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"MANOYTIOY,, ΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΜΑΝΟΤΣΑΡΙΔΗΣ 

ΑΠ5 ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 

Πριν άπ' δλα οφείλω μιαν εξήγηση. Ευχαριστώντας αυτούς πού μου πρότειναν 

να κάνω την παρουσίαση, πρέπει να σας πω πώς δέχτηκα άφοΰ προηγουμένως 

έγινε αποδεκτή ή αντιπρόταση μου στην 'Επιτροπή Παρουσιάσεων, ή Συνάν

τηση να γίνει στο τυπογραφείο —για ευνόητους λόγους. Ευχαριστώ δλα τα 

μέλη της Επιτροπής γι' αυτό, καθώς και δλους έσας πού είχατε τήν καλωσύνη 

να φθάσετε ως εδώ. 

Θέλω να ζητήσω να με συγχωρέσετε για το δτι ή ομιλία μου —είναι ή 

πρώτη φορά πού μιλώ σε συνάθροιση—· αναπτύσσεται σε πρώτο πρόσωπο. Δια

φαίνεται συνεχώς το εγώ. "Ομως, καθώς θα διαπιστώσετε, τα λεγόμενα μου 

προέρχονται μόνο άπο τήν προσωπική εμπειρία, και δεν έ'χω άλλον τρόπο να 

εκφραστώ. Δεν καταφεύγω στην 'Ιστορία και δεν κάνω 'Ιστορία. 

Μετά άπο αυτήν τήν εξήγηση, Φίλες και Φίλοι, σας καλωσορίζω δλους στο χώ

ρο του εργαστηρίου* καί εσάς πού για πρώτη φορά επισκέπτεστε το υπόγειο 

τούτο, και εσάς πού για πολλοστή φορά έρχεστε στο τυπογραφείο. 

Προσπαθούμε να είμαστε φιλόξενοι στους επισκέπτες μας. Αυτοί μπορεί 

να είναι πελάτες, φίλοι πελατών, φίλοι δικοί μας, ακόμη καί άγνωστοι πού εν

διαφέρονται να επισκεφτούν το εργαστήρι καί να πάρουν μια γεύση άπο τον 

τρόπο διαδικασίας της παραγωγής τών εντύπων καί να γνωρίσουν ανθρώπους 

πού ασχολούνται μ' αυτό το αντικείμενο, μ' αυτή τή δουλειά. 

Δεν θυμάμαι ν' αρνήθηκα σε κάποιον, οχι τον ερχομό εδώ, άλλα δεν αρνή

θηκα επίσης σε κανένα τή συμβουλή μου, δταν μοϋ ζητήθηκε, προκειμένου να 

τυπώσει Ινα κείμενο. Άπο μιαν απλή γνώμη για έναν τίτλο ως καί διάβασμα 

δλου του κειμένου, μήπως εντοπισθούν κάποιες χοντρές αντιθέσεις ή, αν πρό

κειται για δοκίμια, μήπως παρατηρηθούν τεχνικά σφάλματα. 'Επαναλαμβάνω, 

δεν μιλώ για τους συνεργάτες ή τους πελάτες. Σε δποιον μου ζήτησε τήν άποψη 

Εισήγηση στή συνάντηση-συζήτηση πού οργάνωσε ή 'Εταιρεία Μελέτης Νέον 'Ελληνισμού 
στις 18 'Ιουνίου 1998 στο τυπογραφείο Μανοντιος. (Οι φωτογραφίες είναι τοΰ Βασ. Ξένια). 
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μου του την είπα, αρκεί να είχα βέβαια άποψη γι' αυτό πού μου ζητήθηκε. 

Να πώ εδώ πώς μερικές φορές ζητιέται γνώμη κριτικού επί της άξιας 

τοΰ κειμένου και οχι γνώμη τεχνικού. "Ε, τότε δεν εκφράζω την άποψη μου. 

Είτε γιατί δεν είμαι σέ θέση ή γιατί δεν θέλω. Γι' αυτά τα θέματα υπάρχουν 

πολλοί άλλοι περισσότερο ειδικοί. Τεχνική άποψη εκφράζω για έντυπα πού, 

είτε τυπώνονται εδώ, είτε εκδίδονται άπο άλλο εργαστήρι μέ τήν παλιά και αιώ

νια μέθοδο, είτε ακόμη και μέ τον σύγχρονο τρόπο παραγωγής βιβλίων. Φυ

σικά και δεν είμαι γνώστης της κομπιούτερικής παραγωγής. "Ομως ό χρήστης 

ή αναγνώστης τοΰ βιβλίου δεν ενδιαφέρεται μέ ποιον τρόπο έχει παραχθεί το 

έντυπο. Εκείνο πού ενδιαφέρει τον μελετητή τοΰ βιβλίου είναι να τοΰ παρέχει, 

σχετικά εύκολα, τή δυνατότητα να εκμεταλλευθεί το υλικό για το όποιο προ

μηθεύτηκε το έντυπο. 

