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ΒΙΒΛÍΟ-ΠΑΡΟΥΣÍΑΣΗ

Martin Davies, Aldus Manutius: Ἐκδότης & τυπογράφος στὴ Βενετία τῆς Ἀνα-
γέννησης, μτφ. Τούλα Σιέτη, σσ. 124. Ἐκδόσεις Libro, Ἀθήνα 2004. ISBN 960-490-
070-0. Τιμὴ 36,00 €.

Πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια, τὸν καιρὸ τῆς πανελλα-
δικῆς ὀλυμπιακῆς εὐφορίας καὶ τῆς συνεπακόλου-
θης ἐκδοτικῆς ἄνθησης, κυκλοφόρησε στὴνἙλλάδα
ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν Ἄλδο Μανούτιο (1451–1515), τὸν
βενετὸ τυπογράφο καὶ ἐκδότη ποὺ ἔμεινε θρύλος
στὴν παγκόσμια ἱστορία τοῦ βιβλίου. Σὲ σχετικὸ
σημείωμα στὸν ἱστοχῶρο τους, οἱ ἐκδόσεις Libro
γράφουν ὅτι «πρόκειται γιὰ μιὰ συλλεκτικὴ ἔκδοση
1.000 ἀντιτύπων ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς ἀπανταχοῦ
βιβλιοφίλους καὶ ὅσους ἐξακολουθοῦν νὰ ἀγαποῦν
τὸ βιβλίο ὡς πολιτιστικὸ ἀγαθό».

Πράγματι, ἡ ἑλληνικὴ μετάφραση τῆς μονογρα-
φίας τοῦΜάρτινΝτέιβις εἶναι πολὺ ὄμορφη. μᾶλλον
πιὸ ὄμορφη ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο. Μὲ σχετικὰ
πλατὺ σχῆμα (19 cm× 24,5 cm), μὲ μεγάλα ἐξωτερικὰ περιθώρια, μὲ τίτλους καὶ πρω-
τογράμματα σὲ κοκκινοκαφετὶ χρῶμα, καὶ μὲ ἔνθετες εἰκόνες τυπωμένες σὲ ἡμιδια-
φανὲς χαρτὶ ἐκτὸς κειμένου, τὸ βιβλίο ἀπὸ αἰσθητικὴ ἄποψη ταιριάζει ἀπόλυτα μὲ
τὸ ἀναγεννησιακό του θέμα.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου (τὴν οὐσία του δηλαδή), ὁ Ντέιβις
ἔχει κάνει ἐξαιρετικὴ δουλειὰ διευκρινίζοντας ὁρισμένες λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν ζωὴ
καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μανούτιου, ποὺ ξεκίνησε ὡς «γραμματικός», δάσκαλος τῶν
κλασικῶν γραμμάτων δηλαδή, στὴν Μοδένα γιὰ νὰ καταλήξει ἐκδότης καὶ τυπο-
γράφος στὴν Βενετία. Ἡ πεποίθησή του ὅτι «ἡ γνώση [τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας]
ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιὰ τὴ ζωὴ καὶ πυρήνα τῆς σφαιρικῆς μόρφωσης»
τὸν ἔκανε νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴν ἔκδοση τῶν κλασικῶν κειμένων τῆς Ἀρχαίας Ἑλ-
ληνικῆς Γραμματείας. Ὁ ἴδιος εἰσήγαγε (ἢ διεύρυνε) ὡς καινοτομίες τὰ πρῶτα βι-
βλία σχήματος ὄγδοου (περίπου 15 cm × 23 cm), καθὼς καὶ τοὺς πιὸ πυκνοὺς πλά-
γιους–καλλιγραφικοὺς χαρακτῆρες ποὺ ἔγιναν γνωστοὶ ὡς «ἰταλικά». Καὶ γιὰ νὰ
πετύχει ὡς ἐπιχειρηματίας, ὁ Μανούτιος ἦταν ἴσως ὁ πρῶτος ποὺ ζήτησε ἀπὸ κρα-
τικὴ Ἀρχή (τὴν Βενετία) νὰ τοῦ ἀναγνωρίσει ἀποκλειστικὰ δικαιώματα στὴν ἐκτύ-
πωση βιβλίων — ἕνα εἴδος πρώιμου copyright. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ
ἐπιχείρησή του ἐπέζησε μέχρι τὸν θάνατο τοῦ ἐγγονοῦ του (ἐπίσης Ἄλδος Μανού-
τιος) τὸ 1597.

