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Τὸ 2011, ἡ εἴδηση «Κλείνει τὸ τελευταῖο ἐργοστάσιο γραφομηχανῶν» ἔκανε
τὸν γύρο τοῦ κόσμου. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ μᾶλλον λανθασμένο νέο, σὲ τοῦτο τὸ
ἄρθρο παρουσιάζεται ἡ σύντομη ἱστορία τῆς γραφομηχανῆς, ἀπὸ τὶς πρῶτες
μηχανικὲς γραφομηχανὲς τοῦ 19ου αἰ. μέχρι τὶς πλέον σύγχρονες ηλεκτρονικὲς
γραφομηχανές, οἱ ὁποῖες καὶ αὐτὲς τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση. Στὸ ἄρθρο γίνεται
ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὶς γραφομηχανὲς μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο, ποὺ γνώρισαν μεγάλες δόξες στὴν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, τὴν ἐποχὴ τῆς μαζικῆς
παραγωγῆς πανεπιστημιακῶν σημειώσεων καὶ συγγραμμάτων.
In the age of the typewriter, by Dimitrios Filippou — In 2011, a news item made
headlines around the world: “Last typewriter factory le in the world closes its
doors.” On the occasion of this rather false piece of news, this article presents a
brief history of the typewriter, from the ﬁrst mechanical typewriters to the most
modern electronic typewriters, which also tend to disappear. Special reference is
made to typewriters with Greek keyboard, which reached their peak of glory in
the early 1980s, when university notes and textbooks were massively produced
in Greece.

«“Θὰ ἤθελα ἕνα ἐξωτικὸ ἐπώνυμο, νὰ θυμίζει
μάρκα γραφομηχανῆς: Ὀλιβέττι,
Ρέμινγκτον…” τοῦ εἶπε. […] Τελικὰ
αὐτοβαφτίστηκε Νατάλια Σμὶθ–Κορόνα.»
— Πάκο Ἰγνάσιο Τάιμπο ΙΙ

1

Εἰσαγωγὴ

Ὁ θόρυβός της, τὸ χαρακτηριστικὸ «τὰκ τὰκ … κλίν», σημάδεψε τὸν 20ὸ αἰώνα. Ἀπὸ τὰ σπλάχνα της βγῆκαν συμβόλαια, ἰσολογισμοί, ἐπιστολές, λογοτεχνικὰ
ἔργα, ἄρθρα, διατριβές, πανεπιστημιακὰ συγγράμματα, προκηρύξεις, παράνομες
ἐφημερίδες καὶ ἄλλα πολλά. Στὰ πλῆκτρα της, χιλιάδες κοπέλες ἔμαθαν τὸ τυφλὸ
σύστημα καὶ ἔκαναν καριέρα ὡς δακτυλογράφοι, τῶν ὁποίων ἡ θλιβερὴ ρουτίνα
ἔγινε καὶ τραγούδι [1]. Ἡ εἰκόνα της μᾶς καθήλωσε στὸν κινηματογράφο ὅταν θρυλικοὶ χαρακτῆρες τὴν χρησιμοποίησαν σχεδὸν σὰν ὅπλο ἀπειλητικό [2].
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Ὅμως ἡ ἐποχὴ τῆς γραφομηχανῆς φαίνεται πὼς φτάνει ὁριστικὰ στὸ τέλος
της. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2011, ἡ γνωστὴ βρετανικὴ ἐφημερίδα e Daily Mail ἔγραψε
πὼς ἔκλεισε τὸ τελευταῖο ἐργοστάσιο παραγωγῆς γραφομηχανῶν στὸν κόσμο, τὸ
ὁποῖο λειτουργοῦσε ἀκόμα στὴν Ἰνδία [3]. Ἡ εἴδηση αὐτὴ ἀποδείχθηκε λανθασμένη.
Πράγματι ἡ ἰνδικὴ ἐπιχείρηση Godrej & Boyce ἔκλεισε καὶ τὴν τελευταία γραμμὴ
παραγωγῆς γραφομηχανῶν, ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀκόμα μερικὲς ἐπιχειρήσεις — μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ ἡ γνωστὴ ἰαπωνικὴ Brother — ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ κατασκευάζουν γραφομηχανές, ἠλεκτρονικὲς καὶ μηχανικές. Ὡστόσο, καθὼς οἱ πωλήσεις τῶν
γραφομηχανῶν ἔχουν πέσει πολὺ χαμηλά, ἴσως σύντομα ἡ γραφομηχανὴ νὰ ἀποτελεῖ πλέον ἀντικείμενο γιὰ συλλέκτες.
Στὸ παρὸν ἄρθρο παρουσιάζεται ἐν συντομίᾳ ἡ ἱστορία τῆς γραφομηχανῆς, ἀπὸ
τὶς πρῶτες ἐμπορικὲς γραφομηχανὲς τοῦ 19ου αἰ., ἕως τὶς ἠλεκτρικὲς γραφομηχανὲς καὶ τέλος τὶς ἠλεκτρονικὲς γραφομηχανές τῶν τελευταίων χρόνων. Σὲ ξεχωριστὴ ἑνότητα παρουσιάζεται ἡ ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς γραφομηχανῆς, ποὺ γνώρισε
μεγάλες δόξες στὰ χρόνια 1975–1985, ὅταν πῆρε μεγάλη ἔκταση ἡ παραγωγὴ πανεπιστημιακῶν σημειώσεων καὶ συγγραμμάτων, λίγο πρὶν κάνει τὴν ἐμφάνισή του
ὁ προσωπικὸς ὑπολογιστής.