Συμβαίνει πολλές φορές να μήν κατανοούμε αυτό πού διαβάζουμε. Και 

γνωρίζουμε πώς εκεί μέσα βρίσκονται πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Τότε μέ 

ευκολία κατηγορούμε τον συγγραφέα, λέγοντας πώς δέν ξέρει τι λέει. Κι όμως, 

μπορεί να μήν φταίει ό συγγραφέας. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ή ευθύνη να 

βαρύνει τον επιμελητή ή τον τυπογράφο και μερικές φορές και τους δύο. Ή 

κακή στίξη ή ή κακή δομή τοΰ εντύπου, ακόμη και τα πολλά λάθη ή το κα

κοτυπωμένο βιβλίο δύσκολα κράτα το ενδιαφέρον τοΰ αναγνώστη. 

Καλό θα ήταν ό κάτοχος τοΰ εντύπου να είναι σέ θέση νά γνωρίζει το 

λόγο πού τοΰ προκαλεί αντιπάθεια το βιβλίο. 

Φαντασθείτε δλους έμας τους καλοφαγάδες να μήν είμαστε σέ θέση να δια

κρίνουμε το καλομαγειρεμένο φαγητό άπο το φαγητό εκείνο πού ούτε οι σκύλοι 

ούτε οι γάτες τρώνε. Δέν λέω για το κρασί, αύτο πια έχει καταντήσει είδος σέ 

έλλειψη, αν θέλουμε να μιλάμε για γνησιότητα και οχι για τα παράγωγα του. 

"Ομως, φοβάμαι, πώς σέ λίγο το ίδιο θα καταντήσει και το καλό σωστό βι

βλίο. Θά ψάχνουμε σαν άλλοι Διογένηδες για να ανακαλύψουμε, μέσα στα α

σφυκτικά γεμάτα άπο έντυπα βιβλιοπωλεία, κάποιο άπο αυτά πού νά θυμίζει 

βιβλίο ή έργο ικανό νά μας κατατοπίσει στα θέματα για τα όποια το προμη

θευόμαστε. 

Επανέρχομαι στην αρχική άποψη πώς γνώμη μπορεί νά έχουν, πάνω στις εκ

δόσεις, δσοι υπηρετούν μέ αγάπη και ευσυνειδησία τήν παραγωγή των βιβλίων. 

Τέτοιοι, ευτυχώς, υπάρχουν ακόμη αρκετοί. Αυτοί εντοπίζονται οχι μόνο στην 

κάστα τών τεχνικών ή γενικά τών παραγωγών βιβλίων άλλα και, κυρίως, στους 

επιμελητές έκδοσης και σέ αρκετούς συγγραφείς. 'Εκείνοι πού συνεχώς απο

μακρύνονται άπο το καλοΰ τύπου παραγωγής βιβλίο είναι οι έκδότες-εμποροι-

βιβλιοπώλες. Και είναι α υ τ ό ς ό κλάδος πού έχει τή μεγάλη παραγωγή στα 

χέρια του. Γι' αύτο και απογοητευόμαστε γιά το μέλλον και τήν ποιότητα τών 

εντύπων. Γι' αύτο μίλησα προηγουμένως γιά Διογένηδες. 
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*Ας προσπαθήσουμε τώρα νά συζητήσουμε για το πώς το χειρόγραφο ή καλύ

τερα ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος ώστε το χειρόγραφο να γίνει έντυπο, να γί

νει βιβλίο. 

Γιά να φτάσουμε σ' αυτό, θα έλεγα να περιπλανηθούμε για λίγο στον χώρο 

ενός τυπογραφείου, πού είναι ένα τμήμα του γενικότερου ορού, Γραφικές Τέχνες. 

