιο του Ιωάννη (19091978). Μετά τον θάνα-
το και του θείου του (1936) ανέλαβε μόνος τη διεύ-
θυνση της εφημερίδας και ανανέωσε τον τεχνολογι-
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νης δραστηριότητας βρίσκεται, παρά τις γενικεύσεις 
του, στην αφήγηση του Λευτέρη Βόδενα, οδηγού και 
έμπιστου συνεργάτη του Βελλίδη: 

Οι αθηναϊκές εφημερίδες έφεραν το χρώμα μεταπολεμικά. Η 
Μακεδονία το εφάρμοζε από τον Μεσοπόλεμο ήδη. Τώρα 
φτιάχνεις αγγέλους με τα λέιζερ και τα κομπιούτερ. Τότε όλα 
ήταν ζήτημα χεριού και θηλυκού μυαλού. Να βρεις δηλαδή 
λύση σε προβλήματα που δεν τα είχε ψάξει ούτε η τεχνολο-
γία. Ένα τέτοιο «θηλυκό μυαλό» εκτός από τον [Σαλονικιό 
τσιγκογράφο Σωτήρη] Ζήση, ήταν κι ο μακαρίτης ο Γιώργος 
ο Γιαννούτσος. Αυτός του λέει μια μέρα του Βελλίδη «Αφε-
ντικό να φτιάξουμε μόνοι μας τυπογραφικά στοιχεία αντί να 
αγοράζουμε». «Τι λες μωρέ; Γίνεται αυτό;». «Γίνεται». «Και 
τι θα χρειαστείς;». «Τα κατάλληλα κράματα, έναν παντογρά-
φο, έναν σχεδιαστή-γραφίστα και το χυτήριο». Μου λέει ο 
Βελλίδης «Αμολύσου βρες τα μέταλλα που θα σου πει ο 
Γιαννούτσος και φέρε εδώ τον γραφίστα τον Γιάννη τον Σβο-
ρώνο». Ο Σβορώνος ήταν πολύ μεγάλος γραφίστας. Έφτια-
χνε το διαφημιστικό υλικό της ΔΕΘ. Νοικιάσαμε ένα μικρό 
χώρο από τους Κουσκουραίους και φτιάξαμε ένα στοιχειο-
χυτήριο. Ο Σβορώνος σχεδίασε την οικογένεια των γραμμά-
των, που τη βάφτισε «Γραμματοσειρά Μακεδονία» και ο 
Γιαννούτσος ανέλαβε να την κατασκευάσει. Και το πέτυχε 
το θηρίο. Έτσι βγήκαμε στην πρώτη σελίδα  με καινούρια 
φοβερά γράμματα. Αποκλειστικά δικά μας. Γραμματοσειρά 
«Μακεδονία». Από το χέρι του Γιαννούτσου, και την τέχνη 
του Σβορώνου. Θεός συγχωρέσ᾽ τους.

Χριστοδούλου 1999:55-57

Ο ζωγράφος, σκηνογράφος και γραφίστας Γιάν-
νης Σβορώνος (1919-1987) σπούδασε στη Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών (1937-1939) και μεταπολεμι-
κά ασχολήθηκε με τη γραφιστική τέχνη στη Θεσσα-
λονίκη (Κιλεσοπούλου 1999:260-261). Από το 1954 

Εικ. 565. Γιάννης Σβορώνος (1919-1987).

Εικ. 567. Αφίσα του Γιάννη Σβορώνου για την ατομική 
έκθεση των έργων του, Θεσσαλονίκη, 1957.

Εικ. 566. Αφίσα του Γιάννη Σβορώνου 
για την 21η  ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη 1956.

έως το 1964 είχε αναλάβει τον σχεδιασμό των αφι-
σών και εντύπων της ΔΕΘ, ενώ το 1957 έκανε την 
πρώτη ελληνική ατομική έκθεση γραφιστικής (εικ. 
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566-567). Το έργο του υπήρξε πρωτοποριακό για 
τις τότε συνθήκες της ελληνικής οπτικής επικοινω-
νίας και δεν προξενεί εντύπωση η επιλογή του από 
τον Βελλίδη να αναλάβει τον σχε διασμό των γραμ-
ματοσειρών της Μακεδονίας. Από το 1963 ο Σβορώ-
νος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και  εργάστηκε στη 
διαφημιστική εταιρεία «Έργον».

Δεν έχει διασωθεί κάποιος κατάλογος των γραμ-
ματοσειρών και των ονομάτων τους, ούτε είναι σί-
γουρο ότι αυτός τις σχεδίασε όλες. Κάποιες, όμως, 
επαναλαμβανόμενες σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες 
ορι  σμένων στοιχείων, όπως ο ανοικτός βρόγχος του 
γ, η ανωφερής κάτω κατάληξη στο ζ και ξ, ο κοντός 
δεξιός λωβός του φ, ή το μονόλωβο ψ, οδηγούν προς 
αυτό το συμπέρασμα και γιαυτό έχω δώσει σε όλες 
την ονομασία στοιχεία Σβορώνος με αύξοντα αριθμό 
ως αναγνωριστικό της ταυτότητάς τους. Οι γραμμα-
τοσειρές διέθεταν ποικιλία ως προς τις αναλογίες ή 
τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά τους: έξι είναι ανισό-
παχες (εικ. 569-574) – οι δύο χωρίς ακρεμόνες (εικ. 
573-574) – και τέσσερεις ισοπαχείς (εικ. 575-578). 
Τέλος, δύο ακόμα ισοπαχείς με ακρεμόνες (εικ. 579-
580) είναι παραλλαγές των στοιχείων Καΐρου, σε λευ-
κή πλάγια και μαύρη στενή σχεδίαση. 

Ένα επιπλέον ενδιαφέρον στοιχείο όλων είναι 
πως διέθεταν μόνο ένα τριγωνικό τονικό σύμβολο 
για τα φωνήεντα, το οποίο, επίσης, χρησιμοποιού-

σαν ως πνεύμα (και στα κεφαλαία) οδηγώντας συχνά 
στη στοιχειοθεσία κάποιων λέξεων με δύο σημεία. 
Αντιθέτως, οι τίτλοι με τις γνωστές γραμματοσειρές 
των ελληνικών στοιχειο χυτηρίων διέθεταν πλήρη πο-
λυτονική σήμανση. Αυτή η υβριδική τονική χρήση 
έγινε για τη μείωση του κόστους παραγωγής και 
στοιχειοθεσίας· ο Βελλίδης είχε παραγγείλει τις γραμ-
ματοσειρές χωρίς πολυτονικό σύστημα, εκμεταλ-
λευόμενος την τάση που είχε ήδη εμφανιστεί για τη 
χρήση του μονοτονισμού:

Η Μακεδονία εφάρμοσε το μονοτονικό εκεί γύρω στο ̓ 55-᾽56. 
Θα έλεγα ότι ο Βελλίδης είναι ο εφευρέτης του. [...] για να 
κερδίσει 30% χρόνο στη λινοτυπία, στην παραγωγή των 
αράδων.  [...] Ναι [υπήρξε αντίδραση]. Γράφτηκαν κάτι γε-
λοία περί μαλλιαρής γλώσσας, περί ασέβειας στην παράδοση. 
Δεν ίδρωσε το αυτί του Βελλίδη. Τους αγνόησε. Αλλά από το 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πολλοί τον υποστήριξαν.

Χριστοδούλου 1999:73-74

Όπως ήδη έχει αναφερθεί και η εταιρεία Intertype 
διαφήμιζε τότε τη διαθεσιμότητα γραμματοσειρών με 
«διαμαντάκι» αντί τόνων και πνευμάτων. Ίσως να 
υπήρχε και κάποια αμοιβαίως επωφελής συμφωνία - 
συνεργασία μεταξύ τους για την προώθηση της  χρή-
σης του μονοτονικού συστήματος στις στοιχειοθετι-
κές μηχανές.

Εικ. 568. Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Μακεδονία με γραμματοσειρές του Γ. Σβορώνου, Θεσσαλονίκη, 10.7.1962.



Εικ. 569. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 1 / Μακεδονία, εφημερίδα Μακεδονία, 1960-1970.

Εικ. 570. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 2, εφημερίδα Μακεδονία, 1970-1980.

Εικ. 571. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 3, εφημερίδα Μακεδονία, 1960-1970.



Εικ. 572. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 4, εφημερίδα Μακεδονία, 1960-1970.

Εικ. 573. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 5, εφημερίδα Μακεδονία, 1960-1970.

Εικ. 574. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 6, εφημερίδα Μακεδονία, 1960-1970.



Εικ. 575. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 7, εφημερίδα Μακεδονία, 1970-1977

Εικ. 576. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 8, εφημερίδα Μακεδονία, 1960-1970.

Εικ. 577. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 9, εφημερίδα Μακεδονία, 1975-1977.



Εικ. 578. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 10, εφημερίδα Μακεδονία,1960-1970.

Εικ. 579. Η γραμματοσειρά Βελλίδης 11 (Καΐρου Πλάγια λευκά;), εφημερίδα Μακεδονία, 1960-1970.

Εικ. 580. Η γραμματοσειρά Σβορώνος 12 (Καΐρου Στενά μαύρα;), εφημερίδα Μακεδονία, 1960-1970.
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Ο Λεω νίδας Χρηστάκης και 
το Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών 
και Μάρκετινγκ (ΕΙΓΤΜ)

Η μεγέθυνση της οικονομίας και η αυξανόμενη πα-
ρουσία της διαφήμισης στην ελληνική κοινωνία 
που ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 άρχισαν να δημι-
ουργούν τις πρώτες προσπάθειες οργάνωσης συλλο-
γικών φορέων για την ανάπτυξη του πεδίου της ελ-
ληνικής μορφολογίας (ντιζάιν) και της δια μόρφωσης 
συγκροτημένου λόγου και ενημέρωσης για τις εξε-
λίξεις του χώρου διε θνώς.   

Ήδη από το 1958, σε δύο διαλέξεις του στη Θεσ-
σαλονίκη, ο Παναγιώτης Μιχελής (1903-1969), κα-
θηγητής αρχιτεκτονικής και ένας από τους πρώτους 
Έλληνες που υπήρξαν υπέρμαχοι της μοντέρνας αρ-
χιτεκτονικής και τέχνης, έκανε λόγο για την ανάγκη  
διαμόρφωσης αισθητικής στη βιομηχανική παραγω-
γή των ελληνικών προϊόντων (Μιχελής 1959).

 Λίγο αργότερα, το 1961, ο Θεμιστοκλής Βαρά-
γκης (1932-2002), γόνος και διευθυντής της ομώνυ-
μης επιτυχημένης επιχείρησης επίπλων, υπήρξε η 
κινητήριος δύναμη για την ίδρυση της Ελληνικής 
Εταιρείας Βιομηχανικής Μορφολογίας (ΕΕΒΜ) και 
του διαρκούς εκθεσιακού Κέντρου Βιομηχανικής 
Μορφολογίας (ΚΒΜ) με σκοπό «την προώθηση του 
σχεδιασμού για τη μαζική παραγωγή, την ευαισθη-
τοποίηση του κοινού ως προς θέματα σχεδιασμού, 
και τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στη 
σχεδιαστική δια δικασία». Στο φιλόδοξο Καταστατι-
κό της η εταιρεία περιλάμβανε πολλές κατηγορίες: 
Οικιακού εξοπλισμού, Επαγγελματικού εξοπλισμού 
γραφείων, Γραφικών Τεχνών και Τυπογραφίας, Ηλε-
 κτρικού εξοπλισμού, Επιστημονικών και ηλεκτρο-
νικών οργάνων ακριβείας, Οπτικών και φωτογραφι-
κών ειδών, και Κομψοτεχνημάτων - Χειροτεχνίας. 
Για την προσπαθεια αυτή οι πρωτεργάτες ξεκίνησαν 
και την έκδοση ενός δελτίου τύπου με την ονομασία 
Βιομηχανική Μορφολογία, του οποίου τη σχεδίαση, 
όπως και όλη την υπόλοιπη οπτική επικοινωνία της 
οργάνωσης, ανέλαβε ο Μιχάλης Κατζουράκης (1933-), 
ιδρυτικό μέλος της ΕΕΒΜ και ένας από τους σημα-
ντικότερους έλληνες γραφίστες της νέας γενιάς. Από 
τον Αύγουστο του 1962 έως τον Μάιο του 1963 κυ-
κλοφόρησαν έξι τεύχη, αλλά δυστυχώς το ενθουσιώ δες 
και μεγαλεπήβολο αυτό εγχείρημα δεν μακροημέ-
ρευσε, εν μέσω σύγκρουσης συμφερόντων με κύ-
κλους του αρχιτεκτονικού κατεστημένου, έλλειψης 
εμπειρίας διαχείρισης πολυσυλλεκτικών σχη μάτων, 
προσωπικών φιλοδοξιών, και του συνεχώς οξυνόμενου 
πολιτικού περιβάλλοντος (Γιάγκου 2015:101-127). 

Η ΕΕΒΜ υπήρξε, πάντως, πρότυπο για μία ακόμη 
προσπάθεια συγκρότησης ενός οργανωμένου βήμα-
τος ανάδειξης και προώθησης της οπτικής επικοινω-
νίας, η οποία κινητοποίησε, έστω και για λίγα χρόνια, 
τη νέα γενιά γραφιστών που προσέβλεπε σε μια δυνα-
μική και δημιουργική παρουσία που θα εδραίω νε τον 
πολυπόθητο ευρωπαϊκό μοντερνισμό και θα έβγαζε το 
ελληνικό ντιζάιν από τον επαρχιωτισμό του. 

Το 1964, λοιπόν, εμφανίστηκε το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Γραφικών Τεχνών και Μάρκετινγκ με ιδρυ τή 
και ηγέτη του τον ζωγράφο-γραφίστα Λεω νίδα Χρη-
στάκη (1929-2009).9  Όπως και η ΕΕΒΜ, το νέο σχή-
μα έπασχε από συλλογική συμμετοχή και δράση πέ-
ραν του ενθουσιασμού του παρορμητικού ιδρυτή 
του. Ο Χρηστάκης οργάνωσε ένα Συνέδριο Γραφι-
κών Τεχνών το 1965 και δύο Εκθέσεις Τυπογραφίας 
το ίδιο και το επόμενο έτος στην Αθήνα. Προσπάθη-
σε, επίσης, να εκδόσει το περιοδικό Γραφική Τέχνη, 
με μόνο σκοπό την παρουσίαση του γραφιστικού έρ-
γου ελλήνων δημιουργών «[...] δεν φιλοδοξεί να 
ανοίξει διάλογο με κανέναν πάνω σε θεωρητικά και 
αισθητικά προβλήματα των γραφικών τεχνών», αλλά 
δεν κατάφερε να κυκλοφορήσει παρά μόνο ένα τεύ-
χος του, το 1964 (Εμμανουήλ 2012:57-62). 

Εικ. 581. Το εξώφυλλο του περιοδικού γραφική τέχνη,
 Αθήνα,  ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1964.

9. Για το καλλιτεχνικό έργο του Λ. Χρηστάκη βλ. Κιλεσοπού-
λου 1999:261-262)
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Απτόητος, το 1967 ο Χρηστάκης προσπάθησε 
να ασχοληθεί με τις ελληνικές γραμματοσειρές και 
συνέταξε ένα κατάλογο με τον τίτλο γραφική: περι-
έχει αλφάβητα και αριθμούς προς χρήσιν καλλιτε-
χνών των γραφικών τεχνών, διαφημιστικών γραφείων, 
λιθογραφείων, τυπογραφείων, ατελιέ, καθώς και σπου-
δαστών των σχο λών διακοσμητικής και άλλων (εικ. 
581). Στον Πρό λογο ο συντάκτης πληροφορεί το 
κοινό ότι: 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Γραφικών Τεχνών και Μάρκετινγκ 
με την ευγενική συνεργασία της Διεθύνσεως της Αποθήκης 
Χάρτου Δ.Κ. Ασημάκη, θέλοντας να δώσει στους Έλληνες 
γραφίστες ένα βοήθημα για την δύσκολη περιπέτεια της 
δουλειάς τους, απεφάσισε να κυκλοφορήσει το παρόν βι-
βλίο με 48 Ελληνικά αλφάβητα και αριθμούς, με γράμματα 
στυλ, γνωστά και χρήσιμα.

Εικ. 582. Η γραμματοσειρά Όρθια Σκιώδη, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

Εικ. 584. Η γραμματοσειρά Πλατέα παχέα, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

Εικ. 585. Η γραμματοσειρά Έτοιμα κάσσας, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

Εικ. 583. Η γραμματοσειρά Βυζαντινά τοιχογραφιών, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

1967 Shadowed Bold

1960 Αρχαϊκά Πλατέα

1967 Stencil Bold

1967 Βυζαντινά Τοιχογραφιων

Οι εκδότες δεν φιλοδοξούν να παρουσιάσουν μια μελέ-
τη με ιστορική συνέπεια και ελληνικότητα στο χώρο των 
τύπων των γραμμάτων, αλλά πιστεύουν ότι συμπαραστέκο-
νται σ᾽ όλους εκείνους τους καλλιτέχνες των εφηρμοσμέ-
νων τεχνών που ξεκινώντας από σωστά κίνητρα θέλουν να 
παρουσιάζουν στους ενδιαφερομένους μια ολοκληρωμένη 
μακέτα και μια τελειωμένη δουλειά, με τα γράμματα, τα 
κείμενα και τα συνθήματα στη θέση τους και Ελληνικά.

Η Διεύθυνση του Ινστιτούτου σε συνεργασία με καθη-
γητή Πολυτεχνείου και μια ομάδα φωτισμένους σπουδα-
στές και ερευνητές, ιστορικούς και βυζαντινολόγους προ-
σπαθεί να ολοκληρώσει και θα την εκδώσει, μια Ελληνική 
εικονογραφημένη και αλφαβητισμένη μελέτη στον χώρο 
των γραμμάτων και των τύπων τους.

Οι ονομασίες που συνοδεύουν τις οικογένειες που παρου-
σιάζουμε είναι αυτές που ο χρόνος και η εμπειρία μας άφησε 
και που πολλές φορές ξεκινάνε από τον χώρο της προέλευσής 



Εικ. 586. Σελίδες από τον Κατάλογο γραμματοσειρών, Αθήνα,  ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.



1967 Clarendon

Εικ. 588. Η γραμματοσειρά Κρητικά, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

Εικ. 589. Η γραμματοσειρά Κλάρεντον - Αντίκ, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

Εικ. 587. Η γραμματοσειρά Πανοραμικά λευκά, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

1960 Πανοραμικά Λευκά

1967 Kλασικά

Εικ. 590. Η γραμματοσειρά Κλασσικά, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.
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1960 Πανοραμικά Μαύρα

Εικ. 592. Η γραμματοσειρά Φωτεινά, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

Εικ. 593. Η γραμματοσειρά Πανοραμικά μαύρα, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

Εικ. 591. Η γραμματοσειρά Ιταλικά, ΕΙΓΤΜ - Λεωνίδας Χρηστάκης, 1967.

τους, τον εισαγωγέα, τον ανάδοχο τεχνίτη τυπογράφο, τον χρημα-
τοδότη, τον σχεδιαστή κ.ό.κ.ό. Όχι σπάνια για τις πιο ασυνήθι-
στες ξενοφερμένες οικογένειες υπάρχουν δύο και τρεις ονομα-
σίες χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το γράμμα είναι περιφρονημένο.

Η πρώτη έκδοση του λευκώματος αυτού κυκλοφορεί 
πειραματικά σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και ανάλο-
γα με την υποδοχή που θα έχει από τον κλάδο των καλλιτε-
χνών των γραφικών τεχνών, διαφημιστών, σπουδαστών και 
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διακοσμητών θα προχωρήσει στην πιο ολοκληρωμένη και 
βελτιωμένη παρουσίαση εκατοντάδος οικογενειών Ελληνι-
κών αλφαβήτων.

Στην επόμενη σελίδα προσθέτει:

Πολλές από τις οικογένειες αλφαβήτων και των αριθμών 
που συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο μπορούν να εκτελε-
στούν κατά λέξεις σε οποιοδήποτε μέγεθος με το φωτοκυτ-
ταρικό σύστημα της ΔΙΑΦΕΞ, Σκουφά 5, τηλ. 635.245.
Μερικά από τα γράμματα αλφαβήτων σχεδιάστηκαν από 
τον γραφίστα Αλέξανδρο Δανά.

Το περιεχόμενο, σε αντίθεση με τον πολλά υπο-
σχόμενο Πρόλογο, περιέχει έναν σημαντικό αριθμό 
γραμματοσειρών, αλλά δημιουργεί περισσότερα 
ερωτηματικά, παρά ενημέρωση. Δυστυχώς δεν διευ-
κρινίζονται οι πηγές των γραμματοσειρών και η πα-
ρουσίασή τους προσφέρει ελάχιστη οργάνωση ή κα-
τάταξη που θα μπορούσε να βοηθήσει την ταξινόμηση 
και χρήση τους. Εκτός αυτού οι ονομασίες τους είναι 
προβληματικές και ελάχιστα αντιστοιχούν με τις τότε 
γνωστές στον χώρο: η Gill Sans αναφέρεται χωρι-
στά ως Πεζά Ολύμπια και Κεφαλαία Λαρισαϊκά (η 
τελευταία αντιστοιχεί στο δειγματολόγιο του Παρα-
σκευό πουλου), η ισοπαχής Gill Sans μαύρα ως Νέα 
μηχανής, η ανισόπαχη Times μαύρα ως Πέρφεκτ, τύ-

που Βερσαλλιών κ.λπ., αλλά και αρκετές ασαφείς 
όπως, Έτοιμα κάσσας, Ολύμπια νέα Καπετανάκη, 
Μποτόνι κλασσικά, κ.ά.

Οι νέες σχεδιάσεις, για διαφημιστικές κυρίως χρή-
σεις, θα πρέπει να προορίζονταν για μήτρες-φίλμ σε 
τιτλέζα (το φωτοκυτταρικό σύστημα της ΔΙΑΦΕΞ;) 
και δεν είναι παρά εξελληνισμοί λατινικών σειρών 
στο ίδιο πνεύμα αυτών που διέθεταν τα ελληνικά 
χυτήρια τη δεκαετία του 1960 (εικ. 582-593).

Και αυτό το εγχείρημα όμως δεν είχε συνέχεια, 
ούτε η αναφερόμενη ανώνυμη ομάδα εργασίας από 
ιστορικούς και βυζαντινολόγους ερευνητές πα ρου-
σίασε κάποια μελέτη. 

Αταυτοποίητες ελληνικές γραμματοσειρές
της περιόδου 1950-1970

Η έρευνά μου σε πολλές μεταπολεμικές εφημερίδες, 
περιο δικά και τυπογραφικά δειγματολόγια τυπογρα-
φείων (1950-1970) έφερε στο φως ορισμένες διακο-
σμητικές γραμματοσειρές που δεν εμφανίζονται στα 
δειγματολόγια των ελληνικών στοιχειοχυτηρίων, 
αλλά παρόλα αυτά η παρουσία και η σχεδίασή τους 
πρέπει να συμπεριληφθεί στην απεικόνιση της ιστο-
ρίας της περιόδου με την ελπίδα πως η μελλοντική 
έρευνα θα τις ταυτοποιήσει (εικ. 594-605).