2

Ἡ ἀρχὴ

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς του 18ου αἰ. ἕως τὰ μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰ., πολλοὶ προσπάθησαν νὰ κατακτήσουν τὸν τίτλο τοῦ ἐφευρέτη τῆς γραφομηχανῆς: ὁ ἄγγλος Χένρυ
Μίλ (Henry Mill, 1714), ὁ ἰταλὸς Πελλεγκρίνο Τούρρι (Pellegrino Turri, 1808), ὁ ἀμερικανὸς Γουίλλιαμ Ὤστιν Μπάρτ (William Austin Burt, 1829), ὁ ἰταλὸς Τζιουζέππε
Ραβίτσα (Giuseppe Ravizza, 1855), ὁ βραζιλιάνος Φρανκίσκο Ἀζεβέντο (Francisco
João de Azevedo, 1861), ὁ αὐστριακὸς Πῆτερ Μιττερχόφερ (Peter Mierhofer, 1864)
κ.ἄ. [4]. Ὅμως οἱ γραφομηχανὲς ἐκεῖνες εἴτε ἦταν ὑπερβολικὰ ὀγκώδεις (κάποιες
ἔμοιαζαν μὲ μικρὰ πιάνα) εἴτε προορίζονταν γιὰ κάποιο εἰδικὸ κοινό (π.χ. γιὰ τυφλούς) καὶ συνεπῶς δὲν κατόρθωσαν νὰ κυκλοφορήσουν στὸ ἐμπόριο.
Ἡ πρώτη μηχανὴ δακτυλογράφησης ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν ἀγορὰ ἦταν ἡ «γραφόσφαιρα τοῦ Χάνσεν» (στὰ δανέζικα: skrivekugle, στὰ ἀγγλικά: Hansen’s writing ball), ποὺ πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸν ἐφευρέτη της, τὸν δανὸ Ράσμους Μάλλινγκ–Χάνσεν (Rasmus Malling–Hansen, 1835–1890) [5]. Ἡ μηχανὴ αὐτὴ κυκλοφόρησε σὲ εὐρωπαϊκὰ καταστήματα τὸ 1870. Ἀποτελοῦνταν ἀπὸ δύο μέρη: ἕνα
ἡμισφαιρικὸ πληκτρολόγιο καὶ ἕναν ἡμικύλινδρο στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ
ὁποίου τοποθετοῦνταν ὁριζοντίως τὸ χαρτί (Εἰκόνα 1). Ἀνάμεσα στὸ πληκτρολόγιο καὶ τὸ χαρτὶ τῆς ἐκτύπωσης, ἔμπαινε χαρτὶ καρμπὸν ἢ μελανοταινία. Καθὼς ὁ
χρήστης χτυποῦσε τὰ πλῆκτρα, ὁ ἡμικύλινδρος μετακινοῦνταν πρὸς τὰ κάτω καὶ
ἡ ἀράδα ἔβγαινε στὸ χαρτὶ καθέτως πρὸς τὸν χρήστη τῆς μηχανῆς. Ὅταν συμπληρώνονταν μία ἀράδα, ὁ χρήστης ἔπρεπε νὰ πιέσει ἕνα εἰδικὸ πλῆκτρο, γιὰ νὰ μετακινηθεῖ ὁ ἡμικύλινδρος πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ νὰ στραφεῖ πρὸς τὰ ἐπάνω, γιὰ νὰ
ξεκινήσει νέα ἀράδα. Ἡ γραφόσφαιρα τύπωνε μόνον κεφαλαῖα γράμματα (μερικὰ
πρῶτα μοντέλα τύπωναν μόνον μικρά). Ἐν τούτοις χρησιμοποιήθηκε γιὰ τριάντα
χρόνια περίπου, γιατὶ ἦταν ἐλαφριὰ καὶ ἄρα εὔκολα μεταφερόμενη. Στοὺς χρῆστες
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Εἰκόνα 1: Ἀριστερὰ ἡ γραφόσφαιρα τοῦ Χάνσεν (μοντέλο τοῦ 1878) καὶ δεξιὰ ἐπιστολὴ τοῦ Νίτσε
γραμμένη μὲ μία τέτοια μηχανὴ τὸ 1882.

τῆς γραφόσφαιρας τοῦ Χάνσεν συγκαταλέγεται καὶ ὁ διάσημος γερμανὸς φιλόσοφος Φρεδερίκος Νίτσε (Εἰκόνα 1).
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1868, τρεῖς Ἀμερικανοί, ὁ Κρίστοφερ Σόλς (Christopher
Latham Sholes), ὁ Κάρλος Γκλάιντεν (Carlos Glidden) καὶ ὁ Σάμιουελ Σουλέ (Samuel
W. Soulé), ἔλαβαν δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας γιὰ μιὰ «μηχανὴ τυπογραφῆς» (ἀγγλικά:
type-writing machine), ποὺ ἔμοιαζε σὲ ἀρκετὰ σημεῖα μὲ τὶς σημερινὲς γραφομηχανές. Τὸ 1873, οἱ τρεῖς ἐφευρέτες πούλησαν τὴν ἀνακάλυψή τους στὴν ἑταιρεία
E. Remington and Sons, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ ἴδιο ἔτος ἄρχισε νὰ παράγει μαζικὰ τὸ μοντέλο Type-Writer 1. (Μὲ τὸ μοντέλο αὐτὸ καθιερώθηκε καὶ ἡ ἀγγλικὴ λέξη typewriter γιὰ τὴν γραφομηχανή.) Ἡ πρώτη γραφομηχανὴ τῆς Remington καὶ κάποιες
παραλλαγές της ποὺ κυκλοφόρησαν μέχρι τὸ 1880 ἔγιναν ἐπίσης γνωστὲς ὡς γραφομηχανὲς Sholes & Glidden, ἀπὸ τὰ ὀνόματα δύο ἐκ τῶν τριῶν ἐφευρετῶν τους.
Ὅπως καὶ πολλὰ μετέπειτα μοντέλα, οἱ γραφομηχανὲς Sholes & Glidden διέθεταν κεκλιμένο ἐπίπεδο πληκτρολόγιο, μοχλοὺς καὶ βραχίονες μὲ ἀνάγλυφους χαρακτῆρες στὶς ἄκρες τους. Οἱ βραχίονες χτυποῦσαν ἐπάνω σὲ μία μελανοταινία καὶ
ἄφηναν τὸ ἀποτύπωμά τους στὸ χαρτί, τὸ ὁποῖο ἦταν τυλιγμένο σὲ ἕναν κύλινδρο.
Ὁ κύλινδρος μετακινοῦνταν ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ μὲ τὸ χτύπημα κάθε
πλήκτρου. Ὅταν ὁλοκληρώνονταν μιὰ ἀράδα, ὁ χρήστης ἔπρεπε νὰ τραβήξει ἕναν
μοχλὸ γιὰ νὰ περισταφεῖ ὁ κύλινδρος κατὰ ἕνα μικρὸ σταθερὸ τόξο (κατὰ ἕνα διάστιχο) καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὴν δεξιὰ ἄκρη τῆς γραφομηχανῆς. Μάλιστα, σὲ μερικὰ
μοντέλα, γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου στὰ δεξιά, ὁ χρήστης ἔπρεπε νὰ πατήσει ἕναν μοχλὸ μὲ τὸ πόδι (Εἰκόνα 2). Τὸ μειονέκτημα τῶν γραφομηχανῶν Sholes &
Glidden ἦταν ὅτι, ὅπως καὶ ἡ γραφόσφαιρα τοῦ Χάνσεν, τύπωναν μόνον κεφαλαῖα.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους χρῆστες τῆς γραφομηχανῆς Sholes & Glidden ἦταν ὁ Μὰρκ
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Εἰκόνα 2: Γραφομηχανὴ Sholes & Glidden (Remington Type-Writer 1), ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Scientiﬁc
American, vol. 6, issue 27, Aug. 10, 1872. Ὁ μοχλὸς στὸ πόδι τῆς δακτυλογράφου χρησίμευε γιὰ τὴν
ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου.