*Ας πάμε μερικές δεκαετίες πίσω. Έκεΐ, στα τέλη της πρώτης δεκαετίας, 

του δεύτερου μισού του αιώνα μας. Επιλέγω αύτη τη χρονική περίοδο για δύο 

βασικούς λόγους: 

Πρώτα, γιατί είναι ή εποχή πού μπαίνω στον κλάδο, στον όποιο και δου

λεύω πάνω άπο σαράντα χρόνια τώρα, αγνοώντας ως τότε τον μηχανισμό πα

ραγωγής τών έντυπων. Δεν με εϊχε ποτέ απασχολήσει κάποιο ανάλογο θέμα. 
,νΑς παρενθέσω εδώ τήν άποψη πού πολλές φορές μέ πολλούς άπο τους πα

ρόντες έχουμε κουβεντιάσει. Λέω λοιπόν να μήν ψάχνετε για καλλιτεχνική φλέβα 

ή για προϊστορία. Έκτος κι αν μας φωτίζει άπ' τα βάθη τών αιώνων δ προγονός 

μας ό Μανούτιος. Έ καλλιτεχνική φλέβα και προϊστορία πάντως—γιά νά ε

πανέλθουμε στην πραγματικότητα— συνοψίζονται στο έξης απλό γεγονός. Στή 

μεγάλη ανάγκη γιά επιβίωση πρώτο καί, δεύτερο, αυτή ή επιβίωση νά γίνεται 

χωρίς συγκρούσεις μέ το ε γ ώ καί δυσαρέσκειες μέ τους συναλλασσόμενους. 

Τυπογραφική καλλιτεχνία, βέβαια, υπάρχει —χωρίς φλέβα— άλλα αυτή 

έρχεται μέ τον καιρό, μετά άπο πολύχρονη θητεία κοντά σέ άξιους τεχνίτες καί 

μέ πολλή υπομονή στον γενικό ορο, ο,τι κάνεις νά το κάνεις σωστά καί ν' αρέσει 

πρώτα σ' εσένα τον Ί'διο. 

Ό δεύτερος λόγος πού επιλέγω αυτή τή χρονική περίοδο γιά νά περιπλα

νηθούμε στο τυπογραφεΐο-έργαστήρι, είναι επειδή τότε λειτουργούν οι τρεις 

βασικοί τρόποι παραγωγής του βιβλίου. Γιά νά γίνω περισσότερο σαφής, δταν 

λέω τρόπο παραγωγής του βιβλίου, εννοώ τή στοιχειοθεσία, φυσικά, πού είναι 

ή πρώτη μεταβολή του χειρογράφου. Μέ τή στοιχειοθεσία το χειρόγραφο αρ

χίζει νά μεταβάλλεται σιγά-σιγά, πρώτα σέ δοκίμιο, μετά σέ έντυπο φύλλο, καί 

στή συνέχεια, σέ βιβλίο. 

Οι τρεις λοιπόν τρόποι στοιχειοθεσίας, αυτή τήν εποχή, είναι: α) ή χειρο-

στοιχειοθεσία, β) ή μηχανική στοιχειοθεσία της μονοτυπίας, ή οποία στην επε

ξεργασία της ακολουθεί εκείνη της χειροστοιχειοθεσίας, καί γ) ή στοιχειοθεσία 

της λινοτυπικής μηχανής. 

Ό πρώτος τρόπος, ή χειροστοιχειοθεσία, είναι ό παλαιότερος άπο τήν εμ

φάνιση της τυπογραφίας καί απαιτεί εργάτες ειδικευμένους μέ γρήγορη καί α

λάνθαστη παραγωγή, Οσο είναι δυνατό. 

Χωρίς νά το πολυκαταλάβουμε, μπήκαμε ήδη στο τυπογραφείο. Υπάρχουν 

πρώτα-πρώτα τα ξύλινα έπιπλα' τα αναλόγια (στρίποδα) πού στις έγκοπές τους 

αποθηκεύονται οι στοιχειοθήκες (κάσες). Κάθε αναλόγιο δέχεται 5 ζευγάρια κά

σες (βλ. εικ. 1 καί Κατάλογο εικόνων σ. 289-290). Το ζευγάρι της κάσας πού 
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δουλεύεται τοποθετείται επάνω στο στρίποδο. Κάθε ζευγάρι αποτελείται άπο 