Ὁ Ντέιβις ἀφηγεῖται ὅλα αὐτὰ πολὺ παραστατικὰ καὶ χωρὶς νὰ κουράζει τὸν
ἀναγνώστη. Ὡστόσο, μερικὰ ὀρθογραφικὰ λάθη καὶ ἀδόκιμες μεταφράσεις μειώ-
νουν κάπως τὴν αἰσθηση ποὺ δίνει ἡ ποιότητα τοῦ κειμένου. Γιὰ παράδειγμα, τὰ κε-
φαλαῖα ἀρχικὰ σὲ ὁρισμένα ἐπίθετα — πιθανὴ ἐπιρροὴ ἀπὸ τὰ ἀγγλικά — βγάζουν
μάτι: «τα Ελληνικά κείμενα», της Ελληνικής γνώσης», «της Λατινικής τυπογραφίας»,
κ.ἄ.ὅ. Ἐπίσης, λείπουν μερικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν συγγραφέα. Στὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο
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(β′ ἔκδοση, 1999), ἀναφέρεται ὅτι ὁ Μάρτιν Ντέιβις (γεν. 1951) ἦταν μέχρι τὸ 1998
ὑπεύθυνος γιὰ τὰ ἀρχέτυπα τῆς Βρετανικῆς Βιβλιοθήκης, ἐνῶ κατὰ τὴν περίοδο
1993–1998 διετέλεσε ἐπιμελητὴς τοῦ περιοδικοῦ e Library. Ἐπομένως θὰ ἄξιζαν
δυὸ–τρεῖς ἀράδες γιὰ τὸν συγγραφέα.

∗ ∗ ∗

Ἰωάννης Κ. Μαζαράκης–Αἰνιάν, Τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα στὸν ἀγώνα
1821–1827, σσ. 43. Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο, Ἀθήνα 2007. ISBN 978-960-89076-7-
6. Τιμὴ 10,20 €.

Ἡ ἱστορία μᾶς λέει πὼς ἡ τυπογραφία συνέβαλε πάρα
πολὺ στὴν διάδοση τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ κα-
τόπιν στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Σὲ μιὰ μικρὴ μονογρα-
φία, ὁ Ἰωάννης Μαζαράκης–Αἰνιάν, γενικὸς γραμματέας
τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας, ἑστιάζει τὴν
προσοχή του στὴν ἑλληνικὴ τυπογραφία κατὰ ὀκταετία
1821–1828. Ἡ ἀφήγηση ξεκινᾶ μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ πα-
τριαρχικοῦ τυπογραφείου «τοῦ Γένους» στὴν Κωνσταντι-
νούπολη καὶ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Κωνσταντίνου Τόμπρα
στὶς Κυδωνίες (Ἀιβαλί) ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς μὲ τὸ ξέσπα-
σμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Μετὰ περιγράφονται
τὰ ἄλλα τυπογραφεῖα ποὺ λειτούργησαν στὴν ἐπαναστα-
τημένη Ἑλλάδα: στὴν Καλαμάτα, στὴν Κόρινθο, στὸ Με-
σολόγγι, στὴν Ἀθήνα, στὴν Ὕδρα καὶ στὸ Ναύπλιο.

Ἡ μονογραφία τοῦ Μαζαράκη–Αἰνιὰν περιγράφει τὴν σημαντικὴ συνεισφορὰ
τῶν Φιλελλήνων στὴν ἐπαναστατικὴ τυπογραφία, ὅπως ἐπίσης καὶ τὶς μεγάλες δυ-
σκολίες γιὰ ἐκτύπωσεις ἐντύπων μέσα στὴν ταραχὴ τοῦ πολέμου. Κάποια ἀπὸ τὰ
τυπογραφεῖα τῆς Ἐπανάστασης μετακινήθηκαν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ γιὰ τὸν φόβο τῶνὈθω-
μανῶν. Κάποια τελικὰ δὲν γλίτωσαν τὴν καταστροφὴ ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Τέλος,
κάποια ἐπαναστατικὰ τυπογραφεῖα ἀποτέλεσαν τὴν μαγιὰ γιὰ τὸ μετέπειτα Ἐθνικὸ
Τυπογραφεῖο.

Μὲ λίγα λόγια, τὸ βιβλίο τοῦ Μαζαράκη–Αἰνιὰν εἶναι ἕνα σύντομο καὶ εὐχά-
ριστο ἀφήγημα. Πάντως γιὰ πιὸ πολλὲς λεπτομέρειες, ὁ ἀναγνώστης θὰ πρέπει νὰ
καταφύγει σὲ ἄλλες πηγές.