Τουέιν, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίσθηκε ὅτι τὴν χρησιμοποίησε γιὰ νὰ γράψει τὶς Περιπέτειες
τοῦ Τὸμ Σόγιερ καθ’ ὑπαγόρευση στὴν δακτυλογράφο του [6].
Μὲ τὴν γραφομηχανὴ Type-Writer 2, ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1878, ἡ ἐταιρεία
Remington εἰσήγαγε τὴν διάταξη τῶν πλήκτρων QWERTY, ποὺ ὀνομάστηκε ἔτσι ἀπὸ
τὰ πέντε πρῶτα γράμματα στὴν ἀριστερὴ ἄκρη τοῦ πληκτρολογίου κάτω ἀπὸ τοὺς
ἀριθμούς. Ἡ διάταξη QWERTY ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὸν Σόλς, ὁ ὁποῖος ἀναζητοῦσε τρόπο
νὰ λύσει τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς βραχίονες ποὺ μπλέκονταν καὶ κολλοῦσαν ὅταν κάποιος δακτυλογραφοῦσε πολὺ γρήγορα. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἦταν πολὺ σοβαρὸ καὶ
γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἔπρεπε νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὅσο γίνεται περισσότερο οἱ βραχίονες τῆς γραφομηχανῆς μὲ τὰ γράμματα ποὺ ἐμφανίζονται τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο
σὲ ἀγγλικὲς λέξεις, ὅπως π.χ. th, sh, κ.ἄ. Ἔκτοτε, τὸ πληκτρολόγιο QUERTY ἔγινε τὸ
de facto πρότυπο [7] γιὰ τὶς γραφομηχανὲς στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο (ἀργότερα
καὶ στὴν Ἑλλάδα). Ἡ Type-Writer 2, ἦταν σχετικὰ μικρὴ καὶ διέθετε πλῆκτρο μετατόπισης (SHIFT) ποὺ ἐπέτρεπε νὰ γράφονται κεφαλαῖα καὶ μικρὰ γράμματα μὲ τὰ
ἴδια πλῆκτρα. Μὲ αὐτὲς τὶς καινοτομίες, οἱ γραφομηχανὲς τῆς Remington γρήγορα
ἔγιναν πολὺ δημοφιλεῖς. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1886, ἡ Remington πούλησε
τὸ τμῆμα παραγωγῆς γραφομηχανῶν καὶ τελικά, ἀπὸ τὸ 1927, οἱ γραφομηχανές της
συνέχισαν νὰ κυκλοφοροῦν μὲ τὴν ἐπωνυμία Remington Rand.
Τὴν ἴδια ἐποχή, δηλαδὴ γύρω στὰ 1880 μὲ 1890, ἔκαμαν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ
ἄλλες μάρκες γραφομηχανῶν ὅπως ἡ Caligraph, ἡ Hammond, ἡ Smith Premier (γνω-
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Εἰκόνα 3: Ἀμερικανικὴ γραφομηχανὴ Hammond No 2, ποὺ κυκλοφόρησε πρὸς τὸ τέλος τῆς δεκαετίας τοῦ 1880. Διαθέτει ἡμικυκλικὸ πληκτρολόγιο τύπου Ideal καὶ περιστρεφόμενο κυλινδρικὸ φορέα
μὲ ἀνάγλυφους χαρακτῆρες στὴν ἐπιφάνειά του. Ὁ χρήστης μποροῦσε νὰ ἀλλάζει τὸν φορέα καὶ νὰ
δακτυλογραφεῖ χαρακτῆρες διαφορετικῶν τύπων, ὅπως πλάγια, μαθηματικὰ σύμβολα, μὴ λατινικὰ
ἀλφάβητα, κ.λπ. (Φωτογραφία: Sébastien Barré, 2010)

στὴ ἀργότερα μὲ τὸ ὄνομα Smith Corona), ἡ Densmore, ἡ Yost κ.ἄ. — ὅλες ἀμερικανικές. Μὲ ὅπλο τὴν διαφήμιση, οἱ ἀμερικανικὲς γραφομηχανὲς ἄρχισαν πολύ γρήγορα
νὰ ἔχουν μεγάλη ζήτηση καὶ νὰ παράγονται καὶ σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐργοστάσια.
Τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς καὶ πολὺ πρὶν ἐπέλθει τυποποίηση, δοκιμάστηκαν πληκτρολόγια πολλῶν εἰδῶν: κεκλιμένα τραπεζοειδῆ μὲ δύο ἕως ἔξι
σειρὲς πλήκτρων (κάποια ἀπὸ τὰ πρῶτα μοντέλα διέθεταν ξεχωριστὰ πλῆκτρα γιὰ
τὰ μικρὰ καὶ τὰ κεφαλαῖα), ἡμικυκλικὰ μὲ δύο σειρὲς πλήκτρων (Εἰκόνα 3), κυκλικά
κ.ἄ. Τελικὰ ἐπικράτησαν τὰ κεκλιμένα τραπεζοειδῆ μὲ τρεῖς ἢ κυρίως μὲ τέσσερις
σειρὲς πλήκτρων. Ἐπίσης, ὅλες οἱ γραφομηχανὲς τῆς πρώτης περιόδου ἦταν «τυφλές» (ἀγγλικά: blind). Οἱ μικροὶ βραχίονες μὲ τὰ ἀνάγλυφα γράμματα στὴν ἄκρη
χτυποῦσαν τὸ χαρτὶ στὸ κάτω μέρος τοῦ κυλίνδρου, ὁπότε ὁ δακτυλογράφος ἦταν
ἀναγκασμένος νὰ διακόπτει κατὰ διαστήματα τὴν δακτυλογράφηση γιὰ νὰ δεῖ τί
εἶχε γράψει στὸ χαρτί. Οἱ «ὁρατές» (ἀγγλικά: visible) γραφομηχανές, στὶς ὁποῖες
τὸ χτύπημα τῶν γραμμάτων γίνονταν στὸ ἐπάνω ἢ στὸ μπροστινὸ μέρος τοῦ κυλίνδρου καὶ ὁ χρήστης ἔβλεπε ἀμέσως τί εἶχε χτυπήσει, ἐμφανίστηκαν τὴν τελευταία
δεκαετία τοῦ 19ου αἰ., μὲ πρώτη τὴν ἀμερικανικὴ Daugherty (1893). Τὴν πρωτοτυπία
τῆς Daugherty ἀκολούθησε ἡ ἐπίσης ἀμερικανικὴ Underwood μὲ τὸ μοντέλο No. 5
(1901), ποὺ κυριάρχησε στὴν ἀγορὰ ἐπὶ τρεῖς δεκαετίες περίπου.

3 Ἡ γραφομηχανὴ κατακτᾶ τὸν κόσμο
Ἡ χρυσὴ ἐποχὴ τῆς γραφομηχανῆς ξεκίνησε μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ 20οῦ αἰ. Ἑκατομμύρια γραφεῖα, στὴν Ἀμερική, στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ κατόπιν σὲ ὅλον τὸν κόσμο,
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Πίνακας 1: Μάρκες γραφομηχανῶν ποὺ ἐμφανίστηκαν τὴν περίοδο 1890–1914.

Ἑταιρεία
Blickensderfer
Oliver
Adler
Ideal
Olympia
Continental
Royal
Mercedes
Imperial
Triumph
Japy
Erika
Olivei
Halda

Πρώτη παραγωγὴ
ΗΠΑ, 1893
Καναδάς/ΗΠΑ, 1896
Γερμανία, 1898
Γερμανία, 1900
Γερμανία, 1903
Γερμανία, 1904
ΗΠΑ, 1906
Γερμανία, 1907
Βρετανία, 1908
Γερμανία, 1909
Γαλλία, 1910
Γερμανία, 1910
Ιταλία, 1911
Σουηδία, 1914