το κατωκάσι καΐ το πανωκάσι, πού είναι χωρισμένα σε κουτάκια. Και στα δύο 

τμήματα της κάσας τοποθετούνται τα μεταλλικά στοιχεΐα-γράμματα για τη 

χειροστοιχειοθεσ'ια. Στο κάθε ζευγάρι υπάρχουν μόνο μιας οικογένειας γράμ

ματα, και βέβαια, ενός μεγέθους, π.χ. 6 ή 8 ή 10 στιγμών τίς στιγμές θα τις 

αναλύσουμε αργότερα. Τα γράμματα-στοιχεΐα έχουν υποδιαιρέσεις: κεφαλαία, 

πεζά (μικρά), φωνήεντα άτονα και φωνήεντα τονούμενα, πνεύματα, αριθμοί, 

σημεία στίξης, παύλες. Παλιότερα, στα στοιχεία μεγάλων στιγμών, είχαμε και 

στα πεζά χωριστά τους τόνους και τα πνεύματα. Τα στοιχεία αυτά παράγονται 

στα στοιχειοχυτήρια άπο ενα κράμα μετάλλου: μολύβι (το μεγαλύτερο ποσο

στό), κασσίτερος, αντιμόνιο. 

Το κατωκάσι έχει κουτάκια μεγαλύτερα και μικρότερα. 'Εξαρτάται άπο 

το ποια γράμματα της αλφαβήτου φιλοξενούν. Στα μεγάλα κουτάκια βρίσκον

ται τα α, ο, ι, π, ν, κ.τ.λ., δηλαδή τα γράμματα εκείνα πού πολυχρησιμοποιοΰμε 

στα γραφτά μας (είκ. 2). 

Στο κατωκάσι, έκτος άπο τα πεζά-μικρά γράμματα και πάντα άτονα, το

ποθετούνται και τα σημεία στίξης, οι αριθμοί, οί παύλες καί οί παρενθέσεις, 

καθώς καί τα διαστήματα, πού χρησιμοποιούνται για τα κενά μεταξύ τών λέ

ξεων (είκ. 2). 

Το πανωκάσι χωρίζεται σε τρεις βασικές θέσεις, καί το μέγεθος τών κου

τιών είναι σχεδόν όμοιο. Μία θέση για τα κεφαλαία, μία για τα φωνήεντα με 

τους τόνους τους καί ή τρίτη για τα φωνήεντα με τίς υπογεγραμμένες καί τα 

διαλυτικά. Σε μία μικρή υποδιαίρεση, κάτω άπο τα κεφαλαία, σε μικρές θέ

σεις (οκτώ) τοποθετούνται οί τόνοι καί τα πνεύματα (μεμονωμένα) για τα κε

φαλαία (είκ. 2). 

Στο κεντρικότερο σημείο της κατώκασας —εκεί πού μπορεί να βρίσκεται 

εύκολα το δεξί χέρι, πού κάνει τη βασική κίνηση για τή στοιχειοθεσία— είναι 

το κουτάκι μέ τα βασικά διαστήματα για τα κενά μεταξύ τών λέξεων. Σέ άλλες 

θέσεις βρίσκονται τα βοηθητικά διαστήματα. Ό στοιχειοθέτης κρατά στο αρι

στερό χέρι το συνθετήριο* μέ τον αντίχειρα να συγκρατεί το νέο στοιχείο πού 

τροφοδοτεί το δεξί του χέρι. Το ενα γράμμα ακολουθεί το άλλο καί σχηματί

ζεται ή λέξη' τότε τοποθετείται το βασικό διάστημα τών 4 στιγμών καί συ

νεχίζει ή επόμενη λέξη μέχρι να γεμίσει ή σειρά. "*Αν τα γράμματα είναι με

γαλύτερα, μεγαλώνουν καί τά κενά μεταξύ τών λέξεων αντίστοιχα. Ή σειρά 

όμως δέν γεμίζει ποτέ ακριβώς, γιατί τά γράμματα-στοιχεΐα δέν έχουν το ίδιο 

πάχος. Είτε λοιπόν λείπει κάτι για να γεμίσει ή σειρά είτε περισσεύει κάτι, 

έστω καί αν κόψουμε τή λέξη στο συλλαβισμό της. "Ερχεται τότε ή σειρά τών 

βοηθητικών διαστημάτων. Μικραίνουμε τότε τά κενά μεταξύ τών λέξεων ή τά 

μεγαλώνουμε ανάλογα (είκ. 3). 

Στο συνθετήριο χωρούν 8-10 σειρές — εξαρτάται άπο το μέγεθος τών 
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γραμμάτων. "Οταν συμπληρωθεί, έρχεται ή σειρά του σελιδοθέτη να δεχτεί την 

παραγωγή. Το συνθετήριο και 6 σελιδοθέτης είναι εργαλεία μεταλλικά, γιατί 

πρέπει να είναι καλά τετραγωνισμένα και επάνω τους να γλιστρούν τα στοι

χεία (είκ. 4). 