∗ ∗ ∗

Τυπογραφία καὶ τυπογράφοι. Πρακτικὰ ἡμερίδας στὴ μνήμη τοῦ τυπογράφου
Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη, παράρτημα ἀρ. 18 τοῦ περιοδικοῦΜνήμων. Ἐπιμ. Γιάννης
Κόκκωνας, σσ. 254. Ἑταιρεία Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα 2013. ISSN 1105-
3925, ISBN 978-960-7089-28-1. Τιμὴ 15,00 €. Διατίθεται ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο www.emne-
mnimon.gr/.

Ὁ τυπογράφος Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ στὶς 7 Ἀπριλίου
2008 σὲ ἠλικία 72 ἐτῶν. Ἕνα χρόνο μετά, στὶς 16 Μαΐου 2009, φίλοι, γνωστοὶ καὶ
συνεργάτες του συγκεντρώθηκαν στὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ
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τιμήσουν τὴν μνήμη τοῦ πιθανῶς τελευταίου ἕλληνα μάστορα τῆς «μηχανικῆς στοι-
χειοθεσίας καὶ τῆς μεταλλοτυπίας» (χειρωνακτικὴ ἢ μηχανικὴ τυπογραφία μὲ με-
ταλλικὰ στοιχεῖα). Μέσα στὸ 2014, τὸ περιοδικὸ Μνήμων, ποὺ ἐκδίδει ἡ Ἑταιρεία
Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ κυκλοφόρησε ἕναν τόμο–παράρτημα μὲ τὰ πρακτικὰ
τῆς ἡμερίδας τοῦ 2009 γιὰ τὸν Μανουσαρίδη.

Στὸν τόμο αὐτό, πρώτη θέση ἔχουν οἱ μαρτυ-
ρίες γιὰ τὸν τυπογράφο καὶ τὸν ἄνθρωποΜανουσα-
ρίδη. Ὁ Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης παρουσιάζει
ἕνα ἐκτενὲς καὶ πολὺ καλὰ τεκμηριωμένο βιογρα-
φικὸ σημείωμα γιὰ τὸν φίλο του μὲ τὸν ὁποῖο συνερ-
γάστηκε στὴν ἔκδοση τοῦΜνήμονος. Ἐπεκτείνοντας
ὅσα ἔγραψε προηγουμένως ἀλλοῦ (καὶ στὸ Εὔτυ-
πον, τχ. 24–25, Ὀκτ. 2010, σσ. 59–65), ὁ Σκλαβενίτης
δίνει λεπτομέρειες γιὰ τὸ πῶς τὸ τυπογραφεῖο τοῦ
Μανουσαρίδη ἔλαβε τὸ ὄνομα «Μανούτιος». γιὰ
τὶς μακροχρόνιες συνεργασίες τοῦ «Μανούτιου» μὲ
τὴν μονοτυπία τῶν ἀδελφῶν Παληβογιάννη καὶ μὲ
ἄλλους τυπογράφους. γιὰ τὴν συνεργασία μὲ τὸν
Ἄλκη Ἀγγέλου τῶν ἐκδόσεων Ἑρμῆς, γιὰ τὴν συνερ-
γασία μὲ τὸν Ἐμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλη τῶν ἐκδό-
σεων τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέ-
ζης (ΜΙΕΤ). γιὰ τὴν πεισματικὴ ἄρνηση τοῦ Μανουσαρίδη νὰ περάσει στὸ ὄφσετ.
γιὰ τὴν καμπὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ τυπογραφείου τῆς ὁδοῦ Ζηνοδώρου στὸν Κολωνό.
Ἀκολουθοῦν οἱ μαρτυρίες τῆς Γεωργίας Παπαγεωργίου, τοῦ Χαράλαμπου Φαράν-
του, τοῦ Ἀναστασίου Στέφου, τοῦ Δημήτρη Δασκαλόπουλου καὶ τῆς Χριστίνας Κου-
λούρη — ὅλοι τους φίλοι καὶ συνεργάτες τοῦ Μανοσαρίδη σὲ διάφορες ἐκδόσεις.

Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ τόμου ὑπάρχουν μερικὰ ἐπιστημονικὰ ἄρθρα γιὰ θέματα
ποὺ σίγουρα ἀγαποῦσε ὁΜανουσαρίδης. Ὁ Γιάννης Κόκκωνας παρουσιάζει τὰ 1296
(!) τυπογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ χρησιμοποίησαν ὁ πατὴρ Λαόνικος (κατὰ κόσμον Νι-
κόλαος Καβαδάτος) καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Γεωργίου Ἀλεξάνδρου, καὶ οἱ δύο Κρῆτες, γιὰ
νὰ τυπώσουν «εἰς Βενετίαν» τὸ 1486, ὁ μὲν πρῶτος τὴν ψευδομηρικὴ Βατραχομυομα-
χία, ό δὲ δεύτερος ἕνα Ψαλτήριον. Τὸν τόμο συμπληρώνουν οἱ μελέτες τοῦ Χρήστου
Λούκου γιὰ τὰ παλιὰ τυπογραφεῖα τῆς Ἑρμούπολης, τοῦ Κώστα Λάππα γιὰ τὰ τυ-
πογραφεῖα τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης πρὶν ἀπὸ τὸ 1940, καὶ τῆς Ἀθηνᾶς Ζηζοπούλου
γιὰ τὶς ἐργασιακὲς σχέσεις στὰ ἀθηναϊκὰ τυπογραφεῖα τῆς περιόδου 1950–1960.

∗ ∗ ∗

Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, 10+ 1 σχεδιαστὲς τυπογραφικῶν στοιχείων,
10+ 1 ἱστορικὲς γραμματοσειρές, σσ. 63. Ἐκδόσεις gramma, Ἀθήνα 2013. ISBN
978-960-8375-32-1. Τιμὴ 10,00 €.

Ὁ Παναγιώτης Χαρατζόπουλος (γεν. 1967) εἶναι καταξιωμένος γραφίστας καὶ
σχεδιαστὴς γραμματοσειρῶν. Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια συμμετέχει στὴν ἐπιχείρηση
cannibal.gr ἡ ὁποία ἔχει παρουσιάσει πολλὲς αὐθεντικὲς ἢ ἐξελληνισμένες γραμ-
ματοσειρές.
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Σ’ ἕνα πολὺ μικρὸ βιβλίο (διαστάσεων μόλις 12 cm×
16,5 cm), ὁ Χαρατζόπουλος ἐπέλεξε καὶ παρουσιάζει ἕντεκα
σχεδιαστὲς καὶ ἰσάριθμες γραμματοσειρές. Στόχος του εἶναι
νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι «ἡ τυπογραφία δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ὑλικὸ
ποὺ τὴν ὑποδέχεται στὴν ἐπιφάνειά του», καὶ ἀκόμα πὼς «ἡ
τεχνογνωσία καὶ ἡ μαστοριὰ θὰ εἶναι πάντα οι βάσεις καὶ
τοῦ καινούργιου μέσου».

Ἀπὸ τὸν Νικολὰ Ζανσόν (Nicolas Jenson, 1420–1480), που
σχεδίασε τὶς πρῶτες οὐμανιστικὲς γραμματοσειρές, ὁ συγ-
γραφέας φτάνει μέχρι τὸν Μάθιου Κάρτερ (Mahew Carter,
γεν. 1937), ποὺ σχεδιάσε τὸ ἑλληνικὸ κομμάτι τῆς Helvetica

καὶ τὴν Verdana. Τὸ +1 εἶναι ὁ Τάκης Κατσουλίδης (γεν. 1933) καὶ ἡ ὁμώνυμη γραμ-
ματοσειρά, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν θέση τῶν παραδο-
σιακῶν Ἁπλῶν τοῦ Didot.

Προφανῶς πρόκειται γιὰ μιὰ ὑποκειμενικὴ ἐπιλογὴ ἱστορικῶν σχεδιαστῶν καὶ
γραμματοσειρῶν. Μάλιστα, γιὰ καναδυὸ ἀπὸ τοὺς ἐπιλεχθέντες σχεδιαστές, ἀκόμα
δὲν μποροῦμε νὰ κρίνουμε πόσο διαχρονικὰ θὰ εἶναι τὰ δημιουργήματά τους. Τὸ
βιβλίο προλογίζουν οἱ ἐπίσης καταξιωμένοι σχεδιαστὲς καὶ συνάδελφοι τοῦ συγ-
γραφέα Δημήτρης Θ. Ἀρβανίτης καὶ Πάνος Κωνσταντόπουλος.

∗ ∗ ∗

Εὐχαριστοῦμε πολὺ τοὺς κκ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, Νίκο Σφύρα καὶ Βασίλη Τριζώνη, ποὺ ἔθεσαν
στὴν διάθεσή μας τὰ βιβλία ποὺ παρουσιάζονται ἐδῶ.

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com