ἐξοπλίσθηκαν μ’ αὐτὸ τὸ ἐργαλεῖο. Οἱ δακτυλογράφοι ἦταν στὴν μεγάλη πλειονότητα γυναῖκες, οἱ ὁποῖες λάβαιναν σχετικὰ χαμηλὸ μισθὸ ἀλλὰ ταυτοχρόνως ξεκινοῦσαν — ἴσως χωρὶς καλὰ–καλὰ νὰ τὸ καταλάβουν — τὸν δύσκολο δρόμο γιὰ τὴν
χειραφέτησή τους.
Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ Α′ Παγκοσμίου Πολέμου ξεπήδησαν πολλὲς γνωστὲς μάρκες γραφομηχανῶν, ὅπως ἡ Adler, ἡ Olivei, ἡ Royal κ.ἄ.
(Πίνακας 1). Νέα ἐλαφρύτερα φορητὰ μοντέλα παρουσιάστηκαν γιὰ δημοσιογράφους, συγγραφεῖς καὶ σπουδαστές, καὶ πιὸ μικρὰ μοντέλα δημιουργήθηκαν γιὰ στενογράφους Μοντέλα μὲ μεγάλο κύλινδρο κυκλοφόρησαν γιὰ δακτυλογράφηση μεγάλων λογιστικῶν πινάκων καὶ γιὰ δακτυλογράφηση ἐπάνω σὲ σχέδια καὶ χάρτες
(Εἰκόνα 4). Μοντέλα χαμηλοῦ θορύβου (ἀγγλικά: noiseless) ἔκαναν ἐπίσης τὴν ἐμφάνισή τους γιὰ μεγάλα γραφεῖα ὅπου ἐργάζονταν ταυτοχρόνως πολλὲς δακτυλογράφοι. Ἀμερικανικὲς καὶ εὐρωπαϊκὲς γραφομηχανὲς ἄρχισαν νὰ πωλοῦνται τροποποιημένες γιὰ μὴ λατινικὰ ἀλφάβητα — κυριλλικό, ἑλληνικό, ἑβραϊκό, ἀραβικό,
κ.ἄ. — ἐνίοτε μὲ κάποιους χαρακτῆρες νὰ λείπουν καὶ συχνὰ χωρὶς πολλὴ σκέψη γιὰ
τὴν ἐργονομία στὴν δακτυλογράφηση τῆς κάθε γλώσσας. Γιὰ τοὺς τυφλοὺς βγῆκαν
εἰδικὰ μοντέλα μὲ λίγα πλῆκτρα γιὰ τὴν δημιουργία τῶν ἀνάγλυφων χαρακτήρων
Braille. Κατὰ τὴν ἴδια περίοδο, παρουσιάστηκαν οἱ ταμειακὲς μηχανές, οἱ πρῶτες
ἀριθμομηχανὲς μὲ δυνατότητα στοιχειδῶν πράξεων καὶ τὰ πρῶτα τυλέτυπα, ἐνῶ
λίγο μετὰ τὸν Α′ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἐμφανίστηκαν καὶ οἱ πρῶτες κρυπτογραφικὲς
γραφομηχανὲς γιὰ στρατιωτικὲς καὶ διπλωματικὲς χρήσεις.
Τὸ 1902 ἡ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Blickensderfer παρουσίασε τὴν πρώτη ἠλεκτρικὴ γραφομηχανὴ, τὴν Blick Electric. Σὲ σύγκριση μὲ τὶς μηχανικὲς γραφομηχανές, ἡ Blick Electric εἶχε μερικὰ σημαντικὰ πλεονεκτήματα: πιὸ μαλακὰ πλῆκτρα
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Εἰκόνα 4: Γερμανικὴ γραφομηχανὴ Continental Standard μὲ φαρδὺ κύλινδρο. Κυκλοφόρησε γύρω στὸ
1930. (Φωτογραφία: Georg Sommeregger, 2009)

(ἐπειδὴ οἱ βραχίονες κινοῦνταν μὲ ἕναν μικρὸ ἠλεκτρικὸ κινητήρα), ὁμοιομορφία
στὰ χτυπήματα τῶν γραμμάτων στὸ χαρτί (λόγῳ τῆς ὁμοιομορφίας στὴν κίνηση
τῶν μοχλῶν), αὐτόματη ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου καὶ πιὸ σταθερὸ διάστιχο. Ὅμως
ἡ Blick Electric φαίνεται πὼς παραῆταν πρωτοποριακὴ γιὰ τὴν ἐποχή της. Κυκλοφόρησε ἡ φήμη πὼς παρουσίαζε συχνὲς βλάβες στὸ ἠλεκτρικό της σύστημα καὶ
ἔτσι ἀπέτυχε ἐμπορικά.
Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Α′ Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ ἀνἀτυξη νέων μοντέλων καὶ ἡ
παραγωγὴ γραφομηχανῶν σημείωσε σημαντικὴ κάμψη, ἐπειδὴ οἱ βιομηχανίες ποὺ
κατασκεύαζαν γραφομηχανὲς στράφηκαν πρὸς τὴν κατασκευὴ ὅπλων. Πάντως, ἡ
ἀγορὰ τῶν γραφομηχανῶν ἀνέκαμψε γρήγορα μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου.
Τὸ 1921, παρουσιάστηκε ἡ γερμανικὴ γραφομηχανὴ Mercedes Elektra, ἡ ὁποία
εἶχε ἠλεκτρικὴ κίνηση στὰ πλῆκτρα, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου.
Τρία χρόνια μετά, κυκλοφόρησε ἡ ἀμερικανικὴ Woodstock Electrite, ὁμοίως μὲ ἠλεκτρικὴ κίνηση μόνον στὰ πλῆκτρα. Τὸ 1925, ἡ Remington παρουσίασε τὸ μοντέλο
Electric No. 12, τὴν πρώτη γραφομηχανὴ μὲ πλήρη ἠλεκτρικὴ κίνηση στὰ πλῆκτρα,
στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου, κ.ἄ., καὶ μὲ δυνατότητα χειρισμοῦ ἐξ ἀποστάσεως.
Ὁ χρήστης μποροῦσε νὰ συνδέσει πολλὲς γραφομηχανὲς μαζί, νὰ δακτυλογραφεῖ
σὲ μία καὶ ἡ δακτυλογράφηση νὰ ἐπαναλαμβἀνεται αὐτομάτως στὶς ὑπόλοιπες συνδεδεμένες γραφομηχανές. Παρὰ τὶς καινοτομίες του, τὸ μοντέλο αὐτὸ ἀποσύρθηκε
ἀπὸ τὴν ἀγορά πολὺ γρήγορα, ἐπειδὴ ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ἡ διεύθυνση τῆς Remington
ἦταν ἀπασχολημένη μὲ τὸ θέμα τῆς συγχώνευσής της μὲ τὴν ἑταιρεία Rand, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μὴν δώσει σημασία στὴν προώθηση τῆς ἠλεκτρικῆς γραφομηχανῆς [8].
Μετὰ τὴν ἀπόσυρση τῆς Remington Electric No. 12, τὴν σκυτάλη στὴν παραγωγὴ ἠλεκτρικῶν γραφομηχανῶν στὶς ΗΠΑ πῆρε ἡ ἑταιρεία North East Electric Co.,
χωρὶς καμιὰ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία. Τελικὰ τὸ 1933, οἱ εὐρισιτεχνίες καὶ τὰ σχέδια τῶν
ἠλεκτρικῶν γραφομηχανῶν ἐξαγοράστηκαν ἀπὸ τὴν ἀνερχόμενη IBM. Ἡ τελευταία
μπῆκε δυναμικὰ στὴν ἀγορὰ τῶν ἠλεκτρικῶν γραφομηχανῶν τὸ 1935 μὲ τὸ μοντέλο
IBM Electric Typewriter Model 01 [8]. Ἀκολούθησε μία σειρὰ ἀπὸ μοντέλα ἠλεκτρι-
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Εἰκόνα 5: Ἠλεκτρικὴ μηχανὴ στοιχειοθεσίας Coxhead DSJ τῆς ἑταιρείας VariTyper μὲ φαρδὺ κύλινδρο,
μοντέλο τῆς δεκαετίας τοῦ 1950. Εἰκόνα ἀπὸ διαφημιστικὸ φυλλάδιο τῆς ἐποχῆς.