'Εξυπακούεται πώς το συνθετήριο έχει τη δυνατότητα να μεγαλώνει ή να 

μικραίνει ως προς το πλάτος, ανάλογα με το σχήμα πού θέλουμε να διοσουμε 

στη σελίδα του εντύπου. Τις διαστάσεις της σελίδας τις μετράμε σε τετράγω

να. Τα κενά μεταξύ των σειρών τα λέμε διάστιχα (2 στιγμών). 

Άφοΰ αδειάσουν μερικά συνθετήρια και κοντεύει να γεμίσει ό σελιδοθέτης, 

τότε ή παραγωγή δένεται σε τεμάχια. Τα τεμάχια τοποθετούνται στο πιεστή

ριο δοκιμίων για νά τυπώσουμε τα πρώτα δοκίμια. Μετά την πρώτη διόρθω

ση, ακολουθεί ή σελιδοποίηση και ξανατυπώνουμε δοκίμια. Ελέγχονται ξανά 

καί, ανάλογα με την ικανότητα του τυπογράφου και τήν ποιότητα του κειμέ

νου, 'ίσως χρειασθούν επανέλεγχοι, ώσπου να γίνει αλάνθαστο το κείμενο για 

τύπωμα (είκ. 5). 

Μιλάμε για τον παλαιότερο τρόπο στοιχειοθεσίας, του χεριού. Του χεριού 

—του δεξιού— πού θα έπρεπε τουλάχιστον δύο χιλιάδες φορές τήν ώρα να ((επι

τεθεί» στα κουτάκια με τα στοιχεία καί, άφοΰ «συλλάβει» το ποθούμενο στοι

χείο με τή σωστή του θέση, να το τοποθετήσει στο συνθετήριο, πού, όπως 

είπαμε, βρίσκεται στο αριστερό χέρι. Ή στοιχειοθεσία είναι πολύ δύσκολη καί 

επίπονη δουλειά. 

Ό στοιχειοθέτης θα πρέπει να παρακολουθεί το χειρόγραφο, να βλέπει το 

χέρι του πού τρέχει στα κουτάκια με τα στοιχεία καί να το προσέχει —το χέρι— 

αν το στοιχείο το έβαλε στο συνθετήριο με τή θέση τήν ορθή. Ό καλός στοι

χειοθέτης απομνημονεύει μια πρόταση του χειρογράφου καί μετά ασχολείται 

με το χέρι του καί τα στοιχεία. "Οταν το μάτι επανέλθει στο χειρόγραφο, χρειά

ζεται πολλή προσοχή, γιατί μπορεί να «πεταχτεί», το μάτι, πιο κάτω, αν ή 

τελευταία λέξη πού τοποθέτησε στο συνθετήριο μοιάζει ή είναι 'ίδια με κάποια 

σε άλλη θέση. Καί τότε έχουμε τήν παράλειψη, άλλοτε πάλι τήν επανάληψη. 

Οι αφηρημένοι χρησιμοποιούσαμε καρφίτσα, πού μετακινιόταν, πάνω στο χει

ρόγραφο, σύμφωνα με τήν πρόοδο της τελειωμένης στοιχειοθεσίας. 

Μετά τή στοιχειοθεσία καί τήν πρώτη διόρθωση έρχεται ή σειρά της σε

λιδοποίησης — είναι μια δουλειά πού χρειάζεται οχι μόνο προσοχή καί εμπει

ρία άλλα καί γνώση μιας σειράς κανόνων άγραφοον. 