1956 Albertus Condensed??

1956 Condensed caps

1955 ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Εικ. 594. Η γραμματοσειρά Albertus (;) στενά, δεκαετία 1950.

Εικ. 595. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1950.

Εικ. 596. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1950.



Εικ. 598. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1960.

Εικ. 599. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1960.

Εικ. 597. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1950.



Εικ. 600. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά (Καΐρου Μαύρα Πλάγια;), δεκαετία 1960.

Εικ. 601. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1960.

Εικ. 602. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1960.

Εικ. 603. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1960.

Εικ. 604. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1960.

Εικ. 605. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, δεκαετία 1960.

1960 Slab Serif Inclined

1960s Venus 14

1964 Δίγραμμα Σπηλιόπουλου

1962 Inline caps

1962 Round condensed caps

1964  Baskerville Italic
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Εικ. 606. Ο Σταύρος Σταυρόπουλος (δεξιά) και το περίπτερο της Γραφικής Ε.Β.Ε.Ε., στην Έκθεση Image 88, Αθήνα, 1988.

Το τέλος της μεταλλικής στοιχειοθεσίας

Η δεκαετία του 1980 έφερε το ουσιαστικό τέλος της  
μηχανικής στοιχειοθεσίας στον ελληνικό χώρο των 
γραφικών τεχνών εκτός λίγων που παρέμειναν ενερ-
γοί στη χρήση της μονοτυπικής παραγωγής έως τη 
συνταξιοδότησή τους, όπως οι αδελφοί Παλυβο-
γιάννη, ο Χρίστος Μανουσαρίδης και ο Τσιβεριώ-
της στην Αθήνα ή ο Πετράκος στην Πάτρα. Όμως η 
φθίνουσα πορεία ζήτησης της τέχνης τους ήταν πλέον 
εμφανής (Σκλαβενίτης 2016:20-58).

Τελευταίος ο Σαρασίτης σταμάτησε τη χύτευση 
στοιχείων και το εργοστάσιο παρήγαγε πλέον μεταλ-
λικά τζάκια και άλλες παρόμοιες κατασκευές. Τα μη-
χανήματα και οι μήτρες που διασώθηκαν κατέληξαν 
στον Νίκο Βοζίκη, έναν ρομαντικό εκδότη-τυπογρά-
φο των εκδόσεων Διάττων, ο οποίος έχει έως σήμερα 
αναλάβει και τη λειτουργία του τυπογραφείου «Μα-
νούτιος» του εκλιπόντος Χρίστου Μανουσαρίδη.

Οι δύο τελευταίες προσπάθειες παραγωγής μεταλ-
λικών στοιχείων περιγράφονται από τον Κ. Μαστορί-
δη (2006:108-109). Τη δεκαετία του 1960, ο Αργύρης 
Κουτούπας (†2001) είχε εργαστεί ως στοι χειοχύτης 
πρώτα στον Παρασκευόπουλο και μετά στον Σαρα-
σίτη. Από τις αρχές του 1970 ίδρυσε τυπογραφείο 
στη Θεσσαλονίκη, αλλά πέντε χρόνια αργό τερα άρ-
χισε να χυτεύει και να εμπορεύεται μέταλλα και διά-
στιχα πριν αρχίσει και την παραγωγή στοιχείων. 
Απέκτησε τις μήτρες των γραμματοσειρών της εφη-
μερίδας Μακεδονία, ενώ προσπάθησε να δημιουρ-
γήσει και νέες με τους γιους του, αλλά η προσπά-
θεια δεν ευωδόθηκε. Τελικά, άρχισε μία συνεργασία 
με τον Σταύρο Σταυρόπουλο, πρώην πωλητή του 
στοιχειοχυτηρίου «ΠΑΠ», για τη χύτευση στοιχείων 
από τη συλλογή Παρασκευόπουλου, αλλά και αυτή 
δεν μακροημέρευσε.

Ο Σταυρόπουλος έκανε μία προσπάθεια να εκμε-
ταλλευτεί τη συλλογή μητρών του Παρασκευόπου-
λου που είχε περιέλθει στην κατοχή του, ιδρύοντας 
την εταιρεία Γραφική Ε.Β.Ε.Ε., στην Αθήνα. Το 1988 
παρουσίασε την εταιρεία και τα προϊόντα της (ανα-
σκευασμένα πιεστήρια, μεταλλικά στοιχεία, κ.λπ.), 
στην εμπορική έκθεση «Image 88» και ανέλυσε τους 
στόχους του σε μια συνέντευξη:

[...] Πριν 3 ½ χρόνια η «Τυπογραφία» δέχτηκε ένα τηλεφώνη-
μα από απ᾽ τον φίλο μας Σταύρο Σταυρόπουλο [...] Κοντολο-
γής μας ανακοίνωσε τα σχέδιά του και το σπουδαιότερο, ότι 
σκέπτεται να αγοράσει το παλιό εργοστάσιο του «ΠΑΠ», που 
θα το ξαναζωντανέψει οπωσδήποτε σε νέες βάσεις παραγω-
γής, σε νέες μεθόδους επεξεργασίας και σε νέους πελάτες.

Οι ιδιοκτήτες της «Τυπογραφίας» του επισήμαναν ότι 
είναι δύσκολη δουλειά και επικίνδυνη και ότι διακινδυνεύει 
τα κεφάλαιά του. [...] 

ΛΑΝΤΑΣ: Βλέπω ότι οι ανησυχίες σου για το ξαναζω-
ντάνεμα του στοιχειοχυτηρίου εκπληρώθηκαν. Πες μας 
γιατί το άνοιξες. Ποιές οι προοπτικές σας και σε σχέση με 
τη Νέα Τεχνολογία τι πιστεύεις;

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως βλέπετε ότι σας είχα πει και 
πριν 3 ½ χρόνια, στο πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε η 
αγορά του παλιού εργοστασίου που από τον θάνατο και 
μετά του παλιού ιδιοκτήτη εγκαταλείφθηκε από τους κλη-
ρονόμους του. Στη συνέχεια το προσωπικό και οι παλιοί 
τεχνίτες ασχοληθήκαμε επί δύο ολόκληρα χρόνια να ξανα-
φέρουμε μέταλλο από το εξωτερικό (δεν υπήρχε γραμμά-
ριο), να αναδιαρθρώσουμε την παραγωγή και να ξεκαθαρί-
σουμε συγκεκριμένα ζητήματα, όπως αυτά:

α) Να μειώσουμε αυτό τον τεράστιο όγκο δειγματολο-
γίου γραμμάτων στα απολύτως απαραίτητα γράμματα που 
σήμερα, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια χρειάζονται ανανέω-
ση λ.χ. τα 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 24 στιγμές εν χρήσει 
γράμματα του καλλιτεχνικού τυπογραφείου.



Εικ. 607. Η γραμματοσειρά Ιάνθης λευκά, στοιχειοχυτήριο Γραφική Ε.Β.Ε.Ε., 1985-1995.

Εικ. 608. Η γραμματοσειρά Ιάνθης ημίμαυρα, στοιχειοχυτήριο Γραφική Ε.Β.Ε.Ε., 1985-1995.
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1970 Βυζαντινά Σταυρόπουλος

Εικ. 609. Η γραμματοσειρά Βυζαντινά, στοιχειοχυτήριο Γραφική Ε.Β.Ε.Ε., 1985-1995.

β) Αφού ξεδιαλέχθηκαν οι οικογένειες που νομίζαμε 
ότι είναι απαραίτητες για την αγορά, κάναμε ένα Gallop και 
Marketing, με επιστημονικά δεδομένα και αφαιρέσαμε ή 
προσθέσαμε οικογένειες.

γ) Μειώσαμε με βάση το μονοτονικό σύστημα γραφής 
τα βάρη της κάσας, ώστε βάσει μιας ελκυστικής τιμής η 
ανανέωση να γίνει εφικτή. Αυξήσαμε τις αναλογίες των κε-
φαλαίων γραμμάτων και αφαιρέσαμε με βάσει εμπειρικά 
και επιστημονικά κριτήρια τις μήτρες εκείνες που η ζωή 
κατέστησε άχρηστες.

ε) Αρχίσαμε την παραγωγή για την αποθεματοποίηση 
ικανού STOCK από τις εν χρήσει οικογένειες χωρίς να 
ΠΡΟΠΩΛΗΣΟΥΜΕ την παραγωγή. Τώρα είμαστε σε θέση 
να εξυπηρετήσουμε πελάτη με πλήρη παραγγελία από 3-15 
ημέρες πλήρως συμπληρωμένη.

στ) Οι δικονομικοί όροι είναι διαφοροποιημένοι σε 
σχέση με το παρελθόν. Παραδίδουμε και κλείνουμε λογα-
ριασμούς (βασική προϋπόθεσή μας μικρή προκαταβολή). 
Δεν εισπράτουμε πριν παραδόσουμε. [...] 

Χάρης Λάμπρος, «“Γραφική” και Γραφική Ε.Β.Ε.Ε. - 
Στ. Σταυρόπουλος, Τυπογραφία, 30, 603(15.4.1988)14

Όμως ο κλάδος είχε κορεστεί από φωτοστοιχειο-

θετικές επιχειρήσεις και ήδη έμπαινε με άλματα στον 
νέο ψηφια κό κόσμο. Τα μικρά συνοικιακά τυπογρα-
φεία που παλαιότερα εξασφάλιζαν την καθημερινή 
ροή της παραγωγής στοιχείων με τις παραγγελίες 
τους είχαν αρχίσει να αγοράζουν μικρές όφσετ μη-
χανές και ξεφορτώνονταν πλέον τις κάσες και τα 
υψιτυπικά πιεστήρια, γιατί ήταν πολύ φθηνότερο να 
συνεργάζονται με εταιρείες και να παραγγέλνουν τη 
στοιχειοθεσία όποιων κειμένων χρειάζονταν. Έτσι, 
δεν εκπλήσσει ότι οι στόχοι του αιθεροβάμωνα 
Σταυρόπουλου οδήγησαν στην αναπόδραστη εμπο-
ρική αποτυχία του εγχειρήματος. «Στο τελευταίο 
γράμμα που έλαβα, τον Ιούνιο του 2000, ρωτούσε 
εάν κάποιο Μουσείο ενδιαφερόταν να αγοράσει το 
υλικό που έχει στα χέρια του...» (Μαστορίδης 2006: 
109). Πράγματι, μόνο κάποια πακέτα με αχρησιμο-
ποίητα στοιχεία (εικ. 607-609) που φέρουν τον λο-
γότυπο και το όνομα Γραφική Ε.Β.Ε.Ε. στο Μουσείο 
Τυπογραφίας και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων διασώζονται για να θυμί-
ζουν το κύκνειο αυτό άσμα που κλείνει τον κύκλο των 
ελληνικών επιχειρήσεων που έδρασαν στον χώρο 
των μολυβένιων τυπογραφικών στοιχείων. 
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Η ανάπτυξη της φωτοστοιχειοθετικής
τεχνολογίας 

Η δημοφιλία της έγχρωμης έντυπης εικόνας έφερε 
τη γρήγορη ανάπτυξη της λιθογραφικής εκτυπωτι-
κής μεθόδου στα τέλη του 19ου αιώ να και η αντικα-
τάσταση της βαρειάς και εύθραστης ασβεστολιθικής 
πέτρας από ελαφρά και εύκαμπτα φύλλα τσί  γκου 
στις αρχές του 20ού επέτρεψε την κατασκευή ταχύ-
τατων περιστροφικών πιεστηρίων πού άλλαξαν άρ-
δην την προοπτική των εξελίξεων στον χώρο της 
έντυπης αναπαραγωγής. Δύο ακόμα επιδραστικές 
καινοτομίες υπήρξαν η εισαγωγή της φωτογραφικής 
μεθόδου στην αποτύπωση της εικονογράφησης για 
μαζική αναπαραγωγή με την οποία μειώθηκε δρα-
στικά το κόστος δημιουργίας τους και η εφεύρεση 
του παρένθετου κυλίνδρου από καουτσούκ κατά την 
εκτύπωση (όφσετ) που βελτίωσε καθοριστικά την 
ποιότητα της έγχρωμης εκτύπωσης.  

Ο επιτυχής συνδυασμός της φωτογραφικής με-
θόδου με την έντυ πη διαδικασία δεν άργησε να οδη-
γήσει τους οξυδερκείς παρατηρητές στο συμπέρα-
σμα πως θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για 
την αλλαγή παραδείγματος όχι μόνο στην αναπαρα-
γωγή εικόνων, αλλά και στη  στοιχειο θεσία κειμέ-
νου. Έτσι, οι προσπάθειες να στοιχειοθετηθούν κεί-
μενα με φωτογραφικά μέσα άρχισαν αμέσως μετά 
την εφεύρεση της φωτογραφίας στα μέσα του 19ου 
αιώνα. Όμως, τόσο η μακραίωνη «εξάρτηση» από 

την παραδοσιακή τυπογραφία, όσο και η δυσκολία 
της χρήσης γυαλιού και η προβληματική αργότερα 
τεχνολογία διάφανου υποστρώματος από κυτταρίνη 
(το πλαστικό δεν εφευρέθηκε παρά τη δεκαετία του 
1930 και εφαρμόστηκε μαζικά μεταπολεμικά) δεν 
επέτρεψαν τη γρήγορη ανάπτυξη της ιδέας σε επαγ-
γελματικό επίπεδο. Μια σημαντική τυπογραφική πα-
ράμετρος που εμπόδιζε για καιρό την αποδοχή και 
ανάπτυξη της ιδέας στους τυπογραφικούς κύκλους 
ήταν η παραγωγή οποιουδήποτε κειμένου, μικρού ή 
μεγάλου μεγέθους, από μήτρες ενός μόνο μεγέθους. 
Το σχέδιο των γραμμάτων είχε ανεπαίσθητες ή και 
εμφανείς σχεδια στικές διαφορές που εφάρμοζε ο 
στοιχειοχαράκτης σε κάθε μέγεθος για το οποίο προ-
οριζόταν και αυτές δεν ήταν δυνατόν να υπάρχουν αν 
όλα τα μεγέθη προέρχονταν από μια κοινή μήτρα για 
κάθε γραμματοσειρά. Και στη μηχανική στοιχειοθε-
σία, αντίστοιχα, ο διαφοροποιημένος σχεδιασμός 
ανάλογα με το μέγεθος ήταν εφικτός (φυσικά με 
πολύ περισσότερα σχέδια που έπρεπε να παραχθούν 
από τα ατελιέ των εταιρειών). Στη φωτοστοιχειοθετι-
κή τεχνολογία όμως, αυτό το πρόβλημα ουσιαστικά 
δεν λύθηκε ποτέ ικανοποιητικά και μάλλον αποσιω-
πήθηκε και τελικά ξεχάστηκε για να ικανοποιηθούν 
οι εκρηκτικές ανάγκες των εφημερίδων και των 
περιο δικών με το ελάχιστο δυνατόν κόστος στη με-
ταπολεμική χρυσή εποχή του Τύπου. 

Οι πρώτες συστηματικές, αν και ακόμα πρωτό-
λειες, μηχανές έκαναν την εμφάνισή τους στα τέλη 

Μέρος Δ´: Η φωτοστοιχειοθεσία
                      στην Ελλάδα 1970-1990

Εικ. 610. Σχέδια της πρώτης φωτοστοιχειοθετικής μηχανής του Eugen Porzsolt, US Patent Office, 1896. 
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του 19ου αιώνα και ως το τέλος του Β´ Παγκοσμίου 
Πολέμου πολλές πατέντες είχαν κατατεθεί, αλλά λί-
γες έφτασαν στο στάδιο κατασκευής κάποιου λει-
τουργικού μοντέλου. Την περίοδο εκείνη είχε αρχί-
σει πλέον να διαφαίνεται η επερχόμενη δυναμική 
παρουσία της φωτογραφικής διαδικασίας που θα 
εκτόπιζε τα παραδοσιακά πεδία της υψιτυπικής εκτύ-
πωσης. Όμως, ακόμα και όσοι διέκριναν τις νέες 
εξελίξεις δυσκολεύονταν να αντιληφθούν πόσο ρι-
ζική θα ήταν τελικά η αλλαγή και πόσο καθολική η 
κυριαρχία της φωτογραφίας και της λιθογραφι-
κής-όφσετ μεθόδου που αλληλοσυμπληρώνονταν 
τεχνικά και υπηρετούσαν αποτελεσματικότερα την 
αδηφάγο ζήτηση για εικόνες ενός ραγδαία αυξανό-
μενου αναγνωστικού κοινού.

Το πρώτο δείγμα φωτοστοιχειοθετικής τεχνολο-
γίας έκανε την εμφάνισή του το 1894, όταν εκδόθη-
κε στην Αγγλία η πατέντα για τη μηχανή του Eugen 
Porzsolt (εικ. 610). Χρησιμοποιούσε θετικές εικό-
νες των χαρακτήρων επάνω σε κύβους που βρίσκο-
νταν σε ένα περιστρεφόμενο κύλινδρο και επιλέγο-
νταν μέσω πληκτρολογίου. Ο κάθε κύβος έφερε στις 
τέσσερεις οριζόντιες πλευρές τέσσερα στοιχεία ίδιου 
πλάτους (από τέσσερεις διαφορετικές γραμματοσει-
ρές) για φωτογράφηση σε φωτοπαθές χαρτί που μπο-
ρούσαν έτσι να χρησιμοποιηθούν μαζί προσφέρο-
ντας 480 χαρακτήρες μέσω των 120 πλήκτρων του 
ηλεκτρομαγνητικού κλαβιέ. Τελικά η προσπάθεια 
δεν είχε εμπορική επιτυχία, αλλά έθεσε τις βάσεις 

Εικ. 611. H φωτοστοιχειοθετική μηχανή  Discotype του A.E. Bawtree, Λονδίνο, 1924. 

Εικ. 612. Δείγμα φωτοστοιχειοθεσίας της Discotype, 
William Gamble (επιμ.), στην ετήσια επιθεώρηση 

Penrose Annual, 1924.
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νη φωτογραφική κάμερα γινόταν η μεταφορά τους 
σε φωτο παθές χαρτί.

Το 1924 παρουσιάστηκε στο περιοδικό Penrose’s 
Annual ένα εικονογραφημένο άρθρο του εφευρέτη 
A.E. Bawtree, για τη μηχανή Bawtree Photo graphic 
Type-Composing Machine / Discotype που είχε δη-
μιουργηθεί και αυτή από το 1915, αλλά τεχνικές 
δυσκολίες και ο πόλεμος δεν επέτρεψαν τη γρήγορη 
ανάπτυξή της (εικ. 611-612). Κατά τον συγγραφέα, 
η νέα αυτή ιδέα δεν σκόπευε στην αντικατάσταση 
της κυρίαρχης μηχανικής στοιχειοθεσίας, αλλά 
στην υποστήριξη ειδικών εκδοτικών αναγκών σε 
τίτλους και διαφημιστικές εργασίες. Ο μηχανισμός 
της στηριζόταν σε γυάλινους αρνητικούς δίσκους 
με τα στοιχεία από όπου με περιστροφή εμπρός από 
φωτεινή πηγή κάθε επιλεγμένο γράμμα προβαλλό-
ταν σε φωτοπαθές χαρτί για να στοιχειοθετηθούν 
λέξεις, προτάσεις ή τυπογραφικά κοσμήματα.

Άλλες σημαντικές προσπάθειες ήταν η μηχανή  
Thotmic στην Αγγλία από τους Johannes Robert Carl 
August και Edgar Kenneth Hunter, το 1921-1923 
(εικ. 613) και η Uher type του Ούγγρου Edmond Uher 
στη Γερμανία, το 1931 (εικ. 614). Η πρώτη, επηρε-

Εικ. 614. H φωτοστοιχειοθετική μηχανή  Uhertype του Edmond Uher, Μ.Α.Ν., Νυρεμβέργη, δεκαετία 1930. 

Εικ. 613. H φωτοστοιχειοθετική μηχανή Thotmic 
των J.R.C. August και E. Kenneth Hunter, Λονδίνο, 1923. 

για να εξε  ρευνηθούν τα τεχνικά πεδία που αργότε-
ρα έφεραν την επιτυχία της φωτοστοιχειοθεσίας.  

Το 1915-1921 παρουσιάστηκε η μηχανή Photo-
line του Arthur Dutton που αποτελείτο από δύο μέρη: 
μια χειρωνακτική στοιχειοθετική μηχανή, όπου αρ-
νητικές μήτρες στοιχειοθετούνταν εν σειρά σε λέ-
ξεις σε συνθετήριο και με μια ειδικά προσαρμοσμέ-
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ασμένη από τις κινηματογραφικές μηχανές προβο-
λής, είχε τους χαρακτήρες της γραμματοσειράς (με-
γέθους 24 στιγμών) σε ένα ρολό από φιλμ 
κυτταρίνης με οπές στα πλάγια που ο χρήστης έλεγ-
χε από το πληκτρολόγιο και μπο ρούσε να συνθέτει 
κείμενο σε μέγεθος από 5 έως 96 στιγμές. Η έρευνα 
και ανάπτυξη της μηχανής συνεχίστηκε έως και τη 
δεκαετία του 1930, αλλά τελικά δεν μπόρεσε να κα-
ταλήξει σε μια λειτουργική λύση. 

Η Uhertype αγοράστηκε από την εταιρεία Μ.Α.Ν. 
(Maschinen  fabrik-Augsburg-Nürnberg) στη Γερμανία 
και παρήγαγε κάθε φορά μια ενιαία αράδα κειμένου 
σε φιλμ, όπως μια αντίστοιχη αράδα λινοτυπίας, με 
οπές στην αρχή και το τέλος για να εφαρμόζουν σε 
στήλες και να φωτογραφηθούν μαζί σε αρνητικό 
φιλμ για να παραχθούν ως ανάγλυφα/στερεότυπα 
κλισέ προς εκτύπωση. Η μήτρα των στοιχείων κάθε 
διαθέσιμης γραμματοσειράς εφαρμοζόταν σε ένα 
γυάλινο κύλινδρο και έτσι δεν είχε φθορά κατά τη 
στοιχειοθετική διαδικασία. Το 1934 μια μονάδα εγκα-
ταστάθηκε στο τυπογραφείο της Waterlow & Sons 
(Αγγλία), αλλά συνεχή τεχνικά προβλήματα οδήγη-
σαν τελικά τη Μ.Α.Ν., το 1938, να διακόψει την 
επένδυση στο εγχείρημα.