κῶν γραφομηχανῶν IBM, ἀλλὰ ἡ ἀνἀπτυξή τους διεκόπηκε προσωρινὰ στὰ χρόνια
τοῦ Β′ Παγκοσμίου Πολέμου.
Τὸ 1927 ἐμφανίστηκε στὶς ΗΠΑ ἕνα νέο εἶδος γραφομηχανῆς, ἡ ἠλεκτρικὴ μηχανὴ στοιχειοθεσίας Hammond VariTyper Electric. Ἡ μηχανὴ αὐτή, ποὺ στὴν ἀρχὴ
ἦταν μία βελτίωση τῆς γραφομηχανῆς Hammond, μποροῦσε νὰ δεχθεῖ στοιχεῖα ποικίλου πλάτους [9] ἀπὸ διαφορετικὲς γραμμοτοσειρές, μποροῦσε νὰ κάνει πλήρη
στοίχιση τῆς ἀράδας δεξιὰ καὶ ἀριστερά, κ.λπ. Χάρη στὶς δυνατότητες αὐτές, ἡ
VariTyper ἔγινε τὸ ἀγαπημένο ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἑτοιμασία δοκιμίων γιὰ λιθογραφικὴ ἀναπαραγωγὴ μὲ τὴν μέθοδο oﬀset (Εἰκόνα 5). (Πολὺ ἀργότερα, τὴν δεκαετία
τοῦ 1970, ἡ ἑταιρεία VariTyper παρουσίασε μία ἀπὸ τὶς πρῶτες ἠλεκτρονικὲς μηχανὲς φωτοστοιχειοθεσίας μὲ ὀθόνη καθοδικοῦ σωλήνα, ὅπου ὁ χρήστης μποροῦσε
νὰ δεῖ τὸ κείμενο ποὺ δακτυλογραφοῦσε.)
Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της ἡ ἑλβετικὴ ἑταιρεία γραφομηχανῶν Hermès (1923). Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ εἶναι ἀξιοσημείωτη, γιατὶ τὸ
1935 παρουσίασε τὴν φορητὴ μηχανικὴ γραφομηχανή Baby μὲ πολὺ μοντέρνες γιὰ
τὴν ἐποχὴ γραμμές. Ἡ Baby ἀποδείχθηκε ἐξαιρετικὰ δημοφιλής, κατασκευάστηκε
σὲ πολλὲς χῶρες (Ἑλβετία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία) καὶ πωλήθηκε σὲ 9 ἑκατομμύρια κομμάτια μέχρι τὸ 1966, ὁπότε σταμάτησε ἡ παραγωγή της.
Τὸ 1929, ὁ ἰάπωνας Κυότα Σουγκιμότο (Kyōta Sugimoto, ἰαπωνικά: 杉本 京太)
παρουσίασε μία γραφομηχανὴ γιὰ τὰ ἰαπωνικά. Ἡ γραφομηχανὴ αὐτή (Εἰκόνα 6)
μοιάζει μὲ στοιχειοθετικὴ μηχανή, μὲ περίπου 2.400 χαρακτῆρες (ἰδεογράμματα) νὰ
βρίσκονται ἐλεύθερα σὲ ἕνα ὁριζόντιο πλαίσιο. Μὲ τὴν βοήθεια μερικῶν μοχλῶν,
ὁ χρήστης ἐπιλέγει ἕναν χαρακτήρα τὴν φορὰ καὶ ἡ μηχανὴ τὸν χτυπᾶ στὸν κύλινδρο μὲ τὸ χαρτί. Ἡ ἐφεύρεση τοῦ Σουγκιμότο μεταφέρθηκε καὶ στὴν Κίνα, ἀλλὰ
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Εἰκόνα 6: Ἀριστερὰ μία ἰαπωνικὴ γραφομηχανὴ (φωτογραφία ἀγνώστου, περὶ τὸ 1938, Spaarnestad
Photo & Nationaal Archief, Χάγη, Ὁλλανδία). Δεξιὰ τὸ πληκτρολόγιο τῆς κινεζικῆς γραφομηχανῆς
«μὶνγκ κουάι» (ἀπὸ τὸ δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας US Patent 2 613 795, Oct. 14, 1952).

ἀργότερα ἐκεῖ ἐμφανίστηκε καὶ μία γραφομηχανὴ δυτικοῦ τύπου ποὺ ἐπινόησε ὁ
κινέζος συγγραφέας Λὶν Γιουτάνγκ (Lin Yutang, κινεζικά: 林语堂) περὶ τὸ 1946. Ἡ
γραφομηχανὴ τοῦ Γιουτάνγκ (Εἰκόνα 6), γνωστὴ στὰ κινεζικὰ μὲ τὸ ὄνομα «μὶνγκ
κουάι» (ming kwai, κινεζικά: 明快), συνδυάζει διάφορους ἁπλοὺς γλύφους γιὰ νὰ
δημιουργηθεῖ ἕνα ἰδεόγραμμα. Ἔτσι μπορεῖ κανεὶς νὰ χτυπήσει περὶ τὰ 90.000 διαφορετικὰ ἰδεογράμματα, ἀριθμὸ ὑπερπολλαπλάσιο ἀπὸ αὐτὸν τῆς γραφομηχανῆς
τοῦ Σουγκιμότο.

4

Ἀπὸ τὶς ἠλεκτρικὲς στὶς ἠλεκτρονικὲς
γραφομηχανὲς

Μετὰ τὸν Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἄρχισαν νὰ γίνονται πολὺ δημοφιλεῖς οἱ ἠλεκτρικὲς γραφομηχανὲς γιὰ ἐπαγγελματικὴ χρήση. Τὸ 1944, κυκλοφόρησε ἡ IBM
Electric Executive Typewriter, ἡ πρώτη γραφομηχανὴ μὲ χαρακτῆρες «ἀναλογικούς», δηλαδὴ ποικίλου πλάτους. Π.χ., τὸ m ἔβγαινε φαρδύτερο ἀπὸ τὸ i, ὅπως
συμβαίνει καὶ στὴν τυπογραφία. Ἀπὸ τὸ 1948 μέχρι τὸ 1959, ἡ IBM παρουσίασε
τρεῖς ἐπαγγελματικὲς ἠλεκτρικὲς γραφομηχανές (Model A, B, καὶ C) μὲ πολὺ μαλακὰ πλῆκτρα, δυνατὸ χτύπημα γιὰ πολλαπλὰ ἀντίγραφα μὲ καρμπόν καὶ ἄλλα
πλεονεκτήματα. Οἱ ἴδιες γραφομηχανὲς κυκλοφοροῦσαν καὶ σὲ ἔκδοση Executive
μὲ ἀναλογικὸ πλάτος χαρακτήρων.
Τὸν ἴδιο καιρό, καὶ ἄλλοι κατασκευαστές, ὅπως ἡ Royal, ἡ Remington Rand,
ἡ Smith Corona, ἡ Triumph, κ.ἄ., παρουσίασαν παρόμοια ἠλεκτρικὰ μοντέλα. Τὸ
1957, ἡ Smith Corona κυκλοφόρησε τὴν πρώτη φορητὴ ἠλεκτρικὴ γραφομηχανή,
τὴν 5TE, ἡ ὁποία ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου μεταλλικὴ καὶ ζύγιζε σχεδὸν 11 kg! Ὅμως τὴν
πιὸ μεγάλη ἐπιτυχία γνώρισε λίγο ἀργότερα ἡ IBM Selectric, ποὺ κυκλοφόρησε τὸ
1961 (Εἰκόνα 7). Στὴν γραφομηχανὴ IBM Selectric, οἱ δεκάδες βραχίονες μὲ τοὺς
χαρακτῆρες, ποὺ μπλέκονταν κάθε τόσο μεταξύ τους, ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ ἕνα
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Εἰκόνα 7: Ἠλεκτρικὴ γραφομηχανὴ IBM Selectric II (περίπου 1976), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς μὲ ἑλληνικὸ καὶ λατινικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWERTY. Ἀνήκει στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας
Μείζονος Μόντρεαλ (Καναδάς). Στὸ ἐσωτερικό της διακρίνεται ἡ περιστεφόμενη σφαιρικὴ κεφαλὴ μὲ
τοὺς ἀνάγλυφους χαρακτῆρες. Ἡ IBM Selectic κυκλοφόρησε γιὰ πρὠτη φορὰ τὸ 1961. Τὸ 1971 κυκλοφόρησε ἡ IBM Selectric II καὶ τὸ 1980 κυκλοφόρησε ἡ IBM Selectric III. Οἱ κεφαλὲς τῆς τελευταίας εἶχαν
96 χαρακτῆρες, ἐνῶ τὰ δὐο πρῶτα μοντέλα εἶχαν κεφαλὲς μὲ 88 χαρακτῆρες. Μὲ βάση τὴν γραφομηχανὴ Selectric, ἡ IBM ἐπίσης κυκλοφόρησε τὴν Selectric Composer (1966), μία στοιχειοθετικὴ μηχανὴ
σὰν τὴν VariTyper γιὰ ἐκτυπώσεις oﬀset. Ἡ IBM σταμάτησε ὁριστικὰ τὴν παραγωγὴ γραφομηχανῶν
τὸ 1991. (Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, 2011)