Κανόνων, πού άλλοτε τους καλύπτει ό επιμελητής, αν υπάρχει καί είναι 

ικανός γι' αυτό, κι άλλοτε αναλαμβάνει ό τυπογράφος-σελιδοποιος να δώσει τή 

δομή της σελίδας καί του Ολου εντύπου γενικότερα. Άπα το ποια γράμματα 

θα επιλέξει για το κυρίως κείμενο, ποια για τίτλους, υπότιτλους, κεφαλίδες, 

αριθμούς σελίδων κ.τ.λ. Το αν αυτά, τα διαφορετικά γράμματα, θα είναι κε

φαλαία, πεζά μεγαλύτερα, πλάγια, ήμίμαυρα κ.ο.κ. 'Επίσης, τί κενά θα μπουν 



ΠΙΝΑΚΑΣ Ι. Τρόπος σημειώσεως τών σφαλμάτων στο δοκίμιο 

αντιχατασταση στοιχείου 

προσθήχη στοιχείου 

προσθήχη λέξεως 

αντιχατασταση λέξεως 

αλλαγή ίφθαρμ. στοιχείου 

αναστροφή στοιχείου 

αφαίρεση στοιχείου 

υφαίρεση λέξεως 

άλλαγί', ξένου στοιχείου 

ακύρωση διορθώσεως 

προσθήκη ψιλής 

χάθετη ευθυγράμμιση 

προαθήχη αποστρόφου 

προαθήχη άνω τελείας 

χάθετη ευθυγράμμιση 

ευθυγράμμιση στοιχείων 

αντιμετάθεση λέξευΜ 

άντιμετάθεαις γραμμάτων 

Γνπιπη λέξενις 

προσθήχη χόμματος 

χωρισμός λέξεων 

αλλαγή στοιχείων 

μετάθεση στίχων 

προσθήχη δααοίας 

χωρισμός παραγράφου 

αφαίρεση διαστήματος 

χαθάρισμα στοιχείων 

χανονιχο άραίωμα 

προσέγγιση λέξευ>ν 

ευθυγράμμιση στίχου 

ένωση παραγράφου 

προαθήχιι χειμένον 
προσέγγιση στίχων 

χανονιχή διαατίχωοίι 

απομάκρυνση στίχων 

συγχώνευση στίχου 

Δίκαιον λοιπόν είναι, f̂ ò έργον του Ζαμ- Ι "ε 
πελίου να μή κριθή αύστηρώ\κατά τας σημε- Ι S 
ρίνας ημών καλαισθητικά; αντιλήψεις |κα- ( υ π ο 
θαρώς|ί«,,5βρ*ί€ην{εποψιν. Το μόνον πού έχει \—\ O À C D K U * ^ 
τις να κάμη είναι ν' άποβλέ|/η εις την πα- 1 + 
τριωτικήν αύτου ëv/οιαν, va λάβη ύπ' όψει 13 
τήν έποχήν και τάς περιστάσεις, καθ' ας ί){- \@, 

γράφη, να είσέλθη j-Kot-j εις τήν ψυχήν του \-\*€ 
ποιητοο και ν' αναμέτρηση τήν όρμήν, τήν \ •+-

jinmtEv} και μόνον έτόνισε τήν πτωχήν του b ^ 4 
|λύραν.|Αλλ' αν αί χορδαί αυτής δέν ήσαν £-

[πλήρεις, αν ήσαν ελαττωματικοί, δέν σημαίνει |c^ 
μ' αύτας τάς οποίας εϊχεν, ήθέλησεν άφ]ενός \ϊ-

I ΐ = 

l i n 

t μεν 1 να φρονηματίση τους παρασκευαζομέ-
ΖΖϋνους δια τήν έλευθερίαν αυτών "Ελληνας 

'άφ' έτερου δέ va éuSDl τ ο υ ζ έλευθερωθέντας 
κατόπιν\ΐΰΐϋδιάΙπαραδείγματος τών υπέρ τής 
έλευθερί^β των θυσιασθέντων. 

Kai υπό τήν εποψιν αύ\τήν έπέτυχεν πλή- Ι φ 
ρως. Δια τοϋτο\άν και σήμερον το έργον του W 
Ζαμπελίου έλησμονήθη, το όνομα αύτοφά | χ 
μένη άναγεγ ραμμένο ν μεταξύ τών τιμίων όνο-
μέν τήν άλευθέραν πατρίδα]) 

(μάτων όλων εκείνων, εις τους οποίους όφείλο-
\0 'Ιωάννης Ζαμπέλος έγεννήθη έν Λευ-

κάδι τήν 24 'Απριλίου 1787.\Τήν οίκογένειάν 
του ό ίδιος ό Ζαμπέλιος τήν^θεωρεΐ έκ τών 
ευγενέστερων και παλαιοτέρων τής Amça- ΞΞΞ 
δος. Ό πατήρ του|Ζαχαρίας | ή]Ζαχάρος{Εΐς Ι Ι Ι 1 
τών λογίων και \ αυτός τής εποχής εκείνης, \< > 
είχεν ανέλθει εις έπίσημα πολιτικά ά ξ ι ω μ α - ZTZL 

τα τής πατρίδος του.-^ |cr"-~> 

^fà πρώτα γράμματα έδιδάχθη ό Ζαμπέ-
•Α λιος παρά τώ|ίερομονάχωΣπυρίδωνι Μαυρομ-
ν μάτη. Τήν άρχαίαν έλλήνικήν φιλολογίαν έ̂  

μύησεν αυτόν ό ανάδοχος του Ευστάθιος Στε-
ν φανίδης, όστις και παρώτρυνε τόν πατέρα του 
Λ νά τόν στείλη εις Ίταλίαν προς ευρύτερος! _J 

σπουδάς, όπερ και μετ' ολίγον έ/ιραξεν ό γέ
ρων. 