Η επόμενη πρόταση, η Rotofoto, υπήρξε μια 
απόπειρα να αντιμετωπιστεί η φωτοστοιχειοθεσία 
με τους όρους της μηχανικής τεχνολογίας της μονο-
τυπίας. Ο George Westover, διευθυντής της Mono-
type Ltd στο Λονδίνο, κατέθεσε μια σειρά από πα-
τέντες το 1936 για τη μετατροπή της μονοτυπικής 

μηχανής σε φωτοστοιχειοθετική, χωρίς όμως οικο-
νομική υποστήριξη από την εταιρεία. Όταν έφυγε 
λόγω περικοπών το 1940 ανέπτυξε την ιδέα του με 
χρηματοδότρια την εταιρεία Coventry Gauge and Tool 
Co. και ένα σημαντικά εξελιγμένο μοντέλο παρου-
σιάστηκε τελικά το 1948. Το σύστημα χρησιμοποι-
ούσε το κλαβιέ της Μονοτυπίας για την πληκτρολό-
γηση του κειμένου και την κωδικοποίησή του σε 
διάτρητο χάρτινο ρολό, αλλά η μητροθήκη περιείχε 
τον κάθε χαρακτήρα σε αρνητικό φιλμ και όχι ως 
εσώγλυφο χάλκινο στοιχείο, ενώ αντί χυτηρίου διέ-
θετε ένα σύστημα προβολής φωτός μέσα από πρί-
σματα ώστε να συνθέτει τις λέξεις/αράδες/στήλες 
σε φωτοπαθές χαρτί ή φιλμ. Η μηχανή διέθετε επί-
σης έναν χρήσιμο μηχανισμό ώστε να μπορούν να 
γίνονται διορθώσεις με 5 συμπληρωματικά ρολά 
κωδικοποιημένου χαρτιού χωρίς να επαναλαμβάνε-
ται η πληκτρολόγηση όλου του κειμένου. Χωρίς 
όμως την υποστήριξη της Monotype, η Rotofoto δεν 
κατάφερε να μπει σε παραγωγή εκτός από μία μονά-
δα που λειτούργησε για λίγα χρόνια στη Σχολή 
London College of Printing του Λονδίνου, δύο στην 
Ιταλία και μία ακόμα στη Νότια Αφρική (εικ. 615).

Μεταπολεμικά, η πρώτη εμπορικά επιτυχημένη 
μηχανή φωτοστοιχειοθεσίας υπήρξε το πνευματικό 
τέκνο των Γάλλων René Higounnet (1902-1983, δι-
κηγόρος ευρεσιτεχνιών) και Louis Moy  roud (1914-
2010, μηχανικός) από το 1944. Έως το 1948 τελειο-
ποιήσαν τεχνολογικά την ιδέα της φωτογράφησης 
των γραμμάτων με μεγάλη ταχύτητα από ένα περι-

Εικ. 615. H φωτοστοιχειοθετική μηχανή Rotofoto 
και ο εφευρέτης George Westover, Κόβεντρυ, 1948. 

Εικ. 616. H φωτοστοιχειοθετική μηχανή Photon και πίσω 
οι εφευρέτες L. Moy  roud και R. Higounnet με τον W. Garth, 

Μασαχουσέττη, 1951. 



Εικ. 617. Διαφημιστικά φυλλάδια της φωτοστοιχειοθετικής μηχανής Photon, δεκαετία 1950.
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στρεφόμενο δίσκο-μητροθήκη. Με τη βοήθεια του 
μηχανικού Van nevar Bush και του επιχειρηματία 
William Garth, οι δύο συνεταίροι άρχισαν δοκιμές 
και ανάπτυξη της νέας μηχανής με χρηματοδότηση 
της American News  paper Publishers Association 
(ANPA). Το 1951 παρουσιάστηκε στο Καίμπριτζ 
(Μασσαχουσέτη) η Photon 100 με κλαβιέ για την 
πληκτρολόγηση κειμένου και τη διάτρηση κωδικο-
ποιημένης χαρτοταινίας και μία ανεξάρτητη μονάδα 
φωτογράφησης της γυάλινης μήτρας των στοιχείων 
(μέσω στροβοσκοπικού φλας, 12 φακών και κινη-
τής συστοιχίας πρισμάτων) και εμφάνισης του κει-
μένου σε φιλμ ή χαρτί. Από την αρχή συμμετείχε 
στο εγχείρημα και το στοιχειοχυτήριο Debergny & 
Peignot, με αποτέλεσμα την παρουσίαση της γαλλι-
κής έκδοσης της μηχανής Lumitype το 1956 στην 
έκθεση Salon Inter  national des Techniques Papetières 
et Graphiques (TPG). Ενώ στις ΗΠΑ η εταιρεία 
Photon, υπό τη διεύθυνση του William Garth προ-
χώρησε στη φωτογραφική αντιγραφή των γνωστό-
τερων μεταλλικών γραμματο σειρών με διαφορετικές 
ονομασίες, η γαλλική Lumi  type των Peignot αποφά-
σισε την επανασχεδίαση των δημοφιλέστερων σει-
ρών ειδικά για το νέο μέσον και τη δημιουργία νέων 
προτάσεων (εικ. 616-618, Romero 2014:65-95).

Ένα πρόβλημα που παρουσίαζαν οι πρώτες μη-
χανές της φωτογραφικής στοιχειοθεσίας ήταν η πα-
ραμόρφω ση του σχεδιασμού (στρογγύλεμα) των 
χαρακτήρων της στις ενώσεις οξείων γωνιών (Α, N, 
Μ, γ, κ, λ κ.ά.) και στις καταλήξεις των κοντυλιών. 
Για να αντισταθμιστεί αυτό το μειονέκτημα του φα-
κού τα γράμματα έπρεπε να σχεδιαστούν με μεγά-
λες εσωτερικές σχισμές στις γωνίες και προ εξέχουσες 
άκρες στις καταλήξεις τους (εικ. 619).

Οι μεγάλες εταιρείες στοιχειοθεσίας, Linotype, 
Intertype και Monotype, άργησαν να συλλάβουν την 
ταχύτητα της επερχόμενης αλλαγής και οι πρώτες 
προσπάθειές τους ήταν ουσιαστικά μόνο η μετατρο-
πή των μητρών των χαρακτήρων από εσώγλυφα σχή-
ματα σε αρνητικές εικόνες (φιλμ) του κάθε χαρα-
κτήρα και η αντικατάσταση του χυτηρίου από ένα 
εμφανιστήριο των φωτογραφημένων εν σειρά στοι-
χείων. Την εξέλιξη αυτή είχε αρχίσει από τη δεκαε-
τία του 1930, όταν ο μηχανικός Herman Freund και 
η ομάδα του εξέλιξαν και κατοχύρωσαν σταδιακά 
με μια σειρά από πατέντες τη Fotosetter, την πρώτη 
φωτοστοιχειοθετική μηχανή της Intertype, που πα-
ρουσιάστηκε το 1947 στις ΗΠΑ και το 1952 στην 
Ευρώπη. Η τεχνολογία των οπτικών φακών για την 
προβολή των στοιχείων απαιτούσε κάθε γραμματο-
σειρά να διαθέτει δύο μεγέθη αρνητικών μητρών: 

ένα 8 στιγμών για την παραγωγή κειμένου από 6 
έως 11 στιγμές και  ένα 12 στιγμών για όλα τα μεγα-
λύτερα. Μετά την επιλογή της κατάληλης μητροθή-
κης αρνητικών, ο χειριστής πληκτρολογού σε το 
κεί μενο κάθε αράδας, όπως στις στοιχειοχυτικές μη-
χανές και στη συνέχεια, οι στοιχειοθετημένες μήτρες 
αντί να χυτευτούν φωτογραφίζονταν μια προς μία 
στο καθορισμένο μέγεθος σε ένα ρολό φωτοπαθούς 
χαρτιού πριν επιστρέψουν στη μητροθήκη για εκ 
νέου χρήση. Το ρολό του φωτογραφικού χαρτιού τυ-
λιγόταν – όσο ήταν το προκαθορισμένο διάστιχο – 
για την έκθεση της επόμενης αράδας και σταδιακά 
ολοκληρωνόταν η στήλη του κειμένου μετά τη διαδι-
κασία της χημικής εμφάνισής της. Ύστερα κολλού-
σαν σε χαρτόνια τις χάρτινες στήλες μαζί συνθέτο-
ντας έτσι την κάθε σελίδα του εντύπου πριν 
φωτογραφηθούν για την παραγωγή των τσίγκων της 
λιθογραφικής (όφσετ) εκτύπωση  (εικ. 620-621, 
Romero 2014:57-64). 

Η εμφάνιση της Fotosetter ανάγκασε και τη Mer  -
gen thaler Linotype Co να παρουσιάσει τη δική της 
πειραματική μηχανή Linofilm, στην οποία για να 
αποφύγει την ευρεσυτεχνία της Intertype με το φιλμ 
σε κάθε μήτρα εφάρμοσε στη θέση του εσώγλυφου 
κάθε μήτρας ένα μικρό επίπεδο πλαστικό με τυπω-

Εικ. 619. Οι σφηνοειδείς προσθήκες στις γωνίες 
των γραμμάτων για οπτική διόρθωση κατά 

την έκθεσή τους σε φωτοπαθές χαρτί. 

Εικ. 618. Ο μηχανισμός φωτογράφησης του δίσκου 
με τις μήτρες των χαρακτήρων στη μηχανή Photon. 
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Εικ. 621. Ο μηχανισμός φωτογράφησης των μητρών
στη Fotosetter Intertype. 

Εικ. 620. H φωτοστοιχειοθετική μηχανή Fotosetter, Intertype, Νέα Υόρκη, 1947. 

μένο λευκό το στοιχείο σε μαύρο φόντο, ώστε να 
φωτογραφίζεται αντί να χυτεύεται (εικ. 622). Η πρό-
ταση δεν συνεχίστηκε στην παραγωγή και ουσια-
στικά η παρουσία της Lino type άρχισε δυναμικά 
από τη δεκαετία του 1960 με τη νέα φωτο-μηχανική 
μέθοδο Lino  film System. Σε αυτή, το πληκτρολογη-

μένο κείμενο αποθηκευόταν σε διά τρη τη ταινία, 
όπως στη μονοτυπική μέθοδο, και οδηγουσε ένα μη-
χανισμό με μητροθήκες 18 γραμματοσειρών σε 
φιλμ για τη στοιχειοθεσία των αράδων σε μεγέθη 
από 6 έως 36 στιγμές. Τέλος, γίνονταν οι διορθώ-
σεις και η σύνθεση της σελίδας σε ειδικό σταθμό. 

Αν και διατήρησε την παρουσία της στις συμβατι-
κές στοιχειοθετικές μηχανές έως τουλάχιστον τη δε-
καετία του 1980, η Lino type είχε πλέον πάρει την 
στρατηγική απόφαση να αναπτύξει τη φωτοστοιχειο-
θετική τεχνολογία και να προσαρμόσει τη μεγάλη 
συλλογή γραμματοσειρών της στις προδιαγραφές της 
νέας τεχνολογίας. Ουσιαστικά, κάθε χαρακτήρας κάθε 
γραμματοσειράς έπρεπε να αντιγραφεί από το χαρτί 
σε ένα φύλλο διάφανου πλαστικού με κόκκινη επί-
στρωση (rubilith) αφαιρώντας με κοπίδι το σχήμα 
του στοιχείου για να δημιουργηθεί ένα «αρνητικό» 
(κόκκινο-αχρωματικό), το οποίο φωτογραφιζόταν σε 
σμίκρυνση για να δημιουργηθούν οι αρνητικές γυά-
λινες ή πλαστικές μήτρες που θα χρησιμοποιούσαν 
εναλλάσσοντάς τες στις μηχανές (εικ. 623)

Το 1967 στη Γερμανία η εταιρεία Berthold πα-
ρουσίασε το δικό της φωτομηχανικό σύστημα στοι-
χειοθεσίας Diatronic (εικ. 624). Ο μηχανισμός διέ-
θετε 8 γραμματοσειρές 126 στοιχείων και επάνω 
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από το πλη   κτρολόγιο ο χειριστής έβλεπε την τελευ-
ταία αράδα που είχε στοιχειοθετήσει. Η φωτογρά-
φιση των στοιχείων μπορούσε να γίνει σε μεγέθη 6 
έως 20 στιγμών, ενώ είχε τη δυνατότητα να παράγει 
κάθετες και οριζόντιες γραμμώσεις.  

Την ίδια χρονιά η Mergenthaler Linotype παρου-
σίασε την πρώτη μηχανή με παρεμβολή καθοδικού 
σωλήνα (CRT), τη Linotron 1010, την οποία είχε σχε-
διάσει μαζί με την εταιρεία CBS Laboratories.

Για να αποκτήσει την τεχνογνωσία CRT η Lino-
type τελικά αγόρασε την αγγλική εταιρεία K.S. Paul 
και κυκλοφόρησε τη μηχανή Linotron 505, όπου ένας 
εσωτερικός καθοδικός σωλήνας σάρωνε τους επιθυ-
μητούς χαρακτήρες από τις γυάλινες αρνητικές μη-
τροθήκες και μέσω φακών και πρισμάτων τους απο-
τύπωνε στο καθορισμένο μέγεθος στο φωτοπαθές 
χαρτί ή φιλμ (εικ. 625, 627).  

Έως τα τέλη της δεκαετίας του 1960 οι φωτοστοι-
χειοθετικές εταιρείες πολλαπλασιάστηκαν και μαζί 
τους εντάθηκε ο οξύς ανταγωνισμός και ο συνεχής 
νομικός πόλεμος για τις ευρυσυτεχνίες. Εταιρείες όπως 
η H. Berthold AG, ITEK, AM Vatityper, Com pu gra-
phic, ATF, Fairchild-Comp/Set, Videocomp-RCA, 
Foto type Corp. κ.ά. συνέχισαν την ανάπτυξη και κα-
τασκευή ηλεκτρο-μηχανικών συστημάτων, αλλά από 

την επόμενη δεκαετία, με κέντρο την Αγγλία, η εξέλι-
ξη της τεχνολογίας CRT και η εισαγωγή των νέων 
ηλεκτρο νικών επιτευγμάτων (μικροτσίπ, δισκέττες 
με μαγνητική μνήμη κ.λπ.) άλλαξαν γρήγορα τα δε-
δομένα οδηγώντας αναπόδραστα στην ψηφιακή 
εποχή (Ro mano 2014). 

Η Monotype αγνόησε την ερευνητικό έργο του 
Westover για τη μηχανή Rotofoto και προχώρησε 
στη δική της εκδοχή φωτοστοιχειοθετικής μηχανής 
με την ονομασία Monophoto Mark 1, από το 1952, 
η οποία διέθετε 7 γραμματοσειρές σε μια ενιαία γυά-
λινη (αρνητική) μητροθήκη και μπορούσε να στοι-
χειοθετήσει κείμενο από 4,5 έως 24 στιγμές με τα-
χύτητα πλέον των 200 χαρακτήρων ανά λεπτό. Παρά 
τη μικρή επιτυχία του μοντέλου στην αρχή, η εται-
ρεία συνέχισε να το παράγει και να βελτιώνει τις 

Εικ. 622. Διαφήμιση της πρώτης πειραματικής 
φωτοστοιχειοθετικής μηχανής Linofilm, Linotype, 1950.

Εικ. 623. Η μεταφορά όλων των παλαιών σχεδιών 
των στοιχείων σε αρνητικές διαφάνειες, 

Linofilm - Linotype, 1950-1980.



Εικ. 625. Η φωτοστοιχειοθετική μηχανής Linotron 505 
της εταιρείας Linotype, 1968: Πληκτρολόγηση-διάτρηση 

χαρτοταινίας, φόρτωση στη μηχανή, μηχανισμός σάρωσης 
και προβολής μέσω καθοδικού σωλήνα, 

φωτογράφιση - εμφάνιση, αρνητική μητροθήκη.

Εικ. 624. H φωτοστοιχειοθετική μηχανή  Diatronic και η αρνητική μητροθήκη της, εταιρεία Berthold, 1967.



Εικ. 626. Η τεχνική επεξεργασία των σχεδιασμένων γραμμάτων και η ανάπτυξη μοντέλων οπτικού ελέγχου εστίασης 
των φωτοστοιχειοθετικών μηχανών, Bobst Graphic / Team 78 / Felix Brunner, Βασιλεία, 1978.
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Εικ. 627. Η νέα φωτοστοιχειοθετική μηχανή Linofilm, 
Linotype, Νέα Υόρκη, 1962.

επιδόσεις του έως το 1969, όταν κυκλοφόρησε το 
Mark 5. Από το Mark 2 (1957) και ύστερα η μηχανή 
επέστρεψε στη μητροθήκη από ανεξάρτητα στοι-
χεία, επιτρέποντας έτσι την ευέλικτη ανάμειξή τους 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κειμένου. Η 
διαδικασία πληκτρολόγησης λίγο διέφερε από την 
ήδη γνωστή και η στοιχειοθεσία γινόταν με τη με-
τακίνηση του κάθε γράμματος μπροστά από τη φω-
τοδέσμη και την προβολή του μέσω πρισμάτων στο 
φωτοπαθές χαρτί ή φίλμ για την ολοκλήρωση κάθε 
αράδας (εικ. 628-629, 632-633). Τη δεκαετία του 
1970 η Monotype κυκλοφόρησε την πρώτη ηλεκτρο-
νική πλέον μηχανή της, τη Monophoto 600, η οποία 
δεν διέθετε πλέον τετράγωνη μητροθήκη, αλλά τέσ-
σερεις γραμματοσειρές σε αντίστοιχους περιστρε-
φόμενους δίσκους με τη δική του φωτοδέσμη ο κα-
θένας (εικ. 630-631). Ένας επιπλέον βοηθητικός 
δίσκος (pi) διέθετε τα μαθηματικά σύμβολα κ.ά. Η 
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Εικ. 628. Η φωτοστοιχειοθετική μηχανή Monophoto Mark 3, 
Monotype, 1960.

Εικ. 630. Η φωτοστοιχειοθετική μηχανή Monophoto 600 
με τις μήτρες σε 4 δίσκους, Monotype, 1971.

Εικ. 631. Ο Π. Μπουτόπουλος (δεξιά) μπροστά 
στη Monophoto 600, Λονδίνο, 1971.

Εικ. 629. Η μητροθήκη με αρνητικά στοιχεία σε φίλμ 
και ο μηχανισμός φωτοστοιχειοθεσίας της Monophoto.

ταχύτητα είχε τε τραπλα σιαστεί, αλ λά τα διαθέσιμα 
μεγέθη μειώθηκαν στις 6 έως 14 στιγμές και μόνο 
με αλλαγή των δίσκων με μεγαλύτερες μήτρες η μη-
χανή μπορούσε να στοιχειοθετήσει μεγέθη από 16 
έως 28 στιγμές. Δύο ακόμα νέα μοντέλα, οι Mono-
photo 400/31 και Monophoto 400/8 (System 1000) 
κυκλοφόρησαν το 1973 και 1974, αντιστοίχως, ως 
οικονομικότερες λύσεις, αλλά παρότι λειτουργού-
σαν με ηλεκτρονικά κυκλώματα η τετράγωνη μη-
τροθήκη με 20×20 θέσεις χαρακτήρων επανήλθε. 

Η Monotype, παρουσίασε το νέο, εξελιγμένο μο-
ντέλο της, τη μηχανή Lasercomp 3000, το 1976 (εικ. 
634). Έως τότε οι υπόλοιπες μηχανές είχαν εξελι-
χθεί στην τρίτη τεχνολογική γενιά, στην οποία η 
απεικόνιση των στοιχείων δεν ήταν σε ρολό φίλμ ή 
δίσκο, αλλά προβαλλόταν ηλεκτρονικά σε καθοδι-
κό σωλήνα (Cathode Ray Tube - CRT) εσωτερικά 
πριν αποτυπωθεί στο φωτοπαθές χαρτί ή φιλμ. Η 
Lasercomp Mark I προσπέρασε αυτό στάδιο και 



Εικ. 632. Διάγραμμα της ελληνικής μητροθήκης (φιλμ) για τη Monophoto 400, Monotype Ltd, δεκαετία 1970.
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Εικ. 633. Διαφήμιση της Monophoto 400, 
Τυπογραφία, 1974.

Εικ. 634. Η φωτοστοιχειοθετική μηχανή Lasercomp 3000
με ηλεκτρονικό μηχανισμό λέιζερ, Monotype, 1976.
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εγκαινίασε τη νέα γενιά με τη χρήση δέσμης λέιζερ 
και την ψηφιακή επεξεργασία των δεδομένων (Ras-
ter Image Processor - RIP). Η ποιότητα των γραφι-
κών βελτιώθηκε σημαντικά τη δεκαετία του 1980 
και μαζί η επεξεργασία του κειμένου και εικόνας σε 
οθόνη με τα νέα μοντέλα Mark IΙ (1981), Mark IΙi 
(1982), Lasercomp Sprint (1983), Lasercomp Sprint 
Mark IΙ/70 (1984), Blaser (1985) και Pioneer (1986) 
(Boag 2003:9-31, Southhall 2014:380-413).

Η εμφάνιση της φωτοστοιχειοθεσίας 
στην Ελλάδα

Το κοινό των Γραφικών Τεχνών στην Ελλάδα άρχι-
σε να πληροφορείται για τις επερχόμενες αλλαγές 
της στοιχειοθετικής τεχνολογίας κυρίως από την 
κλαδική εφημερίδα Τυπογραφία, η οποία ενημέρω-
νε για τις νέες μηχανές που εμφανίζονταν στις διε-
θνείς ευρωπαϊκές εκθέσεις. Ήδη από την έκθεση 
της DRUPA 1967, όπου παρουσιάστηκε η Foto tro nic 
της Harris-Inter type, οι αναφορές άρχισαν να αυξά-
νονται και κατά τη δεκαετία του 1970 δεν περιο-
ρίστηκαν μόνο στην περιγραφή των χαρακτηριστι-
κών των νέων μοντέλων, αλλά και σε σχόλια για τη 
«σύγκρουση» των δύο κόσμων: της παραδοσιακής 

μεταλλοτυπίας και της επερχόμενης φωτοστοιχειο-
θεσίας. Βέβαια, η αναφορά των τεχνολογικών και-
νοτομιών λειτουργούσε σε μεγάλο βαθμό ως το 
ανάλογο της ανεκπλήρωτης περιήγησης κάθε στε-
ρημένου στις «βιτρίνες». Λόγω της ανύπαρκτης οι-
κονομίας κλίμακας, ελάχιστα ελληνικά τυπογρα-
φεία και εκδοτικοί οίκοι είχαν τη δυνατότητα να 
αγοράσουν τις νέες μηχανές σε πανάκριβο συνάλ-
λαγμα με ελπίδα κέρδους και απόσβεσης της δαπάνης. 
Ο συνιδιοκτήτης της Τυπογραφίας και συντάκτης 
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πολλών από αυτές τις περιγραφές των Εκ  θέσεων, 
Γιώργος Μεθενίτης, το εξέφρασε με αφοπλιστική 
σαφήνεια, ήδη από το 1969:

Εκείνη που πραγματικά είναι εκπληκτική μηχανή είναι η 
Linotron 505, την οποία βεβαίως στην Ελλάδα ούτε στον 
ύπνο μας δεν θα την δούμε ακόμη. Είναι μια μηχανή με κα-
ταπληκτικές δυνατότητες παραγωγής φωτοσυνθέσεως, αλλά 
προορίζεται για τις πολύ μεγάλες τυποεκδοτικές πα ραγω-
γικές μονάδες του εξωτερικού που έχουν και αξιώσεις πάρα 
πολύ μεγάλες. Εργάζεται με καθοδικό σωλήνα, εν αντιθέσει 
με την ηλεκτρονική Lino film Quick, που έχει παραγωγή 125 
αράδες μονόστηλες το λεπτό, και είναι πολύ διαδεδομένη 
στην Αμερική. Μερικές υπάρχουν και στην Αγγλία.