σφαιρικὸ φορεῖο, δηλαδὴ μία περιστρεφόμενη σφαιρικὴ κεφαλὴ μεγέθους μπάλας
τοῦ γκόλφ, μὲ ἀνάγλυφους χαρακτῆρες στὴν ἐπιφάνειά της. Μὲ κάθε χτύπημα στὰ
πλῆκτρα, ἡ σφαιρικὴ κεφαλὴ μετακινοῦνταν ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά, ἐνῶ ὁ
κύλινδρος μὲ τὸ χαρτὶ παρέμενε σταθερός.
Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς περιστρεφόμενης σφαιρικῆς κεφαλῆς ἔφερε καὶ ἄλλα πλεονεκτήματα: μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγάλη δυνατότητα ἀλλαγῆς γραμματοσειρῶν
καὶ γλωσσῶν, δυνατότητα διόρθωσης τὴν στιγμὴ τῆς δακτυλογράφησης, κ.ἄ. Ἡ
Selectric εἶχε τόσο μεγάλη ἐπιτυχία ποὺ ἡ παραγωγή της (σὲ διάφορες παραλλαγές) κράτησε μέχρι τὸ 1986. Στὸ ἴδιο πνεῦμα, ἡ IBM κυκλοφόρησε πολὺ ἀργότερα
καὶ τὶς γραφομηχανὲς μὲ μαργαρίτα, τὶς IBM Wheelwriter.
Οἱ πρῶτες ἠλεκτρονικὲς γραφομηχανὲς ἦταν, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, δύο μοντέλα τῆς IBM (IBM Electronic Typewriter 50 καὶ IBM Electronic Typewriter 60),
καθὼς καὶ δύο μοντέλα ἀπὸ τὴν Olivei καὶ τὴν Casio, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν τὸ
1978. Ἀκολούθησαν και ἄλλες ἠλεκτρονικὲς γραφομηχανὲς, ὅπως ἡ Smith Corona
Typetronic (1980), ἡ Brother EM-10 (1980), ἡ Royal Alpha 2002 (1983), ἡ Xerox
Memorywriter (1985), ἡ Canon Typestar (1985), κ.ἄ.
Οἱ ἠλεκτρονικὲς γραφομηχανὲς εἶχαν νὰ παρουσιάσουν καὶ ἄλλα πλεονεκτήματα: αὐτόματο ὀρθογραφικὸ ἔλεγχο, αὐτόματη ὑπογράμμιση, αὐτόματο κεντράρισμα τῶν άράδων, κ.λπ. Μερικὲς δὲ διέθεταν καὶ ὀθόνη γιὰ γρήγορο ἔλεγχο τοῦ
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Εἰκόνα 8: Μία ταλαιπωρημένη φορητὴ γραφομηχανὴ Olivetti Lettera 25 (περίπου 1974), ἰταλικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWERTY. Τὸ πλαστικὸ περίβλημα τῆς γραφομηχανῆς εἶναι
σχεδιασμένο ἀπὸ τὸν ἰταλὸ ἀρχιτέκτονα Μάριο Μπελλίνι (Mario Bellini). Δύο προηγούμενα μοντέλα,
ἡ Olivetti Lettera 22 (1949) καὶ ἡ Olivetti Valentine (1969), γνώρισαν πολὺ μεγαλύτερη ἐμπορικὴ ἐπιτυχία χάρη στὴν ξεχωριστὴ ἐμφάνισή τους. (Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, 2011)

κειμένου. Γρήγορα ὡστόσο ὑποσκελίστηκαν ἀπὸ τὸ IBM PC (1981) καὶ τὸν Apple
Macintosh (1984).
Καθ’ ὅλη τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο συνεχίστηκε καὶ ἡ παραγωγὴ μηχανικῶν φορητῶν γραφομηχανῶν. Μερικὰ ἀπὸ τὰ μεταπολεμικὰ φορητὰ μοντέλα τῆς
Olivei ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὰ δείγματα τοῦ βιομηχανικοῦ ντιζάιν καὶ κοσμοῦν πλέον προθῆκες μουσείων (Εἰκόνα 8). Ἐπίσης, μηχανικὲς καὶ ἠλεκτρικὲς
γραφομηχανὲς παράγονταν μαζικὰ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ
Μεσοπολέμου καὶ μέχρι τὴν κατάρρευση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων. Τέτοιες γραφομηχανὲς ἦταν οἱ ἀνακολικογερμανικὲς Erika καὶ Optima, ἡ τσεχοσλοβακικὴ Zeta–Consul, οἱ ρωσικὲς Москва (Μόσκβα, Moskva) καὶ Ятрань (Γιατράν,
Yatran), ἡ βουλγάρικη Марица (Μαρίτσα, Maritsa), ἡ γιουγκοσλαβικὴ UNIS, ἡ πολωνικὴ Predom– Łucznik, καὶ πιθανῶς κάποιες ἄλλες. Στὶς περισσότερες περιπτώσεις, ἐπρόκειτο γιὰ ἀντίγραφα γραφομηχανῶν τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