\ 
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μεταξύ αυτών των διαιρέσεων, που θα αλλάξει, ενδεχομένως, σελίδα το κείμενο, 

και άλλα πολλά. 

Οι κανόνες πού ανέφερα πιο πριν, είναι δύσκολο να αποκωδικοποιηθούν. 

Είναι σα να προσπαθήσουμε να κατασκευάσουμε ποιητικούς κανόνες και στή 

συνέχεια μολύβι και χαρτί και γίναμε ποιητές. 

Μετά τη φάση της στοιχειοθεσίας, της διόρθωσης, της σελιδοποίησης έρ

χεται ή σειρά της εκτύπωσης. 

Ή εκτύπωση γίνεται κατά τυπογραφικά φύλλα. Το τυπογραφικό φύλλο 

μπορεί να έχει 8 εως και 64 σελίδες. 'Εξαρτάται άπο το μέγεθος των σελίδων. 

Συνηθισμένα είναι τα όχτασέλιδα και τα δεκαεξασέλιδα. 

Στην πλάκα του πιεστηρίου (είκ. 6), τοποθετείται το δσέλιδο (φόρμα) ή 

το Ιβσέλιδο έτσι ώστε, δταν το τυπογραφικό φύλλο του χαρτιού τυπωθεί καί 

διπλωθεί, να μας δίνει τη συνέχεια του κειμένου. ,νΑς δούμε ενα φύλλο τυπω

μένο καί ας προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το μηχανισμό της τοποθέτησης 

των σελίδων (είκ. 7 καί 8). 

"Οταν είναι Ιβσέλιδα, επιλέγουμε άπο 32 σελίδες τις 16 για τη μία οψη, 

κι άφοΰ τελειώσουμε το τύπωμα στον αριθμό αντιτύπων πού θέλουμε, τότε 

τυπώνουμε στην άλλη οψη τις άλλες 16 σελίδες. Το αντίστοιχο γίνεται στα 

8σέλιδα κ.τ.λ. 

Τα λέμε περιληπτικά καί φυσικά θα δημιουργηθούν ερωτήματα καί απορίες. 

Να τεθούν τα ερωτήματα καί θα δοθούν οι απαντήσεις, οπού είναι μπορετό. 

Για την περίοδο πού αρχίσαμε να μιλάμε —δεκαετία του '50— ή τυπογραφία 

βρίσκεται στο ζενίθ της εξέλιξης της, εφόσον μιλάμε γιά τη χρησιμοποίηση 

του μετάλλου ως βασικής ύλης της στοιχειοθεσίας. 'Ενώ ή χειροστοιχειοθεσία 

δεν είχε εγκαταλειφθεί —αύτη την εποχή υπάρχουν πολλά τυπογραφεία πού 

εκμεταλλεύονται, ακόμη, αυτόν τον τρόπο— έχουν εισαχθεί καί ή λινοτυπία καί 

ή μονοτυπία. Οι δυο άλλοι τρόποι στοιχειοθεσίας. Μηχανές στοιχειοθεσίας καί 

οι δύο, πού ή παραγωγή τους καταλήγει στο επίπεδο πιεστήριο. 

Βασικές διαφορές έχουν καί στο κόστος καί στην ποιότητα. 

'Επειδή ή μονοτυπία έχει υψηλή αποδοτικότητα καί ανάλογο κόστος πε

ριορίζεται στα βιβλία απαιτήσεων — τα λεγόμενα δύσκολα. 'Αντίστοιχα, ή λι

νοτυπία είναι μηχανή τών εφημερίδων καί περιοδικών άλλα καί πολλών βιβλίων 

πού δεν έχουν σοβαρές στοιχειοθετικές δυσκολίες. 