Εικ. 635. Διαφήμιση της Linofilm - Linotype, Τυπογραφία, 1965.

Εικ. 636. Διαφήμιση της αντιπροσωπείας Φρ. Οντόνι (Grup), 
Τυπογραφία, 1967.

Εικ. 637. Αναφορές στα συστήματα της  Intertype, 
Τυπογραφία, 1967-1968.

Στο ίδιο κείμενο, μάλιστα,  υπάρχει παρακάτω και 
η αναπάντεχη πληροφορία:

Η Γερμανική Linotype έβγαλε έναν καινούργιο οφθαλμό 
στοιχείων, λατινικών φυσικά, τα οποία ονόμασε HELBETICA 
(sic!). Πολύ σύντομα, ως μας πληροφόρησαν, τα γράμματα 
της οικογένειας αυτής θα κυκλοφορήσουν και στα ελληνικά, 
αλλά δυστυχώς μόνο για την φωτοσύνθεση.

Γ. Μεθενίτης, «Επίσκεψη στο εκθετήριο της Linotype: 
Υπερτελειοποιημένα μηχανήματα της διαστημικής 

εποχής μας», Τυπογραφία ΙΑ´, 250(31.12.1969)19-20, 26.
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Χτυπώντας μια στο καρφί και μια στο πέταλο, το 
γλαφυρό και ελαφρά τεχνοφοβικό ύφος των τίτλων 
της εφημερίδας σίγουρα εξέφραζε ένα μεγάλο μέρος 
των συντηρητικών αναγνωστών της καθόλη τη διάρ-
κεια της δεκαετίας του 1970: 

«Τι θα ακούσωμεν ακόμη... Μηχαναί που διαβά-
ζουν επιταχύνουν την στοιχειοθεσίαν. Εν θερμώ, εν ψυ-
χρώ, δια φωτός...» (15.2.1969), «Είδαμε κι αυτό στην 
GEC: Form-o-type. Φωτοστοιχειοθετική εμπορικών 
εντύπων» (31.8.1970), «Η Φάιμπερ Όπτιξ - Φωτοϊνική 
οπτική: Από το στομάχι και έντερα στη φωτοστοιχειο-
θεσία» (10.7.1971), «Η Μονοτυπία στη DRUPA: Φα-
ντασμαγορία νεωτερισμών - καταρράκτης τελειο-
ποιήσεων» (11.1.1973), «Η τυπογραφία εν όψει της 
τεχνολογικής επαναστάσεως και το μέλλον των μικρών 
τυπογραφείων» (31.3.1974), «Στο βασίλειο της Στοι-
χειο θε σίας: Τεχνική Επανάστασις εκθρονίζει τη στοι-
χειοθεσία Μετάλλου, ενθρονίζει τη φωτοσύνθεση» 
(1.1.1975), «Ο τελευταίος κληρονόμος της χειροστοι-
χειοθεσίας: Φω  τοσύν θε ση. Μηχανές και ... αμη χανίες» 
(15.4. 1976), «Που οδηγεί η νέα τεχνολογία; Γραφικές 
Τέχνες και τεχνική των κομπιούτερς βαδίζουν χέρι - με 
- χέρι» (1.1. 1977), «Φωτοσύνθεση: μία τεχνολογική 
ουτοπία που έγινε προ σιτή πραγματικότης» (31.3.1977), 
«Κο  μ  πιουτεροποίηση: Ευλογία ή κατάρα;» (1.1.1978), 
«Η φωτοσύνθεση εκτοπίζει αργά αλλά σταθερά τη 

στοιχειοθεσία. Μαύρη επανάσταση: Τα τυπογρα-
φεία θα μετατραπούν σε  ‘‘λευκές κλινικές’’» (20.3. 
1978) κ.λπ.

Η Ελεκτροτύπ Α.Ε. συνέχισε να εξυπηρετεί την 
αγορά των παραδοσιακών μονοτυπικών μηχανών, 
αλλά και να προωθεί τα φωτοστοιχειοθετικά μο-
ντέλα της Monotype. Το 1973 ανακοίνωσε την αγο-
ρά της πρώτης Monophoto 600:

Εικ. 639. Διαφήμιση της αντιπροσωπείας Αφοί Χρυσοχοΐδη και Υιοί (Linotype), Τυπογραφία, 1976.

Εικ. 638. Επεξηγηματικό διάγραμμα, Τυπογραφία, 1975.
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Κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού το Υπουργείον Εθνικής Οι-
κονομίας κατεκύρωσεν εις την Monotype Corporation Ltd 
Αγγλίας, αντιπροσωπευομένην εις την Ελλάδα υπό της 
Ελεκτροτυπ Α.Ε., μίαν ηλεκτρονικήν φωτοσυνθετικήν μη-
χανήν τύπου Monophoto 600.

Η εν λόγῳ φωτοσυνθετική μηχανή αποδίδει 1000.000 
χαρακτήρας ωριαίως και είναι ικανή να συνθέτη ουχί μόνον 
σύνηθες κείμενον αλλά ανώτερα μαθηματικά, αλγεβρικές 
παραστάσεις, πινακογραφίες κλπ.

Το εν λόγῳ μηχάνημα προορίζεται προς εγκατάστασιν 
εις το Στρατιωτικόν Τυπογραφείον.

Προσωπικόν του Στρατιωτικού Τυπογραφείου θέλει 
εκπαιδευθεί εις τα εργοστάσια του κατασκευαστού στην 
Αγγλία τόσον εις τον χειρισμόν του μηχανήματος, όσον και 
τεχνικώς. Το μηχάνημα τούτο  αντικαθιστά δέκα και πλέον 
συνήθεις στοιχειοθετικάς μηχανάς συνθέσεως.

Η άφιξις και εγκατάστασις του φωτοστοιχειοθετικού 
μηχανήματος στην Ελλάδα προβλέπεται να γίνη κατά τον 
προσεχή Αύγουστον 1973.

Τυπογραφία, ΙΕ´, 315(11.1.1973)17

Σταδιακά, ο πολλαπλασιασμός των λιθογραφι-
κών πιεστηρίων στα τυπογραφεία χαμήλωσε το κό-
στος εκτύπωσης των εντύπων (διαφημιστικών φυλ-
λαδίων, μικρών περιοδικών, βι  βλίων κ.ά.) και έφερε 

την αύξηση της ζήτησης για φωτοστοιχειοθετημένα 
κείμενα. Παράλληλα, οι μεγάλες εφημερίδες της Αθή-
νας και της Θεσσαλονίκης άρχισαν την αντικατάστα-
ση των λινοτυπικών μηχανών από φωτοστοιχειοθετι-
κές μονάδες. Στην αρχή, από τις παραγόμενες στήλες 
κειμένου  ο  προϊστάμενος ύλης (ο «υλατζής» στη δη

Εικ. 640. Διαφήμιση της αντιπροσωπείας Αφοί Χρυσοχοΐδη 
και Υιοί (Linotype), Τυπογραφία, 1977.

Εικ. 641. Διαφήμιση της Κ. Μιχαλάς Α.Ε., Τυπογραφία, 1976.

Εικ. 642. Διαφήμιση της Grafigo Α.Ε., Τυπογραφία, 1976.



Εικ. 643. Διαφήμιση της ΤΕΧΝΟΤΥΠ Ελλάς, 
Τυπογραφία, 1976.

Εικ. 644. Διαφήμιση υπηρεσιών, Τυπογραφία, 1977.

Εικ. 645. Διαφήμιση της ΕΛΕΚΤΡΟΤΥΠ Α.Ε., 
Τυπογραφία, 1977.

Εικ. 648. Διαφήμιση της αντιπροσωπείας Β. Μουτσίδης 
(Autotype Artsystem), Τυπογραφία, 1978.

Εικ. 646. Διαφήμιση της Compugraphic, 
Grafigo Α.Ε., Τυπογραφία, 1977.

Εικ. 647. Διαφήμιση της αντιπροσωπείας Αφοί Χρυσοχοΐδη 
και Υιοί (Linoterm - Linotype), Τυπογραφία, 1978.
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 μοσιογραφική αργκώ) και οι γραφίστες-σελιδοποιοί 
συνέθεταν τη μακέτα κάθε σελίδας και όλες μαζί μο-
νταρισμένες μετατρέπονταν σε στερεότυπα για τις 
υψίτυπες περιστροφικές μηχανές που διέθετε κάθε 
εφημερίδα. Αργότερα και αυτές άλλαξαν σε λιθογρα-
φικά-όφσετ ταχυπιεστήρια.  

Μαζί τους, ο κόσμος των παραδοσιακών καλλι-
τεχνικών τυπογραφείων άρχισε να φθίνει. Και όσο 
η τέχνη τους δεν μεταλαμπαδευόταν στην επόμενη 
γενιά, τόσο τα παλαιά μηχανήματα δεν συντηρού-
νταν, τα ανταλ λακτικά λιγόστευαν και ακρίβαιναν 
και τα άλλοτε κραταιά στοιχειοχυτήρια, με ελάχι-
στες πλέον παραγγελίες, αδυνατούσαν να επιβιώ-
σουν οικονομικά κλείνοντας έτσι τον κύκλο τους.

Το Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (ΑΚΕ)

Οι νέες αυτές τεχνολογικές διεργασίες στο πεδίο της 
οπτικής επικοινωνίας δεν διέφυγαν της προσοχής 
ενός οξυδερκούς και δυναμικού έλληνα αρχιτέκτο-
να, του Κωνσταντίνου Δοξιάδη (1913-1975). Πέ-
ραν της αρχιτεκτονικής και της πολεοδομίας όπου 
διέπρεψε, η δημιουργική παρουσία του στην έντυπη 
οπτική επικοινωνία είχε ήδη εμφανιστεί στο τετρά-
γλωσσο λεύκωμα, Αι Θυσίαι της Ελλάδος στον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο (1946), όπου παρουσιάστηκαν οι 
καταστροφικές επιπτώσεις του Β΄ Παγκόσμιου πο-
λέμου στην Ελλάδα με την πρωτοποριακή για την 
εποχή χρήση διαγραμμάτων και φωτογραφιών. Το 

Εικ. 649. Διαφημίσεις της αντιπροσωπείας Group Ε.Π.Ε. (Comp/Set), Τυπογραφία, 1978.

Εικ. 650. Οι φωτοστοιχειοθετικό τμήμα του Αθηναϊκού Κέντρου Εκδόσεων με δύο σταθμούς Linofilm Super Quick, 1971.



Εικ. 652. Η γραμματοσειρά No. 3, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.

Εικ. 653. Η γραμματοσειρά Greek No 2 (12Δ3527), Linotype, 1976.

Εικ. 651. Η γραμματοσειρά No 1, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.
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Εικ. 654. Η γραμματοσειρά Metrolite Greek, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.

γραφιστικό επίτευγμα της έκδοσης θα ήταν ένα ση-
μαντικό έναυσμα για την ενασχόλησή του με την 
τυπογραφία, ενώ από τις αρχές της δεκαετίας του 

1960 είχε ενδιαφερθεί για τις τεχνολογικές εξελίξεις 
της φωτοστοιχειοθεσίας (Λέκκα 2018:73-87) 

Ήδη από το 1958-1959, ο Δοξιάδης συνεργάστη-
κε με τον λόγιο-παιδαγωγό Ευάγγελο Παπανούτσο 
(1900-1982) για την ίδρυση του Αθηναϊκού Τε  χνο-
λογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ), όπου προσφέρονταν στην 
αρχή οι ειδικότητες Εργοδηγών-Τεχνικών Βοηθών 
οικοδομικών έργων, Στενοδακτυλογράφων, Σχεδια-
στών και Διακοσμήτων, ενώ από το 1962 εμπλουτίστη-
κε και με τα εργαστήρια: Διακοσμήσης-Διαφήμισης, 
Γραφικών Τεχνών, Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας 
και Συντήρησης - Αντιγραφής έργων τέχνης. Οι γνω-
στές έκτοτε Σχολές Δοξιάδη υπήρξαν πράγματι κα-
ταλυτικές για την καταξίωση των εφαρμοσμένων 
τεχνών στην Ελλάδα και υπήρξαν ο προάγγελος της 
τεχνικής εκπαίδευσης που άρχισε από τα μέσα της 
δεκαετίας του 1970 με τα Κέντρα Ανωτέρας Τεχνι-
κής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ).

Εικ. 655. Η γραμματοσειρά Metrolite Medium Greek, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.

Εικ. 656. Εξώφυλλο του καταλόγου στοιχείων, ΑΚΕ, 1972.
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Παράλληλα, για να καλύψει τις εκδοτικές-εκτυπω-
τικές ανάγκες του αρχιτεκτονικού γραφείου του, το 
1966 ο Δοξιάδης ίδρυσε και το Αθηναϊκό Κέντρο 
Εκδό σεων (ΑΚΕ), όπου στόχευε να αναλαμβάνει 
και εκδοτικές υπηρεσίες τρίτων, ώστε να είναι οικο-
νομικά ανεξάρτητο. Οι γνώσεις του και το ευρύτερο 
πρωτοποριακό επιχειρηματικό πνεύμα του τον οδή-
γησαν μαζί με τον συνεργάτη του Νικόλαο Αβρονι-
δάκη να επενδύσουν στη νέα τεχνολογία και τελικά 
κατέληξαν, μέσω της αντιπροσωπείας του Κ. Χρυ-
σοχοΐδη, στην αγορά του πρώτου στην Ελλάδα φω-
τοστοιχειοθετικού συστήματος, με δύο τερματικά 
πληκτρολόγησης-διάτρησης και μια φωτοστοιχειο-
θετική μονάδα: τη μηχανή Linofilm Super-Quick της 
εταιρείας Mergenthaler-Linotype, για την οποία κυ-
κλοφόρησε ειδικό δειγματολόγιο των διαθέσιμων ελ-
    ληνικών γραμματοσειρών (εικ. 650-656):   

 
Η ηλεκτρονική φωτοστοιχειοθεσία είναι το τελευταίο 
βήμα προόδου στον τομέα της τυπογραφίας. Αξιοποιώ-
ντας την τεράστια ανάπτυξη της ηλεκτρονικής και της 
φωτογραφίας στα τελευταία χρόνια η φωτοστοιχειοθε-
σία καταργεί το μέταλλο στην τυπογραφία προσφέρο-

ντας ποιότητα και ταχύτητα που μέχρι τώρα και με τις 
γνωστές τυπογραφικές μεθόδους ήταν αδύνατον να επι-
τευχθούν. Συγκεκριμένα τα μηχανήματα φωτοστοιχειο-
θεσίας του ΑΚΕ παράγουν κείμενα από το πιο μικρό και 
απλό ως το πιο μεγάλο και πολύπλοκο σε φωτογραφικό 
χαρτί ή φιλμ, έτοιμο για φωτομεταφορά και εκτύπωση:
 

5-72 στιγμές / Ανάμειξη μέχρι 24 ειδών και μεγεθών 
τυπογραφικών χαρακτήρων / 240 λέξεις το λεπτό / 
Πλάτος [στήλης] μέχρι και 40 τετράγωνα / Ανωφερή 
[εκθέτες], κατωφερή [δείκτες] στοιχεία, μαθηματικά 
σύμβολα / Αυτόματη μεγέθυνση χαρακτήρων / Ποιό-
της / Ταχύτης / Ευκολία

Εικ. 658. Max Miedinger (1910-1980) 
και Eduard Hoff  man (1892-1980).

Εικ. 659. Προωθητική αφίσα 
της γραμματοσειράς Helvetica, 1961.

Εικ. 657. Τα Τμήματα χάραξης και χύτευσης του στοιχειοχυτηρίου Haas’sche Schriftgiesserei, Μυνχενστέιν, δεκαετία 1950.
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Εικ. 660. Matthew Carter (1937-).

Εικ. 661. Σύγκριση της Helvetica Greek / Linotype (λευκή) 
και της προγενέστερης Helvetica Greek / Letraset (μαύρη).

Εικ. 662. Επιστροφή στο ανοικτό πεζό φ της Helvetica Greek 
(Letraset) από το στοιχειοχυτήριο Stempel-Linotype, 1980.

Οι ελληνικές γραμματοσειρές που μπορούσε να προ-
σφέρει η Linotype για τις φωτοστοιχειοθετικές μηχα-
νές της ήταν αρχικά πολύ λίγες. Το ΑΚΕ παρουσίασε 
τις ήδη γνωστές από τις εφημερίδες ισόπαχες Metrolite 
και Metrolite Medium και τις ανισόπαχες No 1 (Ελζε-
βίρ) και No 3 (Λειψίας πλάγια), αλλά η σημαντικότε-
ρη καινοτομία βρισκόταν στην παρουσία της νέας 
πρωταγωνίστριας, της σειράς Helvetica Greek. 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1950 και ύστερα, η 
εμφάνιση της οικογένειας γραμματοσειρών Helvetica 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ υπήρξε εμβληματική, 
αλλά και καταλυτική για την καθιέρωση του Μοντερ-
νισμού στην οπτική επικοινωνία. Αρχικά, δημιουρ-
γήθηκε ως Neue Haas-Grotesk στο ελβετικό στοιχειο-
χυτήριο Haas από τον διευθυντή του Eduard Hoff  man 
(1892-1980) σε συνεργασία με τον σχεδιαστή Max 
Miedinger (1910-1980), το 1957, με σκοπό την επι-
καιροποίηση της παλαιάς σειράς Akzidenz Grotesk 
του 19ου αιώνα. Το 1960 μετονομάσθηκε ως Helvetica  
για να κυκλοφορήσει στις διεθνείς αγορές (εικ. 
657-659). Όπως και η προηγηθείσα γραμματοσειρά 
Univers του Frutiger (εικ. 346-350), ο Mie dinger απέ-
φυγε την αυστη ρή τυπογραφική γεωμετρία των κον-
  στρουκτιβιστών της δεκα ετίας του 1920 και συμπε-
ριέλαβε πολλές οπτικές διορθώσεις των κοντυλιών 
κάθε χαρακτήρα, αλλά πάνω απ᾽ όλα πέτυχε μια απα-
ράμιλλη συνέργεια μεταξύ όλων των στοιχειο θε τη-
μένων γραμμάτων σε λέξεις και αράδες, που γρήγο-
ρα την έκαναν τη δημοφιλέστερη γραμματοσειρά 
παγκοσμίως και για δύο τουλάχιστον δεκαετίες.

Η επιθυμία του ΑΚΕ να επενδύσει σε φωτοστοι-
χειοθετικό μηχάνημα της Linotype και οι συνεχείς 
πιέ  σεις του Χρυσοχοΐδη να ανανεωθεί η συλλογή των 

ελληνικών γραμματοσειρών έφερε αποτελέσματα, ενώ 
η Helvetica Greek υπήρξε η αυτονόητη επιλογή των 
Δοξιάδη και Αβρονιδάκη. Η σχεδίασή της ανατέθη-
κε στον Matthew Carter (1937-), ο οποίος ήρθε στην 
Αθήνα για να συνεργαστεί με τον Αβρονιδάκη και 
τη σχεδιάστρια του ομίλου Δοξιάδη, Σοφία Ζαρα-
μπούκα (Carter 1996:175-186).  

Το πλήρες χρονικό των ελληνικών γραμματοσει-



Εικ. 663. Τίτλος της εφημερίδας Μακεδονία με Helvetica Light (Letraset), Θεσσαλονίκη, 1973.

Εικ. 664. Η γραμματοσειρά Helvetica Light Greek, εταιρεία Letraset, 1965-1967 (;).

Εικ. 665. Η γραμματοσειρά Helvetica Medium Greek, εταιρεία Letraset, 1965-1967 (;).



Εικ. 667. Η πρώτη σχεδίαση της γραμματοσειράς Helvetica Italic, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.

Εικ. 668. Η πρώτη σχεδίαση της γραμματοσειράς Helvetica Bold, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.

Εικ. 666. Η πρώτη σχεδίαση της γραμματοσειράς Helvetica, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.



Εικ. 670. Η πρώτη σχεδίαση της γραμματοσειράς Optima Greek Italic, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.

Εικ. 671. Η πρώτη σχεδίαση της γραμματοσειράς Optima Greek Bold, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.

Εικ. 669. Η πρώτη σχεδίαση της γραμματοσειράς Optima Greek, Linotype / Αθηναϊκό Κέντρο Εκδόσεων (Δοξιάδης), 1972.
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ρών της Linotype την περίοδο 1970-1980 για τη φωτο-
στοιχειοθεσία έχει αναλυθεί λεπτομερώς στη διδα-
κτορική διατριβή της Έλενας Λέκκα (Lekka 2017). 
Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί είναι η συμβολή της 
πρώτης σχεδίασης της Helvetica Greek και Helvetica 
Greek Bold, η οποία εμφανίστηκε κατά το α´μισό 
της δεκαετίας του 1960 από την εταιρεία Letraset 
(σ. 677). Συμπεριλαμ βανόταν στην έκδοση του Χρη-
στάκη το 1967 (σ. 637-642) και γενικότερα υπήρξε 
ήδη δημοφιλής στους έλληνες αρχιτέκτονες και 
γραφίστες πριν την εμφάνισή της στη φωτοστοιχει-
οθετικές μηχανές της Linotype (εικ. 663-665).

Η σύγκριση των σχεδίων των πεζών στοιχείων 
(εικ. 661-662) δείχνει το πόσο βασίστηκε ο Carter 
στην εκδοχή της Letraset πριν προχωρήσει στις δι-
κές του αλλαγές (Lekka 2017:108). Δυστυχώς δεν 
έχουν διασωθεί τα αρχεία της εταιρείας για να ανα-
γνωριστεί και το έργο των πρώτων αυτών δημιουρ-
γών της He lve  t  ica Greek.  

Στις πρώτες σχεδιαστικές δοκιμές το πεζό ψ ακο-
 λουθούσε το σχέδιο της Letraset (ο κεντρικός κορ-

Εικ. 672. Η γραμματοσειρά του Matthew Carter, 
Cadmus Greek, Linotype, 1974.

μός ήταν ισοϋψής με τους βραχίονες), αλλά τελικά 
επιλέχθηκε να εξέχει. Το πεζό φ ξεκίνησε χωρίς την 
άνω προεξοχή του κορμού, αλλά προσαρμόστηκε 
σε σχέση με το ψ. Αργότερα, το 1980, η νέα έκδοση 
της Helvetica Greek από το στοιχειοχυτήριο Stempel 
(θυγατρική πλέον εταιρεία της Lino type) επανέφε-
ρε τον σχεδιασμό της Letraset στο φ, με τον ανοι-
κτό αριστερό λωβό, ενώ το αρχικό πεζό β χωρίς την 
κατιούσα κοντυλιά αφαιρέθηκε (Lekka 2014:10).  