5 Ἡ ἑλληνικὴ γραφομηχανὴ
Ἂν καὶ πρόκειται γιὰ σχετικὰ ἁπλὲς κατασκευές, ἀπ’ ὅσο γνωρίζουμε, γραφομηχανὲς δὲν κατασκευάστηκαν ποτὲ στὴν Ἑλλάδα. Ὅλες οἱ γραφομηχανὲς μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο κατασκευάζονταν ἀρχικὰ σὲ χῶρες τῆς Δύσης καὶ κατόπιν
καὶ σὲ χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.
Σύμφωνα μὲ τὸ λεξικὸ τῶν νεολογισμῶν τοῦ Στεφάνου Κουμανούδη [10], ἡ
λέξη γραφομηχανὴ ἐμφανίσθηκε πιθανῶς γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα
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Ἀκρόπολη στὶς 15 Μαΐου τοῦ 1886, ἐνῶ ὁ ὅρος δακτυλογραφικὴ μηχανὴ ἐμφανίσθηκε
στὴν ἴδια ἐφημερίδα στὶς 16 Ἀπριλίου τοῦ 1893. Ἂν κρίνουμε ἀπὸ διάφορα δημόσια
ἔγγραφα, ἡ γραφομηχανὴ ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται στὴν Ἑλλάδα περισσότερο
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. (Εἰκόνα 9) καὶ ἐπιβλήθηκε ὡς ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο στὰ
χρόνια τοῦ Μεσοπολέμου (Εἰκόνα 10).
Τὰ πρῶτα ἑλληνικὰ πληκτρολόγια δὲν ἦταν τυποποιημένα. Ἀκολουθοῦσαν συνήθως μία διάταξη σὰν τὴν γαλλικὴ AZERTY καί, μὲ ἐξαίρεση ὁρισμένα μοντέλα,
δὲν εἶχαν καθόλου λατινικοὺς χαρακτῆρες. Εἶναι ἀκόμα ἀξιοσημείωτο πὼς μέχρι
τὴν δεκαετία τοῦ 1950, τὰ ἑλληνικὰ πληκτρολόγια γραφομηχανῆς περιεῖχαν καὶ
τὴν βαρεία, ἀλλὰ ὄχι συνδυασμοὺς βαρείας καὶ πνευμάτων, πιθανότατα ἐξαιτίας
ἔλλειψης χώρου. Σχετικὲς φωτογραφίες καὶ σκαριφήματα πληκτρολογίων παρουσιάζονται στὶς Εἰκόνες 11–14.
Ἡ de facto τυποποίηση ἦλθε στὰ χρόνια τοῦ 1960. Τότε τὸ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο ἄλλαξε λαμβάνοντας μιὰ διάταξη περίπου QUERTY. Προστέθηκαν κεφαλαῖα
λατινικὰ γράμματα ἐπάνω ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς καὶ καταργήθηκε ἡ βαρεία, γιατὶ πιθανῶς θεωρήθηκε περιττή. Στὶς Εἰκόνες 15–20 παρουσιάζονται γραφομηχανὲς μὲ
ἑλληνικὰ πληκτρολόγια ποὺ κυκλοφόρησαν ἀπὸ τὸ 1940 περίπου μέχρι τὸ 1960,
ἐνῶ στὴν Εἰκόνα 21 δίνονται τὰ τυποποιημένα ἑλληνικὰ καὶ ἑλληνολατινικὰ πληκτρολόγια τῆς ἑταιρείας Olympia.
Ἡ ἐμφάνιση τῆς IBM Selectric ἔδωσε μεγάλη ὤθηση στὴν χρήση τῆς γραφομηχανῆς στὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιεῖται στὴν ἴδια
μηχανὴ πλῆρες ἑλληνικὸ καὶ πλῆρες λατινικὸ ἀλφάβητο, ἀλλάζοντας ἀνὰ περίπτωση τὴν σφαιρικὴ κεφαλή. Εἰδικὰ κατὰ τὴν περίοδο 1975–1985, ἑκατομμύρια σελίδες πανεπιστημιακῶν σημειώσεων καὶ «συγγραμμάτων» βγῆκαν ἀπὸ μία γραφομηχανή ΙΒΜ, γιὰ νὰ ἀναπαραχθοῦν κατόπιν στὰ φωτοτυπικὰ μηχανήματα καὶ στὸ
oﬀset (Εἰκόνα 22). Στὶς Εἰκόνες 23 καὶ 24 παρουσιάζονται δύο ἀπὸ τὰ πιὸ πρόσφατα
μοντέλα γραφομηχανῶν μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων βγῆκε μετὰ
τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος γραφῆς.
Μὲ τὴν ἐπέλαση τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, οἱ ἑλληνικὲς γραφομηχανὲς
πετάχθηκαν πολὺ γρήγορα στὰ σκουπίδια ἢ γιὰ παλιοσίδερα στὸν Ὀργανισμὸ Διαχείρισης Δημοσἰου Ὑλικοῦ (ΟΔΔΥ). Κάποιες ἑλληνικὲς γραφομηχανὲς γλίτωσαν καὶ
πωλοῦνται ὡς ἀντίκες, συχνὰ σὲ τιμὲς ὑπερβολικές. Ὑπάρχουν πάντως ἀκόμα καταστήματα ποὺ πωλοῦν γραφομηχανὲς στὴν Ἀθήνα, προφανῶς γιατὶ ὑπάρχει ἀκόμα
ζήτηση [11].

6

Ἐπίλογος

Μετὰ ἀπὸ ἑνάμιση αἰώνα προσφορᾶς, ὁ κύκλος τῆς ζωῆς τῆς γραφομηχανῆς
φαίνεται πὼς ἔχει κλείσει. Νέα τεχνολογικὰ μέσα τὴν ξεπέρασαν, ἀφοῦ ὅμως πρῶτα
διδάχθηκαν πολλὰ ἀπ’ αὐτήν. Ἂν καὶ ἡ παραγωγή τους δὲν ἔχει σταματήσει ἐντελῶς, οἱ γραφομηχανὲς ὁλοένα καὶ σπανίζουν. Γίνονται πλέον συλλεκτικὰ ἀντικείμενα καὶ ἀρκετὲς στολίζουν μουσεῖα — σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἐκτὸς Ἑλλάδος — ὡς
δείγματα τῆς σύγχρονης ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας ἢ ὡς δείγματα τέχνης. Στὸ
διαδίκτυο, ὁ ἀναγνώστης θὰ βρεῖ πολλὰ τέτοια μουσεῖα.
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Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ οἱ ἐραστὲς τοῦ παλιοῦ ποὺ ἐπιμένουν νὰ χρησιμοποιοῦν
τὴν γραφομηχανή, παρὰ τὶς πρακτικὲς δυσκολίες νὰ βροῦν μελανοταινίες, ἀνταλλακτικὰ ἢ τεχνίτες γιὰ τὴν ἀπαραίτητη συντήρηση. Οἱ ὑπόλοιποι, ὅσοι δὲν ἔχουν
πλέον πρόσβαση σὲ γραφομηχανές, ἀρκοῦνται σὲ γραμματοσειρὲς σταθεροῦ πλάτους τύπου… γραφομηχανῆς!