Σταδιακά η Linotype συνέχισε να αυξάνει την ελ-
ληνική συλλογή της. Εκτός από την Caledonia Greek, 
στην οποία έγιναν κάποιες σχεδιαστικές παρεμβάσεις 
και επεκτάθηκε με πλάγια και μαύρη σχεδίαση για τη 
φωτοστοιχειοθεσία (εικ. 433-435), το 1973 εμφανί-
στηκε η οικογένεια Optima Greek (εικ. 669-671). O 
Carter προσάρμοσε τα αρχικά σχέδια του Zapf  στις 
τεχνικές προδιαγραφές της Lino  type και πρόσθεσε 
την πλάγια και μαύρη σχεδίαση (Lekka 2017:131-
137). Η επόμενη ελληνική γραμματοσειρά ήταν ένα 
προσωπικό εγχείρημα του Carter να σχεδιάσει το ελ-
ληνικό αλφάβητο χωρίς να μιμηθεί τα λατινικά στοι-
χεία. Η αγάπη του για τον ελληνικό πολιτισμό τον 
οδήγησε στη μελέτη των αρχαίων επιγραφών και τε-
λικά στην ολοκλήρωση της γραμματοσειράς Cadmus 
Greek, το 1974 (εικ. 672). Όμως, μετά τη Δικτατορία 
και την απαξίωση που είχε προκαλέσει η καταχρηστι-
κή αναφορά του αρχαιοελληνικού κόσμου, η ζήτηση 
για στοιχεία με ισχυρές αναφορές στην αρχαιότητα 
υπήρξε ελάχιστη. O Carter είναι ένας από τους κο-
ρυφαίους τυπογραφικούς σχεδιαστές, αλλά η εμπορι-
κή διαίσθη σή του δεν εντυπωσίασε ούτε τον ίδιο:

Από εμπορική άποψη το αποτέλεσμα της δουλειάς αυ-
τής, που ονομάστηκε Cadmus, υπήρξε παταγώδης απο-
τυχία στην Ελλάδα [...] Η αισθητική αντίδραση σ᾽ αυ-
τήν τη γραμματοσειρά εστιάστηκε στο ύφος της, το 
οποίο κρίθηκε αρχαιοπρεπές εξαιτίας των προτιμήσεων 
της εποχής που στρέφονταν προς τη Δύση. Η πρακτική 
αξιοποίησή της κατακρίθηκε, επειδή, ως ανάδελφη, 
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Εικ. 673. Η γραμματοσειρά του Matthew Carter, Century Schoolbook Greek Regular, Linotype, 1976.

Εικ. 674. Η αρνητική μητροθήκη (φιλμ) της γραμματοσειράς Century Schoolbook Italic Greek, Linotype, 1976.

Εικ. 675. Η γραμματοσειρά του Matthew Carter, Century Schoolbook Greek Italic, Linotype, 1973.

δεν είχε λατινικό αντίστοιχο για αρμονικές δίγλωσσες 
συνθέσεις.                                                      Carter 1998:203)

Αντιθέτως, η επέκταση της συλλογής της Linotype 
με εξελληνισμένες λατινικές οικογένειες γραμμα-
τοσειρών υπό την πίεση της ελληνικής πελατείας 
αποδείχθηκε κερδοφόρα και φυσικά συνεχίστηκε. 

Από το 1976 έως το 1979, ο Carter μαζί τον σχεδια-
στή Tim Holloway, οποίος εργαζόταν για τη θυγα-
τρική εταιρεία Linotype-Paul, ανέλαβαν τη σχεδίαση 
δύο ακόμα επιτυχημένων λατινικών γραμματοσει-
ρών, τη Century Schoolbook Greek (εικ. 673-676) 
και τη Basker ville Greek (εικ. 677-679). Αμφότερες 
κυκλοφόρησαν σε τρεις σχεδιάσεις: όρθια, πλάγια 



Εικ. 676. Η γραμματοσειρά του Matthew Carter, Century Schoolbook Greek Bold, Linotype, 1976.

Εικ. 677. Η γραμματοσειρά του Matthew Carter, Baskerville Greek Regular, Linotype, 1976.

Εικ. 678. Η γραμματοσειρά του Matthew Carter, Baskerville Greek Italic, Linotype, 1976.
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Εικ. 679. Η γραμματοσειρά του Matthew Carter, Baskerville Greek Bold, Linotype, 1976.

και μαύρα και εμφανίζουν πολλές σχεδιαστικές 
ομοιότητες μεταξύ τους. Κύριο χαρακτηριστικό είναι 
η χρήση ακρεμόνων στους κορμούς των πεζών γραμ-
μάτων β, γ, η, ι, κ, λ, μ, ν, π, ρ, γ, χ, ψ που ομογενο-
ποιούν μεν τους χαρακτήρες καλύτερα σε δίγλωσσα 
κείμενα, αλλά δυσκολεύουν αισθητά την ανάγνωση 
ελληνικού κειμένου. 

Με τις γραμματοσειρές αυτές ολοκληρώθηκε η 
εκατονταετής παρουσία και συμβολή τη εταιρείας 
Mergen  thaler Linotype στην ελληνική τυπογραφία.

Η εμφάνιση ελληνικών γραμματοσειρών
από νέους παραγωγούς 

Η ελληνική στοιχειοθετική αγορά άλλαξε άρδην από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1970. Η παρακμή των 
λινοτυπικών και των μονοτυπικών μηχανών άνοιξε 
τον δρόμο για νέες φωτοστοιχειοθετικές μηχανές 
και δυναμικές επιχειρήσεις που επένδυσαν στη νέα 
τεχνολογία  προσέφεροντας τις υπηρεσίες τους κατά 
παραγγελία για την πληκτρο λόγηση χειρογράφων 
και την παράδοσή τους σε ρολλό φωτοπαθούς χαρ-
τιού με τις τυπογραφικές προδιαγραφές των πελα-
τών τους: γραφιστών, ατελιέ εκδοτικών οίκων ή δια-
φημιστικών γραφείων, τυπογράφων κ.λπ.) ως προς 
το είδος των στοιχείων, το μέγεθος, το πλάτος της 
στήλης, το διάστιχο κ.ά. 

Η δουλειά του σελιδοποιού-μακετίστα ήταν να 
κόβει και να κολλάει σε χαρτόνια τις στήλες του 
κειμένου σύμφωνα με τους διαμορφωμένους οδη-

γούς κάθε εντύπου, συσκευασίας ή αφίσας. Τέτοιες 
υπηρεσίες παρείχαν όλο και περισσότερες επιχειρή-
σεις κυρίως στην Αθήνα, αλλά σταδιακά και σε άλλα 
περιφερειακά αστικά κέντρα. Όλες προσπαθούσαν 
να διευρύνουν την πελατεία τους και κυκλοφορού-
σαν δειγματολόγια των διαθέσιμων γραμματοσει-
ρών ή άλλων σχεδίων που διέθεταν. 

Οι επιλογή των γραμματοσειρών ήταν συνυφα-
σμένη με τον κατασκευαστή της φωτοστοιχειοθετι-
κής μηχανής που είχε αγοράσει η κάθε εταιρεία και 
λόγω της γοργής αύξησης νεοεισερχόμενων μοντέ-
λων στον χώρο ήταν οικονομικότερο για τους κατα-
σκευαστές να αγοράζουν τα δικαιώματα χρήσης των 
γραμματοσειρών που ήδη υπήρχαν. 

Παράλληλα, ήδη από τη δεκαετία του 1960, διά-
φορες εναλλακτικές πηγές σχεδια στικής ποικιλότη-
τας χαμηλού κόστους είχαν αρχίσει να εμφανίζο-
νται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ για τις ανάγκες της 
διογκούμενης διαφημιστικής αγοράς και σταδιακά 
χρησιμοποιήθηκαν και στην Ελλάδα.    

Οι αυτοκόλλητες ελληνικές γραμματοσειρές 
των εταιρειών Letraset και Mecanorma
Τη δεκαετία του 1950 αναπτύχθηκε μια διαφορετι-
κή στοιχειοθετική διαδικασία που παρότι χρησιμο-
ποιήθηκε εκτεταμένα από τους επαγγελματίες γρα-
φίστες απευθυνόταν και στο ευρύτερο κοινό που 
ήθελε με γρήγορο και φθηνό τρόπο να στοιχειοθε-
τήσει λέξεις ή σύντομες προτάσεις χωρίς να εμπλα-
κεί στον χώρο των τυπογράφων. 

Η διαδικασία αυτή στην αρχή χρησιμοποιούσε 
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ένα ειδικό μηχανισμό-πλαίσιο με τον οποίο ο χρή-
στης, με τη χρήση νερού, συνέθετε λέξεις με προκα-
τασκευασμένα γράμματα από τις δημοφιλέστερες 
γραμματοσειρές της περιόδου, που ήταν διαθέσιμες 
σε ποικιλία μεγεθών. Το 1957 η διαδικασία αυτή 
αντικαταστάθηκε από μια νέα τεχνολογία ξηράς με-
ταφοράς χωρίς νερό ή ειδικό μηχανισμό αποτύπωσης. 
Η τεχνική αυτή αναπτύχθηκε από τους John Charles 
Clifford Davies και Fred Mackenzie (Chudley 1974) 
και ύστερα από εντατική έρευνα το 1960 κατασκευ-
άστηκε ένα εξειδικευμένο εργοστάσιο για την πα-
ραγωγή των υλικών και της διαδικασίας παραγωγής: 
το νέο προϊόν ονομάστηκε Instant Transfer Letter ing 
και γρήγορα κατέκτησε το κοινό και γνώρισε πα-
γκόσμια επιτυχία με τη διάθεσή του σε περισσότε-
ρες από 70 χώρες. Η Letraset Ltd, η εταιρεία που το 
δημιούργησε, κατάφερε να κυριαρχήσει στην αγο-

Εικ. 682.  Διαφήμιση των γραμμάτων Letraset, 
Αρχιτεκτονική ΙΑ´, 61(2-3.1967).  

Εικ. 681.  Διαφήμιση των γραμμάτων Letraset, 
Αρχιτεκτονική Ι´, 59(10.1966).  

Εικ. 680. Κατάλογος ελληνικών γραμματοσειρών και 
δείγματα φύλλων με στοιχεία, εταιρεία Letraset Ltd, 

Λονδίνο, 1970-1990. 



Εικ. 684. Η γραμματοσειρά Helvetica Greek Medium Italic, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 686. Η γραμματοσειρά American Typewriter Greek Bold, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 683. Η γραμματοσειρά Univers 65 Greek, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 685. Η γραμματοσειρά American Typewriter Greek, Letraset, 1965-1990.



Εικ. 688. Η γραμματοσειρά Zipper Greek, Letraset, 1965=1990.

Εικ. 690. Η γραμματοσειρά Coopper Greek Black Italic, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 687. Η γραμματοσειρά Times Greek Bold Italic, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 689. Η γραμματοσειρά Blanchard Solid Greek, Letraset, 1965-1990.



Εικ. 692. Η γραμματοσειρά Flash Greek, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 694. Η γραμματοσειρά Futura Display, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 691. Η γραμματοσειρά Annlie Greek, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 693. Η γραμματοσειρά Futura Greek Extra Bold, Letraset, 1965-1990.



Εικ. 698. Η γραμματοσειρά Modern Greek 20, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 697. Η γραμματοσειρά Korina, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 695. Η γραμματοσειρά Eurostile Greek Bold, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 696. Η γραμματοσειρά Futura Black Greek, Letraset, 1965-1990.



Εικ. 700. Η γραμματοσειρά Avant Guard Greek 156, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 699. Η γραμματοσειρά Avant Guard Greek Light 155, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 701. Η γραμματοσειρά Avant Guard Greek Medium, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 702. Η γραμματοσειρά Compacta Greek, Letraset, 1965-1990.



Εικ. 704. Η γραμματοσειρά Pump Greek, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 703. Η γραμματοσειρά Handel Gothic Greek, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 705. Η γραμματοσειρά Britton Greek, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 706. Η γραμματοσειρά Ringlet Greek, Letraset, 1965-1990.



Εικ. 707. Η γραμματοσειρά Palace Script Greek, Letraset, 1965-1990.

1988 Linear

Εικ. 709. Η γραμματοσειρά Linear Greek, Letraset, 1965-1990.

Εικ. 708. Η γραμματοσειρά University Greek, Letraset, 1965-1990.
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Εικ. 710. Κατάλογος ελληνικών γραμματοσειρών,
εταιρεία Mecanorma, Παρίσι, 1970-1990. 

ρά για τις επόμενες τρεις δεκαετίες και να δημιουρ-
γήσει μια μικρή επανάσταση στον χώρο των γραφι-
κών τεχνών «ανοί γοντας» τη στοιχειοθετική χρήση 
στο ευρύ κοινό και προαγγέλλοντας έτσι την ολο-
κληρωτική κατάργηση των στεγανών μεταξύ ειδι-
κών και χρηστών που έφεραν οι ηλεκτρονι  κές επι-
τραπέζιες εκδόσεις στη συνέχεια (εικ. 680-709). 

Από τη δεκαετία του 1970 εμφανίστηκε ως ση-
μαντικότερη ανταγωνίστρια η γαλλική εταιρεία Meca-
   norma και στην Ελλάδα διέθετε πολλές σειρές (εικ. 
710-729). Ακολούθησαν πολλές άλλες, όπως οι: 
Typo   phane (Deberny & Peignot, Γαλλία), Rapitype 
(Graphic Systems, Αγγλία), R41 (Reber,  Ιταλία), 
Artype, Chart pak, Formatt και Zipatone (ΗΠΑ), 
GeoType, Kal graf (Πολωνία), Prestype, Propisot 
(Τσεχοσλοβακία) κ.ά.

Οι χαρακτήρες διατίθονταν προ-εκτυπωμένοι 
με μεταξοτυπία και με μία επίστρωση κόλλας σε 
ένα φύλλο πλαστικού. Με λίγη εξάσκηση μεταφέ-
ρονταν και κολλούσαν σε οποιαδήποτε λεία επιφά-
νεια ασκώντας λίγη πίεση με μολύβι ή άλλο αμβλύ 
αντικείμενο, έτσι ώστε ο χρήστης να συνθέτει, 
γράμμα προς γράμμα, τις λέξεις που επιθυμούσε. 

Οι προσφερόμενες γραμματοσειρές προέρχο-

Εικ. 711. Η γραμματοσειρά Helvetica Greek Light Condensed, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 712. Η γραμματοσειρά Helvetica Greek Light, Mecanorma, 1970-1990.



Εικ. 714. Η γραμματοσειρά Helvetica Greek Bold, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 716. Η γραμματοσειρά Univers 68 Greek Italic, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 713. Η γραμματοσειρά Helvetica Greek Italic, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 715. Η γραμματοσειρά Olive Greek Nord, Mecanorma, 1970-1990.



Εικ. 718. Η γραμματοσειρά Normagramma Greek, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 717. Η γραμματοσειρά Kosmos Greek Demi Bold, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 719. Η γραμματοσειρά Pascal Greek, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 720. Η γραμματοσειρά Fat Face Greek, 168 Mecanorma, 1970-1990.



Εικ. 721. Η γραμματοσειρά Apollo Script Greek, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 722. Η γραμματοσειρά Eurostile Greek 39, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 723. Η γραμματοσειρά Univers Greek 83 Bold, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 724. Η γραμματοσειρά Eurostile Medium 38, Mecanorma, 1970-1990.



Εικ. 726. Η γραμματοσειρά Profil Greek, Mecanorma, 1970-1990.

1988 Pro�l

Εικ. 725. Η γραμματοσειρά Scrittura Greek, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 729. Η γραμματοσειρά Chisel Greek, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 727. Η γραμματοσειρά Davida Greek, Mecanorma, 1970-1990.

Εικ. 728. Η γραμματοσειρά Prisma Greek, Mecanorma, 1970-1990.

1988 Chisel

1988 Davida

1988 Prisma
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1964  Pierotto Bold

Εικ. 732. Η γραμματοσειρά Circus Extended, περιοδικό Άλφα, 1968.

Εικ. 730. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά, περιοδικό Άλφα, 1964.

Εικ. 731. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά (Circus;), περιοδικό Άλφα, 1965.

Εικ. 733. H γραμματοσειρά Plaza, περιοδικό Γυναίκα, 1977.

Εικ. 734. Η γραμματοσειρά Broadway, περιοδικό Γυναίκα, 1977.

1950 Italias expanded

1965 Tooled Display

1977 Art Deco Fat

1977 Condensed Extra caps

νταν στην αρχή μέσω άδειας χρήσης από τα μεγάλα 
στοιχειοχυτήρια, αλλά γρήγορα οι εταιρίες οργά-
νωσαν δικό τους Τμήμα σχεδιασμού και προχώρη-
σαν σε δικές τους γραμματοσειρές, με στόχο κυρίως 
τις διακοσμητικές-διαφημιστικές χρήσεις.  

Η παρουσία της εταιρείας Letraset στην Ελλάδα 
άρχισε τη δεκαετία του 1960 για χρήση στα αρχιτε-
κτονικά γραφεία με διαφημιστικές καταχωρήσεις στο 
μηνιαίο περιοδικό Αρχιτεκτονική (εικ. 680-682), αλλά 
γρήγορα τα αυτοκόλλητα γράμματα δια δόθηκαν και 
χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στις διαφημιστικές εται-

ρείες και στα ατελιέ των γραφιστών, ιδιαίτερα όταν 
άρχισε να αυξάνεται η ποικιλία σχεδίων με ελληνικά 
στοιχεία. Ουσια στικά, ακολουθήθηκε και για αυτές 
τις γραμματοσειρές η παγιωμένη τακτική του «εξελ-
ληνισμού» των κεφαλαιογράμματων χαρακτήρων και 
σε ορισμένες η πρόσθεση πεζών με έντονα τα δάνεια 
από τα λατινικά γράμματα. Επιπλέον, κάποιες σειρές 
που χρησιμοποιήθηκαν σε περιοδικά μάλλον αποτε-
λούν μετατροπές του ατελιέ τους γιατί δεν απαντούν 
στους καταλόγους των εταιρειών (εικ. 730-734).  
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οριζόντια της φωτο λιθογραφίας, ήταν μικρή σε όγκο 
και φθηνή, απαιτώντας ελάχιστο χώρο μαζί με το εμ-
φανιστήριο (ως φωτογραφικός κλωβός) στα ατελιέ 
των δια φη μιστικών-γρα  φιστικών εταιρειών, τα 
οποία βρίσκονταν κατά κανόνα σε κοινά αστικά δια-
μερίσματα πολυκατοικιών χωρίς ιδιαίτερες βιομηχα-
νικές προδιαγραφές. Το Repro   master, επέτρεπε να 
χρησιμοποιούνται επανειλημμένα τα ακριβά φύλλα 
με τα αυτοκόλλητα γράμ ματα, δηλαδή να μεγεθύνο-
νται, να σμικρύνονται ή να συνδυάζονται με γραμ-
μικά μοτίβα κ.λπ. πριν μια τελική φωτογραφημένη 
λωρίδα λέξεων χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση της σε-
λίδας- χαρτομακέττας. 

Η τιτλέζα 
Μία ακόμη μηχανή δημιουργίας τίτλων ή λεζαντών, η 
οποία επίσης προστέθηκε στη χρήση των γρα -
φιστικών ατελιέ, ήταν η χειρωνακτική φωτοστοι-
χεοθεσία τους από επιτραπέζια προβολικά συστήμα-
τα, τις τιτλέζες που άρχισαν να διατίθονται από 
πολλούς κατασκευαστές. Οι γραμματοσειρές κατα-
σκευάζονταν σε αρνητικές ταινίες φιλμ και κάθε 
στοιχείο προβαλλόταν καθέτως από τον χειριστή στο 
επιθυμητό μέγεθος σε φωτοπαθές χαρτί. Στον ελλη-
νικό κύκλο εργασιών των Γραφικών Τεχνών οι μη-
χανές αυτές και η αγορά πολλών διαφορετικών σχε-
δίων γραμματοσειρών ήταν ακριβή διαδικασία, έτσι 
μόνο τα ατε λιέ σε στοιχειο θετικά γραφεία που εκτε-
λούσαν παραγγελίες τρίτων ή μεγάλες διαφημιστι-
κές εταιρείες μπορούσαν να τις αγοράσουν με οικο-
νομικό κέρδος (εικ. 737-738).

Η μηχανή Repro   master 
της εταιρείας Agfa-Gevaert 
Η ευχρηστία των αυτοκόλλητων γραμματοσειρών 
πολλαπλασιάστηκε την εικοσαετία 1970-1990 επι-
κουρούμενη από την παρουσία των μικρών και 
φθηνών φωτο-τσιγκογραφικών μηχανών Repro   master 
(κάθετης διά ταξης) που κυκλοφόρησε η εταιρεία 
Agfa-Gevaert (εικ. 736). Η μηχανή αυτή, με το χαρα-
κτηριστικό πορτοκαλί καντράν, σε αντίθεση με την 

Εικ. 736. Η φωτο-τσιγκογραφική μηχανή Repro   master 
(κάθετης διά ταξης), εταιρεία Agfa-Gevaert.

Εικ. 737. Η τιτλέζα Fototype Compositor, 
Τυπογραφία ΙΕ´, 302-303(25.5.1972)28.

Εικ. 738. Η τιτλέζα Staromat, H. Berthold AG, 1974.
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Εικ. 739. Ο Θύμιος Βαρβάκης (1925-).

Ο φωτοστοιχειοθέτης Θύμιος Βαρβάκης
Ένα από τα πρώτα ατελιέ διαφημιστικών και φωτο-
στοιχειοθετικών υπηρεσιών στην Αθήνα υπήρξε η 
εταιρεία ΕΒ (Ευθύμιος Βαρβάκης και Σία Ο.Ε.).

Ο Θύμιος Βαρβάκης (1925-) μεγάλωσε στο χω-
ριό Κλήμα της Δωρίδας και είχε καλλιτεχνικές τά-
σεις από παιδί. Ήταν φιλοπρόοδος, εργατικός και επί-
μονος και παρά τη μεγάλη ανέχεια της ορεινής 
Ελλάδας του Μεσοπολέμου κατάφερε να αποφοιτή-
σει από το Γυμνάσιο του Ευπάλιου. Μέσα στα μαύ-
ρα χρόνια της Κατοχής εντάχθηκε στις γραμμές της 
αντίστασης του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και συμμετείχε ενεργά 
στον αγώνα κατά των Γερμανών.

Μετά την Απελευθέρωση κατέβηκε στην Αθήνα, 
όπως χιλιάδες άλλοι κατατρεγμένοι από το εμφυλια-
κό καθεστώς, και κατάφερε να εργαστεί ως βοηθός 
λογιστή στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά με την 
παλινόρθωση της Βασιλείας εκδιώχθηκε αφού έγινε 

Εικ. 740. Η τιτλέζα Copytype, Dr. Boger Photosatz GmbH.



Εικ. 741. Η γραμματοσειρά Kadmos, φωτοστοιχειοθεσία Ε. Βαρβάκης και Σία ΟΕ, 1970-1990.

Εικ. 742. Η γραμματοσειρά Kadmos πλάγια, φωτοστοιχειοθεσία Ε. Βαρβάκης και Σία ΟΕ, 1970-1990.

Εικ. 743. Η γραμματοσειρά Kadmos μαύρα, φωτοστοιχειοθεσία Ε. Βαρβάκης και Σία ΟΕ, 1970-1990.
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Εικ. 744. Η γραμματοσειρά Kadmos μαύρα πλάγια, φωτοστοιχειοθεσία Ε. Βαρβάκης και Σία ΟΕ, 1970-1990.

υποχρεωτική η διαβόητη Δήλωση Κοινωνικών Φρο-
νημάτων και ο όρκος πίστης στον μονάρχη. Ενεργό 
μέλος του παράνομου πλέον ΚΚΕ συνέχισε να εργά-
ζεται σε μικρές επιχειρήσεις ως λογιστής και να αλ-
λάζει συχνά κατοικία για να αποφύγει τη σύλληψη. 
Επιπλέον, επιθυμώντας να βελτιώσει τις σχεδιαστι-
κές του ικανότητες εγγράφτηκε στο εκπαιδευτικό 
πρό γραμμα δια αλληλογραφίας της Σχολής A.B.C. 

Η επαφή του Βαρβάκη με τον κόσμο των Γραφι-
κών Τεχνών ξεκίνησε όταν εργάστηκε στο λογιστή-
ριο ενός εργοστασίου υφασμάτων, όπου ανέλαβε, 
παράλληλα, να σχεδιάζει τις μακέτες των σχεδίων που 
χρησιμοποιούσαν για το τύπωμα των υφασμάτων. 
Τότε ήρθε σε επαφή με έναν έμπειρο σχεδιαστή της 
μεγάλης διαφημιστικής εταιρείας ΑΛΜΑ, ο οποίος 
τον μύησε σε πολλά τεχνικά ζητήματα σχεδία σης και 
αναπαραγωγής τα οποία με το πολυμήχανο μυαλό 
του γρήγορα αφομοίωσε και εξέλιξε.

Το αναπόφευκτο δεν άργησε όμως. Το 1951, κά-
ποιος τον κατέδωσε στην Ασφάλεια και κατέληξε 
στην «εθνική κολυμβήθρα» των ταγμάτων Σκαπα-
νέων της Μακρονήσου, απ᾽ όπου απολύθηκε το 1953.

Μετά το κολαστήριο της Μακρονήσου ήλθε μια 
κανονικότητα στη ζωή του νεαρού Βαρβάκη και σε 
συνεργασία με τη γυναίκα του, την Αρετή Παπακό-
γκου (1923-), αποφάσισαν να δοκιμάσουν τις δυνά-
μεις τους στο αναπτυσσόμενο πεδίο της διαφήμισης 
ιδρύοντας την εταιρεία ΦΗΜΗ. Την περίοδο εκεί-
νη, και έως τα μέσα της δεκαετίας του 1970, η προ-
ώθηση κάθε προϊόντος περνούσε αποκλειστικά σχε-
δόν μέσα από τις εφημερίδες και τα περιοδικά. Έτσι 
η εταιρεία τους άρχισε να ασχολείται με δια φη-
μιστικές καταχωρήσεις, μικρά προωθητικά κείμενα 

και σταδιακά να αναλαμβάνει μικρές εκδόσεις. Οι 
δεκαετίες του 1960 και 1970 ήταν η χρυσή εποχή 
των εγκυ κλοπαιδειών και άλλων πολύτομων έργων 
και ο Θύμιος με την Αρετή ασχολήθηκαν σχεδόν 
αποκλειστικά με την οργάνωση, τη φωτογραφική και 
τυπογραφική επιμέλεια πολλών τέ τοιων εκδόσεων. 
Πέραν των αναμενόμενων γραμματοσειρών φωτο-
στοιχειοθεσίας (Times, Bodoni [Απλά] και Univers) 
η συλλογή της εταιρείας διέθετε και μια υβριδική 
ισόπαχη οικογένεια με την ονομασία Kadmos (εικ. 
741-744), η οποία είχε επιρροές από τη Gill 572 Greek 
(εικ. 307-309) και την Ολύμπια (εικ. 263-265) με το 
χαρακτηριστικό πεζό γ με ανοικτό βρόγχο. 

Ο Βαρβάκης, παράλληλα, εξελίχθηκε σε έμπειρο 
τεχνίτη και άρχισε να μεταφέρει ελληνικές γραμ μα-
τοσειρές της Letraset σε αρνητικές μητροθήκες (φιλμ) 
για χρήση στην τιτλέζα (εικ. 740), ώστε να πλαισιώ-
νει τη στοιχειοθεσία των κειμένων με νέες υπηρε-
σίες για τους γραφίστες και τους εκδοτικούς οίκους. 

Στο έργο του αποτυπώνεται η πολυσχιδής πα-
ρουσία πολλών ελλήνων τεχνιτών της γενιάς του και 
μας βοηθά να παρακολουθήσουμε τη μεταβατική 
περίοδο στην Ελλάδα από τη μηχανική  στη φωτο-
στοιχειοθεσία που οδήγησε στον ψηφιακό κόσμο.

Οι φωτοστοιχειοθετικές εταιρείες στην Ελλάδα
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 παρατηρείται μια 
επιταχυνόμενη αλλαγή στη διαδικασία παραγωγής κει-
μένων για έντυπη αναπαραγωγή που άλλαξε και την 
επιχειρησιακή δομή του κλάδου. Ο χώρος των Γραφι-
κών Τεχνών μεγεθυνόταν πλέον με εντυπωσιακούς 
ρυθμούς και μαζί του ο αριθμός των εταιρειών φωτο-
στοιχειοθεσίας αυξήθηκε κατακόρυφα έως το 1990. 
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Εικ. 745. Επίδειξη των πρισματικών εφέ σε δειγματολόγια 
εταιρειών φωτοστοιχειοθεσίας, 1980-1990.

Η απότομη αυτή αλλαγή βρήκε απροετοίμαστους 
πολλούς τυπογράφους, οι περισσότεροι των οποίων 
ήταν αυτοδίδακτοι της τέχνης και απέκτησαν τις 
γνώσεις τους μέσα από την καθημερινή εμπειρία. 
Λίγοι από αυτούς γνώριζαν τον ευρύτερο ιστορι-
κό-τεχνολογικό χώρο του πεδίου των γραφικών τε-
χνών ή μιλούσαν ξένες γλώσσες για να παρακολου-
θούν τις τεκτονικές αλλαγές που λάμβαναν χώρα 
στη Δύση, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 
τεχνικές απαιτήσεις της νέας τεχνολογίας. Αναπό-
δραστα τη ζήτηση έσπευσε να ικανοποιήσει η νεότε-
ρη γενιά, απόφοιτοι συνήθως των εμπορικών και 
πολυτεχνικών σχολών, που μπορούσαν να ελιχθούν 
σε αυτόν τον περίπλοκο κόσμο της ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας, της διαρκούς επικοινωνίας με εταιρείες 
του εξωτερικού και της επιχειρηματικής ευελιξίας με 
την πελατεία. Χαρακτηριστική είναι η εισαγωγή του 
δειγματολογίου της εταιρείας Ε.Β.Ε.Μ.Α. ΑΕ:

Η επιχείρησἰς μας ασχολούμενη από του 1959 με την εγκατά-
στασιν και συντήρησιν βιομηχανικών εγκαταστάσεων αυτο-
ματισμού και ηλεκτρονικών, με ειδίκευσιν εις τα πάσης φύσε-
ως σύγχρονα μηχανήματα Γραφικών Τεχνών, επρομηθεύθη 
φωτοσυνθετικόν συγκρότημα, το οποίον είναι εις την διάθεσιν 
της αξιοτίμου πελατείας μας δια τους κάτωθι σκοπούς:

α) Την τεχνικήν ενημέρωσιν στελεχών επιχειρήσεων 
Γραφικών Τεχνών

β) Την εκπαίδευσιν τεχνικού και χειριστικού προσωπικού.
γ) Την στοιχειοθεσίαν πάσης φύσεως εργασίας ποιότητος.
Εις τας εγκαταστάσεις μας γίνονται συνεχείς πειραμα-

τισμοί μεθόδων και μέσων προς αύξησιν της αποδόσεως 
και βελτίωσιν της παραγόμενης εργασίας.
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Η κατάλληλος εκλογή συσκευών μεθόδων και υλικών 
έχει φέρει αξιόλογα αποτελέσματα όσον αφορά την ποιό-
τητα των στοιχείων (γραμμάτων) επί θετικών φιλμς.

Άξιον λόγου είναι επίσης η υπό ωρισμένας συνθήκας 
αυτόματος σελιδοποίησις πράγμα που συντελεί εις την αρ-
τιωτέραν εμφάνισιν των βιβλίων και μείωσιν του κόστους 
μοντάζ.

Συνημμένως αποστέλλομεν δειγματολόγιον στοιχείων 
και συμβόλων, το οποίον θα συμπληρούται με την πάροδον 
του χρόνου.

Θα χαρούμε ιδιαιτέρως αν και με την συνεργασίαν και 
συμπαράστασίν σας, το επιτελείον των τεχνικών μας ικα-
νοποιήση κάθε προσδοκώμενη επιθυμία σας ως προς την 
ποιότητα και συνέπεια των εκδόσεών σας.

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, όταν πλέον 
η φωτοστοιχειοθεσία είχε πλέον αρχίσει να γίνεται 
αισθητή στον κλάδο, ο Χρήστος Αντύπας, διευθυ-
ντής τότε της εταιρείας Φωτόγραμμα, προειδοποι-
ούσε για τους κινδύνους της απερίσκεπτης επένδυ-
σης στη νέα τεχνολογία χωρίς σοβαρή προετοιμασία 
και ανάλυση των δεδομένων κάθε επιχείρησης:

[...] η φωτοστοιχειοθεσία δεν είναι απλώς μια κάποια 
εξέλιξη στη στοιχειοθεσία. Κοινή είναι η αντίληψη ότι πρό-
κειται για μια πραγματική τεχνολογική επανάσταση στον 
χώρο μας. Και οπωσδήποτε οι αρχές που τη χαρακτηρίζουν 
και οι οικονομικοτεχνικές μέθοδοι που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στη λειτουργία μιας τέτοιας επιχείρησης είναι ιδιό-
μορφοι και απαιτούν λεπτούς χειρισμούς.

[...] Φτάνοντας στη στιγμή που θα γίνει η εγκατάστα-
ση των μηχανημάτων πρέπει να έχει προηγηθεί, και μάλι-
στα σωστά, η δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων 
και δεδομένων ή η προσαρμογή αυτών που υπάρχουν στη 
νέα επιχειρησιακή πραγματικότητα. Η πρόσληψη ενός αν-

θρώπου με πλήρη γνώση της τυπογραφικής τέχνης γενικώ-
τερα (έστω θεωρητικά) και με ειδική γνώση πάνω στη φω-
τοστοιχειοθεσία και στα συγκεκριμένα μηχανήματα, ενός 
ανθρώπου δηλ.  που θα μπορεί να λύνει το μεγαλύτερο μέ-
ρος των προβλημάτων που παρουσιάζονται – αν υποκειμε-
νικοί ή αντικειμενικοί λόγοι δεν το επιτρέπουν αυτό στον 
ίδιο τον ιδιοκτήτη-επιχειρηματία – είναι «εκ των ων ουκ 
άνευ». Επίσης η στελέχωση του τεχνικού τμήματος με προ-
εκπαιδευμένο και, ει δυνατί, έμπειρο προσωπικό. Με τον 
τρόπο αυτό η νέα επιχείρηση είναι έτοιμη νε ξεκινήσει έχο-
ντας καλθμένα τα νώρα της, έχοντας λύσει δηλ. τα εσωτε-
ρικά θέματα στελέχωσης και οργάνωσης.

Χρήστος Αντύπας, «...και η φωτοσύνθεση μπήκε 
στη ζωή μας», Ο κόσμος των Γραφικών Τεχνών, 

έτος Ι, 2(Φεβρ. 1978)20-22.

Οι εκ δότες των μεγάλων εφημερίδων και περιο-
δικών επένδυαν πλέον στη νέα τεχνολογία και για 
την ευρύτερη εκδοτική-διαφημιστική αγορά την πα-
ραγωγή κειμένων κατά παραγγελία ανέλαβαν εξειδι-
κευμένες εταιρείες, στο πρότυπο του Αθηναϊκού Κέ-
ντρου Εκδόσεων. Σημαντικότερες από αυτές ήταν 
οι: Αβάκιο (Παναγιώτης Λειβαδίτης και Τούλα Σού-
γελα-Λειβαδίτη), FotoLetter/filmsetter (Ν. Κοντο-
ρός), Ε.Β.Ε.Μ.Α. ΑΕ (Περικλής και Μιλτιάδης Κα-
τσαούνης), Ι. Μακρής - Γραφικαί Τέχναι, Linora 

Εικ. 746. Σελίδες από δειγματολόγια εταιρειών
 φωτοστοιχειοθεσίας, 1980-1990.
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ΕΠΕ, Όστρακο (Χρήστος Αντύπας), Typo grafen/
Hellas (Φώτης Κι  τσέλης), Φωτόγραμμα (Π. Παπα-
σλιώτης & Σία ΕΕ), Φω  τρόν ΑΕ κ.ά. Η εμπορική και 
τεχνολογική δυναμική που έφεραν οι νέες αυτές επι-
χειρήσεις θα πρέπει να αξιολογηθεί, όμως, μαζί με 
τη δραστική απώλεια της συσσωρευμένης πείρας 
και αισθητικής ισορροπίας που γρήγορα ατόνησε με 
την αναπόφευκτη «αποστράτευση» των έμπειρων 
στοιχειο θετών και τη συνεχή πίεση για γρήγορη πα-
ραγωγή κειμένου χωρίς την απαραίτητη επιμέλεια. 
Από τη δεκαετία του 1980, τη θέση τους ανέλαβαν 
«στρατιές» δακτυλογράφων, στην πλειονότητά τους 
γυναίκες, που εκπαιδεύονταν ταχύρρυθμα κατά την 
παραγωγή, αλλά συχνά με πρόσκαιρη παρουσία, 
ελάχιστη συνδικαλιστική δύναμη διαπραγμάτευσης 
και κατά κανόνα χωρίς αισθητική εκπαίδευση για τις 
απαιτήσεις της τυπογραφικής τέχνης. Η αγορά (εκ-
δότες, διαφημιστές και αναγνωστικό κοινό) είχε ήδη 
«μαγευτεί» από τις νέες οικονομικές δυνατότητες, 
την ταχύτητα εκτέλεσης και τα εντυπωσιακά πρι-
σματικά «εφέ» (πλαγίαση, πλάτυνση, στένεμα, σκί-
αση, καμπύλωση κ.ά.) που μπορούσαν να εκτελέ-
σουν οι νέες αυτές μηχανές, ώστε οι όποιες φωνές 
για την εμφανή απώλεια της τυπογραφικής ποιότη-
τας ήταν αδύνατες και δεν ακούγονταν μέσα στις 
θριαμβολογίες της ευρωπαϊκής προοπτικής, του 
ανεξέλεγκτου εξωτερικού δανεισμού και του άκρα-
του καταναλωτισμού της ελληνικής κοινωνίας.  

Κρίνοντας από τους καταλόγους που κυκλοφόρη-
σαν, όλες οι φωτοστοιχειοθετικές επιχειρήσεις διέθε-
ταν τις τρεις βασικές οικογένειες γραμματοσειρών 
της εταιρείας Monotype που κυριάρχησαν μεταπολε-
μικά και «μεταφέρθηκαν» εξαρχής στη φωτοστοιχει-
οθετική τεχνολο γία: Times Greek, Bod oni ή Botoni 
Greek (Απλά) και Univers Greek. Αυτές πλαισιώνο-
νταν συνήθως με όλες ή κάποιες από τις νεότερες δη-
μιουργίες της Mer gen  thaler Lino type: Helvetica Greek, 
Optima Greek, Baskerville Greek, Century Greek και 
Sou venir Greek. Σταδιακά όμως τρεις φωτοστοι χειο-
θετικές εταιρείες πρόσθεσαν στα δειγματολόγιά τους 
νέες «εξελληνισμένες» γραμματοσειρές από νεότερες 
επιτυχημένες λατινικές.

Η φωτοστοιχειοθετική εταιρεία Αβάκιο
Από τον κατάλογο της εταιρείας είναι εμφανές πως 
είχαν προμηθευτεί και διέθεταν μεγάλη ποικιλία ελλη-
νικών και λατινικών σειρών και ήταν η πρώτη που κυ-
κλοφόρησε τις Avant Guarde (λευκά, μαύρα, εικ. 
748-749), Broadway (εικ. 750), Quad  rata (ημίμαυρα, 
μαύρα, εικ. 751-752), Antique Olive (λευκά, ημίμαυρα, 
μαύρα, extra μαύρα, εικ. 753-756), Souvenir (λευκά, 
ημίμαυρα, μαύρα, εικ. 757-759), Helvetica (λευκά, ημί-
μαυρα, μαύρα, extra μαύρα, εικ. 760-763), Garamond 
(λευκά, ημίμαυρα, μαύρα, extra μαύρα, εικ. 764–767), 
Rockwell (λευκά, ημίμαυρα, μαύρα, εικ. 769-771) και 
η καλλιγραφική Florentine Script (εικ. 772).

Εικ. 747. Σελίδες από δειγματολόγια εταιρειών φωτοστοιχειοθεσίας, 1980-1990.



Εικ. 749. Η γραμματοσειρά  Avant Guarde Greek Bold, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 748. Η γραμματοσειρά  Avant Guarde Greek Medium, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 750. Η γραμματοσειρά  Broadway Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.



Εικ. 752. Η γραμματοσειρά Quadrata Greek Bold, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 753. Η πρώτη σχεδίαση της γραμματοσειράς Olive Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 751. Η γραμματοσειρά  Quadrata Greek Medium, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.



Εικ. 755. Η γραμματοσειρά  Olive Greek Bold, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 754. Η γραμματοσειρά  Olive Greek Medium, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 756. Η γραμματοσειρά  Olive Greek Extra Bold, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.



Εικ. 758. Η γραμματοσειρά  Souvenir Greek Medium, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 759. Η γραμματοσειρά Souvenir Greek Bold,φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 757. Η γραμματοσειρά  Souvenir Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.



Εικ. 761. Η γραμματοσειρά  Helvetica Greek Medium, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 760. Η γραμματοσειρά  Helvetica Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 762. Η γραμματοσειρά  Helvetica Greek Bold, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.



Εικ. 763. Η γραμματοσειρά  Helvetica Greek Extra Bold, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 765. Η γραμματοσειρά  Garamond Greek Medium, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 764. Η γραμματοσειρά  Garamond Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.



Εικ. 767. Η γραμματοσειρά  Garamond Greek Extra Bold, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 768. Σελίδες από το δειγματολόγια της φωτοστοιχειοθετικής εταιρείας Αβάκιον, 1980-1990.

Εικ. 766. Η γραμματοσειρά  Garamond Greek Bold, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.



Εικ. 769. Η γραμματοσειρά Rockwell Medium Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 770. Η γραμματοσειρά Rockwell Bold Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Εικ. 771. Η γραμματοσειρά Rockwell Extra Bold Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990..
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Εικ. 772. Η γραμματοσειρά  Florentine Greek, φωτοστοιχειοθεσία Αβάκιο, 1978-1990.

Η φωτοστοιχειοθετική εταιρεία 
Typographen/Hellas
Ο Φώτης Κιτσέλης υπήρξε από τους πλέον συστημα-
τικούς εργάτες του χώρου και η ποιότητα των δειγ-
ματολογίων του πιστοποιούν την αγάπη και φροντίδα 
που επένδυε στην ανάπτυξη της ελληνικής στοι χειο-
θεσίας για τη νέα τεχνολογία. Στη συλλογή της Typo-
graphen/Hellas βρίσκουμε πολλές νέες προτάσεις, αλλά 
και εναλλακτικούς σχεδιασμούς όπως η σειρά Aster 
(460 Medium, 462 Italic, 464 Bold) με γωνιώδεις απο-
λήξεις που προσομοιάζει στα Απλά (εικ. 773-775) και 
η «νέα» Souvenir (620 Light, 622 Light Italic, 623 
Medium, 624 Medium Italic, 625 Bold, 626 Bold 
Italic) με ανοιχτό βρόγχο στο γ και μακρυές οριζόντιες 
κεραίες στο ζ και ξ (εικ. 799-804). 

Οι νέες προσθήκες ήταν οι Belwe (103 Bold, 104 
Bold Italic, εικ. 776-777), Benquiat (860 Regular, 
862 Italic, 864 Medium, 866 Bold, εικ. 778-781), 
Else Roman (200 Light, 203 Italic, 206 Semibold, 
209 Bold, εικ. 782-785), Eras (340 Light, 341 Italic, 
342 Medium, 343 Bold, 344 Bold Italic, εικ. 787-792), 
Fritz Quadrata (450 Medium, 452 Bold, εικ. 793-794) 
και Souvenir (950 Medium, 951 Medium Italic, 952 
Bold, 953 Bold Italic, εικ. 805-808). Επιπλέον, αν και 
δεν παρουσιάζονται στα δειγματολόγια της εταιρείας, 
στη συλλογή περιλαμβάνονται για χρήση στην τιτλέ-
ζα οι αρνητικές μητροθήκες των γραμματοσειρών 
Olive (Light, Bold, Extra Bold, εικ. 796-798),  Con-
cord Italic (εικ. 809), Gill Extra Bold (εικ. 810) 
Bookman (εικ. 811-812), Optima (Bold, Extra Bold, 



Εικ. 774. Η γραμματοσειρά Aster Medium Italic 462, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 775. Η γραμματοσειρά Aster Bold 464, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 773. Η γραμματοσειρά Aster Medium 460, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 776. Η γραμματοσειρά Belwe Bold 103, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 777. Η γραμματοσειρά Belwe Bold Italic 104, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 778. Η γραμματοσειρά Benguiat 860, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 780. Η γραμματοσειρά Benguiat Medium 864, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 779. Η γραμματοσειρά Benguiat Italic 862, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 781. Η γραμματοσειρά Benguiat Bold 866, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 783. Η γραμματοσειρά Else Roman Italic 203, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 784. Η γραμματοσειρά Else Roman Semi Bold 206, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 782. Η γραμματοσειρά Else Roman Light 200, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 785. Η γραμματοσειρά Else Roman Bold 209, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 786. Σελίδες από τον κατάλογο της εταιρείας φωτοστοιχειοθεσίας Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 789. Η γραμματοσειρά Eras Medium 342, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 787. Η γραμματοσειρά Eras Light 340, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 788. Η γραμματοσειρά Eras Light 341, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 792. Η γραμματοσειρά Eras Bold Italic 345, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 791. Η γραμματοσειρά Eras Bold 344, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 790. Η γραμματοσειρά Eras Medium Italic 343, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 793. Η γραμματοσειρά Fritz Quadrada Regular 450, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 794. Η γραμματοσειρά Fritz Quadrada Bold 452, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 795. Σελίδες από τον κατάλογο της εταιρείας 
φωτοστοιχειοθεσίας Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 798. Η γραμματοσειρά Olive Black Greek, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 797. Η γραμματοσειρά Olive Bold Greek, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 796. Η γραμματοσειρά Olive Regular Greek, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 799. Η γραμματοσειρά Souvenir Light 620 φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 800. Η γραμματοσειρά Souvenir Light Italic 622, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 801. Η γραμματοσειρά Souvenir Medium 623, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 802. Η γραμματοσειρά Souvenir Medium Italic 624, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 803. Η γραμματοσειρά Souvenir Bold 625, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 804. Η γραμματοσειρά Souvenir Bold Italic 626, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 805. Η γραμματοσειρά Souvenir Medium 950, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 806. Η γραμματοσειρά Souvenir Medium Italic 951, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 808. Η γραμματοσειρά Souvenir Bold Italic 953, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 810. Η γραμματοσειρά Gill Xtra Bold, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 809. Η γραμματοσειρά Concord Italic, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 812. Η γραμματοσειρά Bookman Greek, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 811. Η αρνητική μητροθήκη της γραμματοσειράς Bookman Greek, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.