Εὐχαριστίες
Ἐτοῦτο τὸ ἄρθρο φτιάχθηκε μὲ λίγα μέσα (κυρίως πηγὲς στὸ διαδίκτυο) μὲ
σκοπὸ νὰ δώσει μιὰ γεύση πληροφόρησης στὸν ἀναγνώστη. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ συγγραφέας δὲν ἐπιζητεῖ ἀκαδημαϊκὲς δάφνες. Ζητεῖ μόνον λίγη κατανόηση ἐκ μέρους
τοῦ ἀναγνώστη γιὰ τυχὸν λάθη ἢ παραλείψεις.
Ἐπίσης, ὁ συγγραφέας ἐκφράζει θερμὲς εὐχαριστίες στὰ παρακάτω ἄτομα ποὺ
τὸν βοήθησαν πρσφέροντας φωτογραφίες καὶ ἄλλες πληροφορίες: Φώτης Κομπορόζος (Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Καναδάς,
www.hcgm.org), Andrew Chakalis (e Hellenic Preservation Society of Northeastern
Ohio, Κλήβελαντ, Ὀχάιο, ΗΠΑ, URL: www.hpsneo.org), Julie Karatzis (Belmont
Shore, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, URL: http://www.cartoulespress.com/), Jacques Perrier
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polt/typewriters/), καὶ Georg Sommeregger (Βασιλεία, Ἑλβετία, URL: http://
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Τὸ ἀπόσπασμα στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου προέρχεται ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα τοῦ
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ἐπίσης νὰ σημειωθεῖ πὼς τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔμπαιναν στὶς ἄκρες τῶν βραχιόνων τῆς γραφομηχανῆς κατασκευάζονταν ἀπὸ εἰδικευμένα στοιχειοχυτήρια
τὰ ὁποῖα προμήθευαν τοὺς κατασκευαστὲς γραφομηχανῶν. Ἡ κάτω ἐπιφάνεια τῶν στοιχεῖων αὐτῶν παρουσίαζε ἐλαφρὰ κυρτὴ καμπύλωση, ὥστε νὰ
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Εἰκόνα 9: Ὁ διορισμὸς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στὴν πρωθυπουργία τῆς Ἑλλάδας. Δακτυλόγραφη
ἐπιστολὴ τοῦ 1910, ἀπὸ τὴν ψηφιακὴ συλλογὴ τοῦ Μουσείου Μπενάκη, Ἀθήνα. Ἡ βαρεία εἶναι ἐμφανής.
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Εἰκόνα 10: Ἑλληνικὴ διαφήμιση γιὰ τὶς γραφομηχανὲς Orga, οἱ ὁποῖες κατασκευάζονταν στὴν Γερμανία
ἀπὸ τὸ 1938 ἕως τὸ 1941.
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Εἰκόνα 11: Γραφομηχανὴ Adler Model No 11 (περίπου 1911), γερμανικῆς κατασκευῆς, μὲ διπλὸ ἑλληνικὸ καὶ λατινικὸ πληκτρολόγιο. Τὸ συγκεκριμένο μοντέλο μποροῦσε νὰ βγάζει μέχρι καὶ ἕξι χαρακτῆρες ἀνὰ πλῆκτρο. Βρέθηκε σὲ πάγκο παλαιοπωλείου στὴν Ἀθήνα. (Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, 2011)
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Εἰκόνα 12: Γραφομηχανὴ Molle No 3 (περίπου 1913–1918), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἀνῆκε στὸν ἑλληνοαμερικανὸ δημοσιογράφο Chris Kennes. Δωρίσθηκε ἀπὸ τὴν
κα. Charlotte LaJoe στὸ ἵδρυμα Hellenic Preservation Society of Northeastern Ohio (Ὀχάιο, ΗΠΑ) καὶ
ἀποτελεῖ πλέον μέλος τῆς συλλογῆς κειμηλίων τοῦ ἱδρύματος. (Φωτογραφία: Andrew Chakalis, 2011)
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Εἰκόνα 13: Γραφομηχανὴ Oliver No 9 (SN 617577, περίπου 1915–1919), ἀμεριικανικῆς κατασκευῆς,
μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἡ Oliver χρησιμοποιήθηκε πάρα πολὺ ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς κατὰ τοὺς δύο
παγκοσμίους πολέμους. Μία παρόμοια Oliver No 15 ὑπάρχει στὴν μόνιμη ἔκθεση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Μία ἄλλη ὅμοια χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸ 15ο Ἐφεδρικὸ Σύνταγμα του ΕΛΑΣ τὴν ἐποχὴ τῆς
Κατοχῆς (Ζίτσα, Ἰωάννινα) καὶ παρουσιάσθηκε σὲ ἔκθεση φωτογραφίας τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἑλλάδας τὸ 2008. (Φωτογραφία: Mark Rosenzweig, 2004)
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Εἰκόνα 14: Φορητὴ γραφομηχανὴ Royal Junior #3 (SN J52398, 1935), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς, μὲ
ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Richard Polt (Ὀχάιο, ΗΠΑ). (Φωτογραφία: Richard Polt,
2011)
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Εἰκόνα 15: Φορητὴ γραφομηχανὴ Hermès Baby (περίπου 1940), ἑλβετικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ
πληκτρολόγιο τύπου AZERTY καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. Ἐὰν ἡ χρονολόγησή της εἶναι ἀκριβής,
τότε πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα μοντέλα χωρὶς τὴν βαρεία καὶ μὲ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα.
Ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Jacques Perrier (Λωζάννη, Ἑλβετία). (Φωτογραφία: Jacques Perrier, 2011)
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Εἰκόνα 16: Ἐπιτραπέζια γραφομηχανὴ Remington Rand (SN J763837, 1946), καναδικῆς κατασκευῆς,
μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. Ἀνῆκε στὸν ἱερέα Νικόλαο Σαλάμη, ποὺ
διακονοῦσε τὴν ἑλληνικὴ ὁμογένεια τοῦ Μόντρεαλ ἀπὸ τὸ 1945 ἕως τὸ 1990. Ἀποτελεῖ μέρος τῆς συλλογῆς κειμηλίων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ (Καναδάς). (Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, 2011)
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Εἰκόνα 17: Ἐπιτραπέζια γραφομηχανὴ Triumph Standard-12, γερμανικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWERTY καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. Τὸ συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευάζονταν ἀπὸ τὸ 1936 ἕως τὸ 1948 περίπου, καὶ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν γερμανικὸ στρατὸ κατὰ τὴν περί′
οδο τοῦ Β Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ διάταξη QWERTY μαρτυρᾶ μᾶλλον μεταγενέστερη κατασκευή. Τὰ
πλῆκτρα μὲ τοὺς ἀριθμοὺς στὴν ἐπάνω σειρὰ χρησίμευαν γιὰ τὴν στοίχιση ἀριθμῶν σὲ λογιστικοὺς
πίνακες. (Φωτογραφία ἀπὸ ἀγγελία στὸ www.xe.gr, 2011).
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Εἰκόνα 18: Φορητὴ γραφομηχανὴ Oliver Portable Type 4 (SN 5117593, 1951), βρετανικῆς κατασκευῆς,
μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Richard Polt (Ὀχάιο, ΗΠΑ). (Φωτογραφία: Richard
Polt, 2011)
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Εἰκόνα 19: Τὸ κουφάρι μιᾶς ἐπιτραπέζιας γραφομηχανῆς Imperial 58, βρετανικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Τὸ συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευάζονταν ἀπὸ τὸ 1948 ἕως τὸ 1960 περίπου.
Τὸ πλῆκτρο ΣΤΗΛΟΘΕΤΗΣ εἶναι τὸ γνωστὸ TAB. (Φωτογραφία: Julie Karatzis, 2011)
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Εἰκόνα 20: Φορητὴ γραφομηχανὴ Smith–Corona Sterling (περίπου 1957), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς,
μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Jacques Perrier (Λωζάννη, Ἑλβετία). (Φωτογραφία:
Jacques Perrier, 2011)

i

i
i

i

i

i

i

i

“eutypon26-27” — 2012/3/7 — 12:49 — page 56 — #60

56

Δ. Α. Φιλίππου

(1)

(2)

(3)

(4)
Εἰκόνα 21: Τυποποιημένα ἑλληνικὰ καὶ ἑλληνολατινικὰ πληκτρολόγια τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας
Olympia International. (1) Greek 1, (2) Greek 2, (3) Greek–Latin 5, καὶ (4) Greek–Latin 6. Ἀπὸ βιβλίο
τοῦ 1974 [4].
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Εἰκόνα 22: Σελίδα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Μαθηματικὴ Ἐπιθεώρηση τοῦ 1981. Οἱ σελίδες δακτυλογραφοῦνταν στὴν γραφομηχανὴ καὶ κατόπιν φωτογραφίζονταν γιὰ νὰ βγοῦν στὸ oﬀset.
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Εἰκόνα 23: Φορητὴ γραφομηχανὴ Olympia ibt de Luxe (περίπου 1990), γιουγκοσλαβικῆς κατασκευῆς,
μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWEPTY καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. Ἀπὸ τὶς προθῆκες τοῦ καταστήματος Μηλιώνη στὴν Ἀθήνα. (Φωτογραφία: Ἠλεκτρονικὸ περιοδικὸ Ough [11])
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Εἰκόνα 24: Φορητὴ γραφομηχανὴ Erika (περίπου 1990), ἀνατολικογερμανικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ μονοτονικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWEPTY καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. (Φωτογραφία ἀπὸ
ἀγγελία στὸ www.xa.gr, 2011)
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