Εικ. 813. Η γραμματοσειρά Optima Bold, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 814. Η γραμματοσειρά Optima Extra Bold, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 815. Η γραμματοσειρά Machine, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

1985 Machine Titling



Εικ. 817. Η γραμματοσειρά Park Avenue Greek, φωτοστοιχειοθεσία Typografen/Hellas, 1980-1990.

Εικ. 816. Η γραμματοσειρά Romantique Greek, Typografen/Hellas, 1980-1990.

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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Εικ. 818. Το εξώφυλλο και σελίδες των δειγματολογίων της εταιρείας Όστρακο, 1980-1992.

εικ. 813-814), Machine (εικ. 815) και η καλλιγραφική 
Roman tique (εικ. 816). 

Στα αρχεία της Typo graphen/Hellas, τα οποία φυ-
λάσσονται στη βιβλιοθήκη του Μουσείου Τυπογρα-
φίας και Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, εντοπίστηκε μία αταυτοποίητη 
φωτοτυπία ελληνικών πεζών στοιχείων με την ονο-
μασία Park Avenue, τη λατινική καλλιγραφική γραμ-
ματοσειρά, που είχε σχεδιάσει ο Robert E. Smith το 
1933 για την εταιρεία American Type Founders. Δεν 
πρέπει να έγινε ποτέ η πλήρης ανάπτυξη της σειράς 
για χρήση στη φωτοστοιχειοθεσία, έτσι η ψηφιοποίη-
ση των πεζών καθώς και η πρόσθεση των εννέα ελ-
ληνικών κεφαλαίων γραμμάτων σχεδιάστηκε για 
την παρούσα έρευνα (εικ. 817). 

Η φωτοστοιχειοθετική εταιρεία Όστρακο
H εταιρεία Όστρακο ξεκίνησε κι αυτή με τις βασικές 
ελληνικές γραμματοσειρές, αλλά έως τις αρχές της 
δεκαετίας του 1990, υπό τη διεύθυνση του Χρήστου 
Αντύπα και την υποστήριξη της εταιρείας Grup, προ-
χώρησε δυναμικά στη διεύρυνση της συλλογής της 
προσφέροντας τις ελληνικές γραμματοσειρές: Helve-
tica Anargo (Regular, Regular Italic, Bold, εικ. 819-
821), Helvetica Anargo Στενά (Regular, Regular Italic, 
Bold, εικ. 822-824), Avant Guarde (Medium, Bold, 
εικ. 825-826), Highland (Medium, Bold, εικ. 827-828), 



Εικ. 820. Η γραμματοσειρά Helvetica Anargo Italic, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο, 1980-1990.

Εικ. 821. Η γραμματοσειρά Helvetica Anargo Bold, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 819. Η γραμματοσειρά Helvetica Anargo, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.



Εικ. 823. Η γραμματοσειρά Helvetica Anargo Condensed Italic, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 824. Η γραμματοσειρά Helvetica Anargo Condensed Bold, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 822. Η γραμματοσειρά Helvetica Anargo Condensed, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.



Εικ. 826. Η γραμματοσειρά Avant Garde  Bold, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 825. Η γραμματοσειρά Avant Garde Medium, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 827. Η γραμματοσειρά Highland Medium Greek, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.



Εικ. 828. Η γραμματοσειρά Highland Bold Greek, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 830. Η γραμματοσειρά Souvenir Italic, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 829. Η γραμματοσειρά Souvenir, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.



Εικ. 831. Η γραμματοσειρά Souvenir Bold, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 833. Η γραμματοσειρά Italia Bold Greek Grup/Grup, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο, 1980-1990.

Εικ. 832. Η γραμματοσειρά Italia Medium Greek, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.



Εικ. 834. Η γραμματοσειρά Lubalin Medium Greek, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 835. Η γραμματοσειρά Lubalin Bold Greek, φωτοστοιχειοθεσία Όστρακο/Grup, 1980-1990.

Εικ. 836. Αταυτοποίητη γραμματοσειρά της εφημερίδας Ακρόπολις, 1980-1990.



Εικ. 837. Η γραμματοσειρά Helvetica Extra Bold, 1985-.

Εικ. 838. Η γραμματοσειρά Univers Extra Bold, 1985-.

Εικ. 839. Η γραμματοσειρά Souvenir Extra Bold, 1985-.
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Εικ. 840. Ο πίνακας των γραμματοσειρών και σελίδα από το δειγματολόγιο της εφημερίδας Ελευθεροτυπία, 1985-.

Εικ. 841. Η γραμματοσειρά Gill Ultra Black του Γιώργου Καταφάδου για την Ελευθεροτυπία, περ. 1995.

Souvenir (Regular, Medium, Bold, εικ. 829-831), 
Italia (Medium, Bold, εικ. 832-833) και Lubalin 
(Medium, Bold, εικ. 834-835).

Αποκλειστικές γραμματοσειρές εφημερίδων
Τις δεκαετίες 1980 και 1990 η ζήτηση έντονων στοι-
χείων (extra bold) ήταν συνεχής και οι περισσότερες 
εφημερίδες διέθεταν τέτοιες επιλογές, όπως παρατη-
ρούμε στο διασωζόμενο δειγματολόγιο της εφημερί-
δας Ελευθεροτυπία: Helvetica Extra Bold (εικ. 837), 



Εικ. 841. Η γραμματοσειρά Απολλώνια (λευκή, λευκή πλάγια και μαύρη), φωτοστοιχειοθεσία AGFA, 1988-1990.

Εικ. 842. Η γραμματοσειρά Κατσουλίδης (λευκή, λευκή πλάγια και μαύρη), φωτοστοιχειοθεσία AGFA, 1988-1990.
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Univers Extra Bold (εικ. 838), Souvenir Extra Bold 
(εικ. 839). Οι πλάγιες σειρές, όμως, δεν ήταν παρά 
μια αυτόματη κλίση 12-15 χωρίς κάποια σχεδιαστι-
κή επέμβαση. Επιπλέον, λίγοι ενδιαφέρθηκαν να 
δημιουργήσουν γραμματοσειρές για αποκλειστική 
χρήση στα φύλλα που εργάζονταν. Δυστυχώς δεν έχει 
γίνει κάποια καταγραφή και η μόνη προφορική μαρ-
τυρία που έχουμε είναι η Gill Ultra Bold που σχεδί-
ασε ο Γιώργος Κατσαφάδος, διευθυντής του δη-
μιουργικού γραφείου της Ελευθεροτυπίας στα μέσα 
της δεκαετίας του 1990 και η οποία ταυτίστηκε με 
την εφημερίδα τις επόμενες δεκαετίες (εικ. 839). 

Μια παρόμοια σχεδιαστική πρωτοβουλία πρέπει 
να ήταν και η αταυτοποίητη στενή και ισόπαχη 
γραμματοσειρά τίτλων που χρησιμοποιούσε η εφη-
μερίδα Ακρό  πολις την ίδια περίοδο (εικ. 836).    

Ο ζωγράφος-χαράκτης Τάκης Κατσουλίδης

Ο Τάκης Κατσουλίδης (1933-) σπούδασε στην Ανω-
τάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στο εργαστή-
ριο του Γιάννη Κεφαλληνού και έχει διακριθεί με τις 
ζωγραφικές και χαρακτικές συνθέσεις του που κο-
σμούν πολλές κρατικές και ιδιωτικές συλλογές. Με-
λέτησε την τέχνη του Βιβλίου στη Σχολή Estienne 
(Παρίσι) και δίδαξε πρώτα στη Σχολή  Α.Τ.Ο (Δοξιά δη, 
1971-1976) και ύστερα στη Σχολή Γραφικών Τεχνών 
(ΚΑΤΕΕ) και στο Τμήμα Γραφιστικής (Τεχνολογικό 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθηνών) έως τη συνταξιοδό-
τησή του. Το 1988-1990 σχεδίασε δύο οικογένειες 
ελληνικών γραμματοσειρών σε συνεργασία με την 
εταιρεία AGFA για τις φωτοστοιχειοθετικές μηχανές 
της: την Απολλώνια και την Κατσουλίδης. Αμφότε-
ρες σχεδιάστηκαν με ανισόπαχες κοντυλιές και προ-
ορίζονταν για χρήση σε εκτενές κείμενο σε βιβλία, 
περιοδικά και εφημερίδες:

Η προσπάθεια  η δική μου έγινε ακριβώς για τη βελτίωση της 
αντίστοιχης γραφής που είναι αυτή που χρησιμοποιείται πε-
ρισσότερο για το βιβλίο και την εφημερίδα. Ξεκινώντας από 

Εικ. 843. Τάκης Κατσουλίδης (1933-).

καθαρή φιλοδοξία εργάστηκα δύο ολόκληρα χρόνια και σχε-
δίασα δύο αλφάβητα. Εφάρμοσα όλες τις σύγχρονες προδια-
γραφές περί σχεδιασμού γραμμάτων για φωτοστοιχειοθεσία 
(αισθητικές, οπτικές, εκτυπωτικές, αναγνωσιμότητας κ.λπ.).

Κατσουλίδης 1991:77

Με το βιβλίο που έγραψε, Το σχέδιο του γράμματος 
(εκδ. Καστανιώτη 1991) υπήρξε ο πρώτος στην Ελ-
λάδα που ασχολήθηκε με τις τυπογραφικές ιδιαιτε-
ρότητες του ελληνικού αλφαβήτου και στις σελίδες 
του αναλύει τη σχεδιαστική του προσέγγιση. 

Η έκδοση αυτή σηματοδοτεί το ουσιαστικό τέλος 
της παρουσίας της φωτοστοιχειοθετικής διαδικασίας 
στην Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 1990 η νέα επα-
νάσταση του ψηφιακού κόσμου και των επιτραπέζιων 
εκδόσεων (Desktop Publishing) κυρίευσε όλο τον 
κλάδο των Γραφικών τεχνών αφήνοντας την ανα-
λογική τεχνολογία ως ένα ιστορικό μνημείο τόσο 
της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δημιουργικότητας, 
όσο και της τεχνικής ιδιοφυίας και επιμονής να επι-
νοεί θαυμαστές λύσεις υπό αντίξοες συνθήκες.    

Τ Ε ΛΟ Σ
��
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ      
 
Η παρούσα έρευνα της αδιάλειπτης παρουσίας και εξέλιξης του ελληνικού αλφαβή-
του στην ιστορία του έντυπου λόγου συνθέτει μία συνολική επισκόπηση των προ-
σωπικοτήτων, των ιστορικών γεγονότων, των αισθητικών κατευθύνσεων και των 
τεχνολογικών παραμέτρων που διαμόρφωσαν την ποικιλία της μορφολογίας των 
ελληνικών χαρακτήρων. Παράλληλα, ενδελεχής έρευνα σε βιβλία, περιοδικά και 
εφημερίδες, μαζί  με τον εντοπισμό άγνωστων τυπογραφικών δειγματολογίων του 
18ου, 19ου και του 20ού αιώνα επέτρεψαν για πρώτη φορά τη συστηματική συλλο-
γή και σχεδιαστική αποτύπωση αντιπροσωπευτικών γραμματοσειρών κάθε πολιτι-
σμικού χώρου και τεχνολογικού σταδίου κατασκευής τους, ώστε η ιστορική διαδρο-
μή της παρουσίας και της χρήσης τους στην έντυπη παραγωγή από τον 15ο έως τα 
τέλη του 20ού αιώνα να είναι σαφώς οριοθετημένη και να αποτελεί ένα ενιαίο σύνο-
λο εννοιολογικής και εικονικής παρουσίας-επεξεργασίας.

Στην ευρύτερη τυπογραφική παραγωγή, η ύπαρξη ελληνικών κειμένων με ελλη-
νική γραφή υπήρξε πολύ μικρή, αν συγκριθεί με ποσοτικούς όρους, σε σχέση με τα 
αντίστοιχα λατινικά και όσα κυκλοφόρησαν στις διάφορες γλώσσες της Ευρώπης. 
Παρόλα αυτά, επειδή εξαρχής και έως τον 20ό αιώνα οι ελληνικές εκδόσεις απευθύ-
νονταν σε ένα λόγιο κοινό, που κατά κανόνα αποτελούσε τον πνευματικό και πολι-
τισμικό καθοδηγητή της κάθε τοπικής κοινωνίας, η εξοικείωση με την ελληνική 
γλώσσα και γραφή υπήρξε πολύ μεγαλύτερη, όπως και η έμμεση επιρροή τους. 

Η τυπογραφική τέχνη εμφανίστηκε στην ευρωπαϊκή σκηνή όταν άνοιγε η αυλαία 
της πνευματικής, καλλιτεχνικής και επιστημονικής Αναγέννησης και υπήρξε το πύ-
ρινο ξίφος των συνεχών κοινωνικών αλλαγών που ακολούθησαν. Δυστυχώς, την 
ίδια δεκαετία που ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος τύπωσε την περίφημη Βίβλο του, η 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης και η διάλυση του βυζαντινού κράτους έκλεισαν 
βίαια τις πύλες επικοινωνίας της Δύσης και της Ανατολής. Όσοι βυζαντινοί λόγιοι 
μπόρεσαν μετανάστευσαν στην Ιταλία, όπου δίδαξαν την ελληνική γλώσσα και τον 
αρχαιοελληνικό πολιτισμό στα πανεπιστήμια και τις ακαδημίες της. Κατά τις πρώτες 
δεκαετίες λίγες μόνο προτάσεις ή σύντομα παραθέματα στα ελληνικά διάνθιζαν τις 
έντυπες λατινικές πραγματείες και για την αναπαραγωγή τους οι τυπογράφοι χύτευ-
αν απλούς και άτονους χαρακτήρες. Γρήγορα, όμως, η μεγάλη ζήτηση για εγχειρίδια 
γραμματικής, ελληνο-λατινικά λεξικά και αρχαιοελληνικά κείμενα στο πρωτότυπο 
οδήγησαν στη χάραξη γραμματοσειρών που περιλάμβαναν τονισμό και πνεύματα, 
αλλά απέφευγαν την περίπλοκη καλλιγραφική παράδοση των βυζαντινών κωδίκων.      

Το 1486 η παράτολμη προσπάθεια δύο Κρητικών κληρικών, του Λαόνικου και 
του Αλέξανδρου στη Βενετία, να αναβιώσουν τη βυζαντινή καλλιγραφία σε όλη της 
τη μεγαλοπρέπεια και πολυπλοκότητα με τη χάραξη και χρήση υπερχιλίων διαφορε-
τικών συμπλεγμάτων απέτυχε μεν επιχειρηματικά, αλλά άνοιξε τον δρόμο για τις 
δυνατότητες της τυπογραφικής μεθόδου να διαχειρίζεται περίπλοκα σχέδια και συν-
δυασμούς στοιχείων. Έτσι το 1494 το παράδειγμά τους ακολούθησε ο πλέον επιτυ-
χημένος τυπογράφος της ιταλικής Αναγέννησης, ο Άλδος Μανούτιος. Το τιτάνιο 
έργο της κριτικής επιμέλειας της πρώτης έντυπης έκδοσης όλης της αρχαίας ελληνι-
κής γραμματείας που ανέλαβε με μια ομάδα αφοσιωμένων ελλήνων φιλολόγων 
εντυπωσίασε το αναγνωστικό κοινό όλης της Ευρώπης και η επιλογή του να παράγει 
γραμματοσειρές με όλα τα βυζαντινά συμπλέγματα των ελλήνων λογίων του κύκλου 
του καθιέρωσε την τυπογραφική παρουσία της βυζαντινής αισθητικής στα ελληνικά 
κείμενα με την προσθήκη των κεφαλαίων γραμμάτων που η αναγεννησιακή αρχαιο-
λατρεία είχε επαναφέρει και στα λατινικά κείμενα. 

Μια γενιά αργότερα, η σχεδιαστική κορύφωση της υστερο-βυζαντινής γραφής 
αναγνωρίστηκε στους χειρόγραφους κώδικες του κρητικού λόγιου-καλλιγράφου Άγ-
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γελου Βεργίκιου, ο οποίος κλήθηκε στο Παρίσι για να οργανώσει την ελληνική βι-
βλιοθήκη του γάλλου βασιλιά και να συνεργαστεί με τον χαράκτη Claude Garamont 
με σκοπό τη χάραξη μιας ελληνικής γραμματοσειράς σε τρία μεγέθη που θα εξόπλι-
ζε το βασιλικό τυπογραφείο για το μεγαλεπήβολο εκδοτικό πρόγραμμά του. Πράγ-
ματι, η εντυπωσιακή όσμωση σχεδιαστικής και χαρακτικής τεχνουργίας που διέθετε 
η γραμματοσειρά Grecs du roi σε συνδυασμό με τη χρήση της από τους ακαταπόνη-
τους εκδότες Robert και Henri Estienne για τις απαράμιλλες ελληνικές εκδόσεις 
τους την κατέστησαν πρότυπο προς μίμηση των τυποχαρακτών και των εκδοτών σε 
όλη την Ευρώπη για τους επόμενους δύο αιώνες.

Η αυξανόμενη παρουσία και κύρος των αρχαιοελληνικών σπουδών και των πα-
τερικών κειμένων στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων 
έδοσε ώθηση στην ελληνική τυπογραφική παραγωγή και οι καλύτεροι εκδότες και 
τυπογράφοι κρίνονταν, συχνά, από την ποιότητα των ελληνικών βιβλίων τους. Ονο-
μαστοί εκδοτικοί οίκοι, όπως του Plantin, των Enschedé, των Elsevir, της Οξφόρδης, 
του Καίημπριτζ κ.ά. κυκλοφόρησαν εξαιρετικά δείγματα που έθεταν ψηλά τον πήχυ 
της εκδοτικής επιμέλειας και τυπογραφικής παρουσίας. 

Στον ελλαδικό χώρο ζήτηση είχαν περισσότερο τα λειτουργικά βιβλία και άλλα 
κατηχητικά κείμενα που στήριζαν την ορθοδοξία πολλών κοινοτήτων που αντιμετώ-
πιζαν τη εισπήδηση των καθολικών. Η Ιταλία υπήρξε η κυριότερη πηγή που τροφο-
δοτούσε την ελληνική αγορά και ήδη από τον 16ο αιώνα διάφοροι τυπογράφοι, ιδι-
αίτερα της Βενετίας, προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τα εμπορικά δίκτυα που 
είχαν αρχίσει να λειτουργούν. Από τους πρωτεργάτες του ελληνικού έντυπου βιβλίου 
εκεί αναδείχθηκε ο πολυσχιδής κρητικός Ζαχαρίας Καλλιέργης, ο οποίος άρχισε ως 
αντιγραφέας χειρογράφων, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε δεινό τυποχαράκτη και τυ-
πογράφο. Τόσο το πρώιμο έργο του στη Βενετία (περ. 1490-1510), όσο και η μετέ-
πειτα συμβολή του στο ελληνικό τυπογραφείο της Ρώμης (1515-1517) εντυπωσιά-
ζουν. Στη συνέχεια, ο πατρινός έμπορος Ανδρέας Κουνάδης ίδρυσε δικό του 
τυπογραφείο και άρχισε να τροφοδοτεί με ελληνικές εκδόσεις την ελληνόφωνη αγο-
ρά, ενώ μετά τον πρόωρο θάνατό του συνέχισαν οι συνεταίροι του Damiano di Santa 
Maria και οι αδελφοί da Sabio. Αργότερα με ελληνικές λειτουργικές εκδόσεις ασχο-
λήθηκαν ο Giacomo Leoncini, οι Bartolomeo και Cristoforo Zanetti και μετέπειτα ο 
Andrea Spinelli. Από αυτούς μόνο ο Stefano da Sabbio ήταν χαράκτης και δημιούρ-
γησε δύο ελληνικές γραμματοσειρές, ενώ ένας από τους λίγους Έλληνες που ασχο-
λήθηκαν λίγο με τη στοιχειοχάραξη ήταν ο κερκυραίος χαρτογράφος Νικόλαος Σο-
φιανός, ο οποίος χάραξε μία γραμματοσειρά για τις ελληνικές εκδόσεις του 
Βατικανού (περ. 1540). Επιπλέον, ο γάλλος τυποχαράκτης Guillaume Le Bé είχε 
προσκληθεί στη Βενετία το 1548 και κατά παραγγελία του Cristoforo Zanetti παρή-
γαγε μια εμβληματική ελληνική γραμματοσειρά για τα λειτουργικά βιβλία, παραλ-
λαγές της οποίας χρησιμοποιούνταν έως τις αρχές του 18ου αιώνα.      

Από τα τέλη του 17ου έως τα τέλη του 19ου αιώνα η παρουσία του μακροβιότερου 
ελληνικού τυπογραφείου της Βενετίας, του γιαννιώτη Νικολάου Γλυκύ και των απο-
γόνων του, αποτέλεσε ένα ανεκτίμητο σύνδεσμο του αποκομμένου ελληνικού κόσμου 
με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Το εργαστήριο των Γλυκήδων υπήρξε σημαντικό σημείο 
αναφοράς των απόδημων Ελλήνων και τροφοδότησε πολλές γενιές τόσο με λειτουρ-
γικά κείμενα, όσο και με ελληνικές πραγματείες και μεταφράσεις των Διαφωτιστών.                

Κατά τη μακρά περίοδο που η ελληνική κοινωνία βρισκόταν υποδουλωμένη στην 
οθωμανική αυτοκρατορία και ανήμπορη να επωφεληθεί της πνευματικής και κοινωνι-
κής προόδου, η συνεχής παρουσία της ελληνικής γλώσσας στο δυναμικά εξελισσόμε-
νο πολιτισμικό γίγνεσθαι της Ευρώπης οδήγησε τελικά σε σημαντικές εξελίξεις στη 
μορφολογία των ελληνικών γραμμάτων. Οι αλλαγές αυτές πρόερχονταν από τη δυτικο- 
ευρωπαϊκή καλλιγραφική πρακτική οδηγώντας, ουσιαστικά, στην απομάκρυνση της 
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ελληνικής γραφής από τα βυζαντινά αισθητικά πρότυπα που είχαν ενσωματωθεί στην 
τυπογραφική πρακτική κατά τους τρεις πρώτους αιώνες της έντυπης παραγωγής. 

Η απεμπόληση των πολυάριθμων συμπλεγμάτων και βραχυγραφιών από τα μέσα 
του 18ου αιώνα υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για την ευκολότερη και φθηνότε-
ρη παραγωγή ελληνικών βιβλίων που επέτρεψε τη διδασκαλία της αρχαιοελληνικής 
φιλολογίας στην ευρωπαϊκή δευτεροβάθμια και πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Πα-
ράλληλα, όμως, ως επιλογή των ίδιων κοινωνικο-πολιτικών και επιστημονικών ιδεών 
που διαμόρφωσαν ριζικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή ιστορία, η νέα ελληνική γραφή 
υπήρξε αφανής, αλλά ευεργετικός παράγοντας στην προετοιμασία της γενιάς που 
οργάνωσε και ηγήθηκε της Ελληνικής Επανάστασης, διευκολύνοντας με την απλό-
τητά της τη γρήγορη έξοδο του νεοελληνικού κράτους από τη μεσαιωνική στασιμό-
τητα που βρισκόταν για αιώνες. Υιοθετώντας τα νέα ευρωπαϊκά πρότυπα, η νέα νο-
μική, διοικητική και οικονομική οργάνωση του κράτους, παρόλες τις αντιφάσεις της 
και την αντίσταση που αντιμετώπισε, βρήκε στη νέα γραφή και την έντυπη παρου-
σία της ένα ισχυρό εργαλείο αποτελεσματικής ενοποίησης του πληθυσμού με αλυ-
σιδωτές επενέργειες. Η εφαρμογή της απλουστευμένης γραφής επέτρεψε την αποτε-
λεσματική εφαρμογή της δημόσιας παιδείας κατά τις επόμενες δεκαετίες στα 
πρότυπα, λίγο-πολύ που την ίδια περίοδο είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται και στα 
δυτικο-ευρωπαϊκά κράτη. Η οργανωμένη παιδεία με τη σειρά της ενίσχυε τη σταθε-
ροποίηση της πολιτικής δομής της ελληνικής κοινωνίας, διαμόρφωσε τις σχέσεις 
πολίτη και κρατικής εξουσίας και βοήθησε στη μετατροπή ενός θνησιγενούς και 
υποανάπτυκτου κρατιδίου σε υπολογίσιμο γαιο-πολιτικό παράγοντα της ανατολικής 
Μεσογείου ήδη από τις αρχές του 20ού αιώνα. 

Την πρώτη δεκαετία του 19ου αιώνα στις τέσερεις σημαντικότερες χώρες σε πα-
ραγωγή ελληνικών εκδόσεων – την Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία – καταγρά-
φεται όχι μόνο η απαλλαγή της ελληνικής κάσας από τα πολυάριθμα συμπλέγματα, 
αλλά και η ριζική αλλαγή σχεδιαστικού παραδείγματος. Η απομάκρυνση από τη 
βυζαντινή αισθητική ολοκληρώθηκε με τη χρήση της πένας που χρησιμοποιούσαν 
και στη λατινική καλλιγραφία και παρήγαγε έντονες αυξομειώσεις του πάχους των 
κοντυλιών σε κάθε γράμμα. Η σχεδιαστική αυτή κατεύθυνση υπήρξε κόρη του ευ-
ρύτερου νεοκλασικιστικού κινήματος στις τέχνες και γρήγορα καθιερώθηκε ως το 
νέο πρότυπο. Στην Ιταλία, η φήμη του στοιχειοχαράκτη Giambattista Bodoni με τις 
λατινικές και ελληνικές γραμματοσειρές και τις συλλεκτικές εκδόσεις του έθεσε το 
παράδειγμα που συνέχισαν ο Firmin Didot στη Γαλλία και ο Karl Tauchnitz στη 
Γερμανία. Στην Αγγλία παρατηρούμε την επικράτηση μιας γραμματοσειράς που 
προέκυψε από τον γραφικό χαρακτήρα του μεγάλου ελληνιστή φιλόλογου Richard 
Porson. Και αυτή, παρ᾽ όλες τις σχεδιαστικές της ιδιαιτερότητες, εντάσσεται στην 
ευρύτερη αισθητική του Ρομαντισμού.

Η χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη της βιομηχανικής κοινωνίας και της αστυφιλίας 
καθ᾽όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα έφερε μεγάλη ώθηση στην εκδοτική παραγωγή 
και η ανάπτυξη της δημόσιας παιδείας αύξησε σημαντικά τη διδασκαλία των αρχαιο-
ελληνικών σπουδών τόσο για την εγκύκλιο, όσο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Στα περιχαρακωμένα σε εθνικά όρια 
εκπαιδευτικά συστήματα των ευρωπαϊκών κρατών, η διδασκαλία των ελληνικών 
υπήρξε ένα από τα λίγα κοινά πεδία διδασκαλίας και η έντονη αρχαιολογική δρα-
στηριότητα που ανέπτυξαν στην Ελλάδα τροφοδοτήθηκε από πλήθος εκδόσεων της 
κλασικής γραμματείας. Σε κάθε χώρα, για τα αρχαιελληνικά κείμενα χρησιμοποιού-
σαν κατά κανόνα την αντίστοιχη «εθνική» τους ελληνική γραμματοσειρά: στην Αγ-
γλία παραλλαγές της γραμματοσειράς Porson Greek, στη Γαλλία των στοιχείων του 
Didot και στη Γερμανία της πλάγιας σειράς του Tauchnitz. Στην Ιταλία επικράτησε 
η γαλλική επιρροή και αντίστοιχα στις ΗΠΑ η αγγλική.
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Μετά τον επαναστατικό αγώνα κατά τη δεκαετία του 1820, η δημιουργία του νεο-
ελληνικού κράτους έφερε τη σταδιακή ανάπτυξη του εκδοτικού κλάδου στην ελληνική 
επικράτεια και επέτρεψε την εμφάνιση των πρώτων γηγενών στοιχειοχυτηρίων, τα 
οποία ακολουθούσαν τη γαλλική σχεδιαστική τάση και στοιχειοθετικές επιλογές. Βέ-
βαια, το μεγαλύτερο μέρος των τυπογραφικών στοιχείων και όλος ο μηχανολογικός 
εξοπλισμός για την παραγωγή τους προέρχονταν πρωτίστως από τα βιομηχανικά κέ-
ντρα της Γαλλίας και της Γερμανίας. Η παγιωμένη αυτή αισθητική και τεχνολογική 
εξάρτηση ακολούθησε την ευρύτερη γαιοπολιτική και οικονομική δέσμευση του ελ-
ληνικού κράτους στην τροχιά των συμφερόντων των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Την τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα κορυφώθηκε η τεχνολογική επανάσταση 
στον χώρο των εκδόσεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Παρά τη συνεχή και εντυπω-
σιακή εξέλιξη των ατμοκίνητων ταχυπιεστηρίων για να ανταποκριθούν στην άνευ 
προηγουμένου ζήτηση εφημερίδων, περιοδικών και βιβλίων, η χάραξη και χύτευση 
των στοιχείων και η στοιχειοθεσία των κειμένων παρέμενε, ουσιαστικά, χειρωνακτι-
κή διαδικασία που επιβράδυνε τον χρόνο προετοιμασίας και επιβάρυνε το κόστος 
κάθε έκδοσης παρά την αύξηση της παραγωγής. Τα καθημερινά φύλλα, ιδιαίτερα, 
απασχολούσαν ένα μεγάλο αριθμό στοιχειοθετών για να προλαβαίνουν τους χρό-
νους παράδοσης της ύλης στα πιεστήρια για την εκτυπωσή τους και η πίεση στους 
μηχανικούς για την επινόηση συστημάτων που θα επιτάχυναν τη στοιχειοθετική δια-
δικασία και θα περιόριζαν τα εργατικά χέρια είχε κορυφωθεί σε όλες τις βιομηχανι-
κές χώρες. Η επιτυχής εμπειρία της χρήσης πληκτρολογίου στις γραφομηχανές που 
εμφανίστηκε από τη δεκαετία του 1870 πυροδότησε, έως τις αρχές του 20ού αιώνα, 
μία συνεχή προσφορά ευρεσυτεχνιών με στόχο την εκμηχάνιση της στοιχειο θεσίας 
μέσω πληκτρολογίου. Η άλλη παράπλευρη, αλλά καθοριστική, καινοτομία που κα-
τέστησε τη μηχανική πληκτρολόγηση και χύτευση στοιχειοθετημένου κειμένου εφι-
κτή μηχανολογικά και οικονομικά ήταν η κατασκευή των πατροτύπων με παντογρά-
φο σε κάθε επιθυμητό μέγεθος από ένα σχέδιο κάθε γράμματος χωρίς την αργή 
διαδικασία της χειρωνακτικής χάραξής τους. Το αποτέλεσμα ήταν η φθηνή παραγω-
γή μητρών που χρησιμοποιούνταν για τις δεκάδες γραμματοσειρές κάθε μεγέθους 
που συνόδευαν τα στοιχειοθετικά μηχανήματα.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα δύο στοιχειοθετικά συστήματα επικράτησαν του 
σκληρού επιχειρηματικού και οικονομικού ανταγωνισμού και, ουσιαστικά, σχημάτι-
σαν ένα παντοδύναμο ολιγοπώλιο έως τη δεκαετία του 1980: η λινοτυπική και η 
μονοτυπική μέθοδος. Η πρώτη κυριάρχησε στον τομέα των εφημερίδων παγκοσμίως 
και παρήγαγε ενιαίες μεταλλικές αράδες κειμένου σε προκαθορισμένο κάθε φορά 
μέγεθος και πλάτος στήλης. Την κατασκευή και πώληση των λινοτυπικών μηχανών 
διεκδικούσαν δύο ανταγωνιστικές εταιρείες: οι αμερικανικές Mergenthaler Linotype 
Co. και η Intertype-Harris Co., ενώ από τη δεκαετία του 1960 στην ευρωπαϊκή αγο-
ρά εμφανίστηκαν και αντίστοιχες μηχανές κατασκευασμένες στη Σοβιετική Ένωση.             
Η δεύτερη μέθοδος επικράτησε στις εκδόσεις βιβλίων και παρήγαγε στοιχειοθετη-
μένες αράδες χυτεύοντας ανεξάρτητα μεταξύ τους στοιχεία. Τη μονοτυπική μέθοδο 
διαχειρίστηκε επιχειρηματικά η αμερικανική εταιρεία Lanston Monotype Co. στη 
Βόρεια και Νότια Αμερική και η αγγλική Monotype Corporation Ltd στην Ευρώπη 
και τις χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Και οι δύο μηχανικές μέθοδοι εισή-
χθηκαν εξαρχής στην Ελλάδα, αλλά ενώ η λινοτυπία γρήγορα εξαπλώθηκε στην 
έκδοση των εφημερίδων, η μονοτυπία δεν μπόρεσε να ανταγωνιστεί τη φθηνή ακό-
μα υπερπροσφορά των ελλήνων στοιχειοθετών. Χρησιμοποιήθηκε στο Εθνικό Τυ-
πογραφείο, αλλά καθιερώθηκε στον εκδοτικό κόσμο μεταπολεμικά, όταν η εταιρεία 
διεύρυνε την ελληνική συλλογή γραμματοσειρών της και την αντιπροσωπεία ανέλα-
βε ο δραστήριος Παναγιώτης Μπουτόπουλος.  
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Με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, η σχεδίαση ελληνικών γραμματοσειρών αυ-
ξήθηκε σε ποικιλία κυρίως στις κεφαλαιογράμματες σχεδιάσεις για τίτλους ή διαφημί-
σεις, που λόγω της κοινής σχεδιαστικής μορφολογίας με τα λατινικά κεφαλαία μπο-
ρούσαν με χαμηλό κόστος να συμπεριληφθούν στο σχεδιαστικό πρόγραμμα των 
ευρωπαϊκών στοιχειοχυτηρίων και να πωλούνται στην Ελλάδα. Τρία ήταν τα σημα-
ντικότερα ευρωπαϊκά στοιχειοχυτήρια που παρήγαγαν συνεχώς και τροφοδοτούσαν 
την ελληνική αγορά με γραμματοσειρές: Schelter & Giesecke στη Λειψία, Società 
Nebiolo στο Τορίνο και Deberny et Peignot στο Παρίσι. Στις πεζοκεφαλαίες σειρές 
κειμένου η όρθια γαλλική σχεδίαση του Didot και η πλάγια γερμανική του Tauchnitz 
παρέμειναν κυρίαρχες για τις περισσότερες χρήσεις. Από τα τέλη του 19ου στα ελ-
ληνικά τυπογραφεία εμφανίστηκαν τρεις ακόμα όρθιες γερμανικές σειρές, αλλά 
μόνο η μια κατάφερε να καθιερωθεί και να χρησιμοποιηθεί εκτενώς σε κάθε είδους 
εκδόσεων με την ονομασία Ελζεβίρ.

Από τις αρχές του 20ού αιώνα η εμφάνιση και λειτουργία ελληνικών στοιχειοχυ-
τηρίων σταθεροποιήθηκε τεχνολογικά και επιχειρηματικά. Πρώτη η εταιρεία του Θ. 
Αποστολόπουλου και λίγο ύστερα του Π. Πετράκου κατάφεραν να προσφέρουν ικα-
νοποιητική ποιότητα στοιχείων με ποικιλία σχεδιασμών και μεγεθών σε τιμές χαμη-
λότερες από τα ευρωπαϊκά εισαγόμενα. Τη δεκαετία του 1920 τη σκυτάλη παρέλα-
βαν η «Αυγή των Αθηνών» των B. Καρύδη - A. Καρότση και το στοιχειοχυτήριο του 
E. Καρπαθάκη. Ο τελευταίος υπήρξε ο πρώτος Έλληνας μετά την Αναγέννηση που 
χάραξε με επιτυχία μία ελληνική γραμματοσειρά: την ισόπαχη Ολύμπια.

Προπολεμικά, η συλλογή ελληνικών γραμματοσειρών των αμερικανικών εται-
ρειών Linotype και Lanston Monotype περιλάμβανε μόνο παραλλαγές από τις παρα-
δοσιακές γραμματοσειρές των υπόλοιπων στοιχειοχυτηρίων. Αντιθέτως, η αγγλική 
Mono type Corporation από τα τέλη της δεκαετίας του 1920 παρουσίασε την αναβίω ση 
μιας αναγεννησιακής ισόπαχης ελληνικής σειράς που είχε επιλέξει ο βιβλιολόγος της 
Βρετανικής Βιβλιοθήκης Victor Scholderer με την ονομασία New Hellenic, η οποία 
ανταγωνίστηκε την Porson Greek στις αγγλικές εκδόσεις αρχαιοελληνικών κειμένων. 
Παράλληλα, το τυπογραφικό πρόγραμμα του Stanley Morison για ανανέω ση της συλ-
λογής λατινικών σειρών της Mono type επέτρεψε στις αντισυμβατικές αντιλήψεις των 
Eric Gill και Jan Van Krimpen να σχεδιάσουν την ελληνική έκδοση των λατινικών 
γραμματοσειρών τους Perpetua και Romulus, αντιστοίχως, εξομοιώνοντας πλήρως τα 
ελληνικά πεζά με τα λατινικά. Η δυναμική αυτή σχεδιαστική αναθεώρηση των ελλη-
νικών πεζών γραμμάτων είχε ήδη αρχίσει να συζητείται στους ριζοσπαστικότερους 
κύκλους της αριστερής διανόησης στην Ελλάδα μαζί με την απλοποίηση της ιστορι-
κής ορθογραφίας των λέξεων και την εφαρμογή του μονοτονικού συστήματος. 

Μετά την καταστροφική καταιγίδα του Β´ Παγκοσμίου Πολέμου, η ερήμωση της 
επαρχίας, η έλλειψη ανανέωσης του αγροτικού εξοπλισμού και το ανώμαλο πολιτικό 
καθεστώς που άφησε πίσω της η εμφύλια σύρραξη οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση 
του πληθυσμού των μεγάλων κέντρων. Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες έδωσαν 
ώθηση στην εκδοτική βιομηχανία που πρόσφερε φθηνή ενημέρωση και ψυχαγωγία, 
ενώ, παράλληλα, επέτρεψε την ανάπτυξη του κλάδου της έντυπης μαζικής διαφήμι-
σης στον συγκεντρωμένο πληθυσμό.

Η νέα εξωστρεφής πολιτική πωλήσεων στοιχειοθετικών μηχανών της εταιρείας  
Mono   type έφερε την παραγωγή δύο ακόμη ελληνικών γραμματοσειρών: της Greek 
Gill και της Greek Times. Η μεγάλη επιτυχία της λατινικής Gill  Sans και Times New 
Roman τη δεκαετία του 1930 τις έκαναν ιδανικές πρέσβειρες της νέας πολιτικής της 
εταιρείας. Η μοντερνική ισόπαχη σχεδίαση του Eric Gill είχε λίγα σχεδιαστικά προ-
βλήματα να αντιμετωπίσει, αλλά  η κλασική σχεδίαση της Times σε αναγεννησιακά 
πρότυπα επέβαλε την προσαρμογή της με σύγχρονη οπτική, αλλά και με παραδοσια-
κές αναφορές. Η επιτυχής αποδοχή της Ελζεβίρ από το ελληνικό κοινό τις προηγούμε-



742 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

νες δεκαετίες οδήγησε τη Mono type να ακολουθήσει την ίδια σχεδιαστική προσέγγι-
ση. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 εμφανίστηκε η τελευταία σημαντική ελληνική 
γραμματοσειρά της εταιρείας, η έκδοση της λατινικής Univers του Adrian Frutiger.

Την ίδια περίοδο, η εταιρεία Linotype έκανε και αυτή μια μάλλον απρόθυμη 
προσπάθεια να ανανεώσει τη συλλογή της με τη νεά σειρά Caledonia Greek, αλλά 
απέτυχε να κερδίσει την αναγνώριση των ελλήνων εκδοτών εφημερίδων.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, μια αξιοσημείωτη, αλλά χωρίς συνέχεια, προ-
σπάθεια ήταν η σχεδίαση, χάραξη και χύτευση ελληνικών γραμματοσειρών από τον 
γραφίστα Γιάννη Σβορώνο και τον μηχανικό Γιώργο Γιαννούτσο για τίτλους και 
λεζάντες της εφημερίδας Μακεδονία του Ιωάννη Βελλίδη.       

Τις δεκαετίες του 1960-1970 στην ελληνική σκηνή τη θέση της «Αυγής» και του 
Καρπαθάκη κατέλαβαν δύο δυναμικές επιχειρήσεις: τα στοιχειοχυτήρια «ΠΑΠ» του 
Θεόδωρου Παρασκευόπουλου και «Βικτώρια» του Ιωάννη Σαρασίτη. Και οι δύο  
στόχευσαν να ικανοποιήσουν κυρίως τη διευρυνόμενη ζήτηση σε γραμματοσειρές 
τίτλων για εφημερίδες, περιοδικά και στις καταχωρήσεις τη διαφημιστικής αγοράς.

Από τη δεκαετία του 1970 παρατηρείται η δυναμική εμφάνιση της νέας τεχνολογι-
κής αλλαγής που είχε ήδη αρχίσει να εξελίσσεται μεταπολεμικά στη Δυτική Ευρώπη 
και τις ΗΠΑ: της φωτοστοιχειοθεσίας. Η ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τεχνο-
λογίας και της λιθογραφικής εκτυπωτικής μεθόδου οδήγησε στην εγκατάλειψη της 
υψιτυπίας και των μολυβένιων στοιχείων που κυριαρχουσαν στον εκδοτικό χώρο από 
την εποχή του Γουτεμβέργιου. Η φωτογραφική στοιχειοθεσία του κειμένου και η λιθο-
γραφική εκτύπωση των εντύπων προσέφερε μεγάλα οικονομικά οφέλη που γρήγορα 
επικράτησαν παγκοσμίως καταργώντας το ολιγοπώλιο των στοιχειοθετικών μηχανών 
της λινοτυπίας και της μονοτυπίας. Οι τρεις εταιρείες προσπάθησαν να εκσυχρονίσουν 
την τεχνολογική τους βάση και μετέτρεψαν τις μηχανές τους σε φωτοστοιχειοθετικές, 
αλλά τελικά ο ασταμάτητος ανταγωνισμός από πολλές μικρές και ευέλικτες επιχειρη-
σιακά εταιρείες οδήγησε στην εκκοφαντική πτώση τους τη δεκαετία του 1980.

Η ανάπτυξη της φωτο-λιθογραφικής εκτύπωσης οδήγησε και στη δημιουργία 
μίας παράλληλης σχεδιαστικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας: των αυτοκόλ-
λητων γραμματοσειρών που με την εύκολη χρήση τους σε τίτλους ή σύντομα κείμε-
να διευκόλυναν τους γραφίστες των δημιουργικών γραφείων. Η εταιρεία Letraset 
που τα λάνσαρε, η Mecanorma κ.ά. παρήγαγαν μια μεγάλη συλλογή σχεδιασμών για 
την ελληνική αγορά και διατήρησαν την παρουσία τους έως την ψηφιακή εποχή. 

Η Mergenthaler Linotype είχε προσπαθήσει να κερδίσει την ελληνική φωτοστοι-
χειοθετική αγορά με την προσφορά νέων εξελληνισμένων γραμματοσειρών όπως η 
Helvetica, Optima, Century Schoolbook και Baskerville που είχε σχεδιάσει ο 
Matthew Carter. Γρήγορα νέα και δυναμικά γραφεία εισήγαγαν φωτοστοιχειοθετικά 
μηχανήματα και ανέλαβαν την παραγωγή οδηγώντας σε μαρασμό τα περισσότερα 
μικρά καλλιτεχνικά τυπογραφεία. Η μεταφορά της στοιχειοθετικής τεχνογνωσίας 
από την πολυετή εμπειρία του χειρωνάκτη τυπογράφου ή μονοτύπη στη γρήγορη 
παραγωγή κειμένου από κατά κανόνα άπειρους δακτυλογράφους είχε αρνητική επί-
πτωση στην αισθητική των εντύπων, αλλά η ταχύτητα των αλλαγών της ελληνικής 
κοινωνίας δεν άφηνε περιθώρια κριτικής περισυλλογής.

Η φωτοστοιχειοθετική ανατροπή της μακραίωνης μεταλλικής τυπογραφικής πα-
ράδοσης δεν διήρκησε περισσότερο από μια τριακονταετία και έτσι δεν πρόλαβε να 
σχηματίσει μια νέα παράδοση. Γρήγορα αντικαταστάθηκε από τη νέα ψηφιακή επα-
νάσταση που εισήγαγε μια πρωτόγνωρη δημοκρατικοποίηση της οπτικής επικοινω-
νίας προσφέροντας προσιτά μέσα δημιουργίας και παραγωγής σε όλους τους ενδια-
φερόμενους. Η επιχειρησιακή αυτή ανατροπή έχει αρχίσει να δημιουργεί νέες 
αισθητικές παραμέτρους, με την πορεία και την κατεύθυνση των οποίων θα χρεια-
στεί να ασχοληθούν οι επόμενες γενιές μελετητών.    
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