Στη μονοτυπία τα παραγόμενα στοιχεΐα-γράμματα είναι πάντα καινούρ

γ ι α — σε αντίθεση με τα στοιχεία της χειροστοιχειοθεσίας. Έ παρέμβαση του 

τυπογράφου —μετά τή στοιχειοθεσία— είναι εφικτή καί ί'δια με τή στοιχειο

θεσία του χεριού. 'Αντικαταστάσεις γραμμάτων καί λέξεων, οχι μόνο της ίδιας 

οικογένειας αλλά καί άπο άλλες, είναι δυνατές. Το κάθε γράμμα είναι χωριστό, 

όπως τα στοιχεία της κάσας. 
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Στη λινοτυπία δλα τα γράμματα μιας σειράς είναι σε ένα σώμα συμπαγές 

καί ή οποιαδήποτε αντικατάσταση είναι αδύνατη (βλ. είκ. 3γ). Για αντικατά

σταση ενός γράμματος, πετιέται και αντικαθίσταται δλη ή σειρά. *Η παραγωγή 

της, δμως, είναι ευκολότερη, γιατί δ στοιχειοθέτης είναι και χύτης. Ένώ στη 

μονοτυπία άλλος είναι δ στοιχειοθέτης, άλλη ή μηχανή χυτηρίου και σε άλλο 

χρόνο γίνεται το χύσιμο των γραμμάτων. Ό στοιχειοθέτης-μονοτύπης δεν βλέ

πει τα γράμματα πού συνθέτει, δπως δ στοιχειοθέτης της κάσας και της λινο

τυπίας. 

Ό κλαβιετίστας-μονοτύπης την παραγωγή του την αποτυπώνει σ' ενα ρολό 

χαρτί διάτρητο, με την κάθε τρύπα να έ'χει καί το ανάλογο γράμμα (είκ. 9, 

10 και 11). "Οταν ή κορδέλα —το ρολό του χαρτιού— τοποθετηθεί στο χυτή

ριο, τότε, ανάλογα με τις τρύπες πού έχουν γίνει στο κλαβιέ, παράγεται, στο 

μέταλλο πλέον, και το αντίστοιχο γράμμα. Λεπτομέρειες θα μας πει, αν ενδια

φέρεσθε, δ κ. Γιάννης Παληβογιάννης, πού είναι απόψε μαζί μας. Να επανα

λάβω οτι, στην περίπτωση της μονοτυπίας, μετά την αρχική παραγωγή, ή υπό

λοιπη διαδικασία είναι ϊδια μέ τη στοιχειοθεσία του χεριού. 

Στη λινοτυπία τα πράγματα είναι πιο άπλα καί από το γεγονός οτι ή 

επεξεργασία της παραγόμενης ΰλης δεν επιδέχεται επεμβάσεις — έκτος άπδ την 

τοποθέτηση τών τίτλων καί υποτίτλων καί το δέσιμο τών τεμαχίων ή σελίδων 

(είκ. 13). 

Έκτος του στοιχειοθέτη, στο τυπογραφείο έχουμε κι άλλες ειδικότητες. Δια

λυτής, σελιδοποιός, πιεστής. Πολλές φορές, στα μικρά εργαστήρια, δλες τις ει

δικότητες τις κάλυπτε το 'ίδιο άτομο, δ ιδιοκτήτης. 

Ό διαλυτής είναι δ τεχνίτης πού δεν χρειάζεται να έχει ιδιαίτερες γραμμα

τικές γνώσεις. Είναι απαραίτητο, δμως, να προσέχει πάρα πολύ. Μετά την 

εκτύπωση τών τυπογραφικών φύλλων, τα στοιχεΐα-γράμματα, καθώς καί τα 

διαστήματα επανέρχονται στή θέση τους, το καθένα στο κουτάκι του. Κρατών

τας στο αριστερό του χέρι —δ διαλυτής— το κείμενο ανάποδα, αρχίζει να παίρ

νει με το δεξί του χέρι μία-μία τις λέξεις άπδ το τέλος κάθε σειράς. Διαβάζει 

τή λέξη καί τα δάχτυλα του στέλνουν στά κουτάκια τα δικά τους γράμματα. 

Αυτή ή τοποθέτηση χρειάζεται τήν προσοχή του, καί ιδιαίτερα τα διαστήματα. 

Τα διαστήματα έχουν μεταξύ τους —στο πάχος— τόσο μικρή διαφορά πού 

μόνο ένα πεπειραμένο μάτι, καί μέ ιδιαίτερη προσοχή, μπορεί να τα βάλει 

στή θέση τους. "Ενας διαλυτής μπορούσε να εξυπηρετεί τρεις ή τέσσερις στοι

χειοθέτες. 

Μιλήσαμε για τή σελιδοποίηση καί τή διόρθωση. Άφοΰ ετοιμάστηκαν τα 

τυπογραφικά, θα πρέπει καί να τυπωθούν. Ό πιεστής δεν είναι απαραίτητο να 

είναι εγγράμματος, χρειάζεται, όμως, να είναι πολύπειρος καί ιδιαίτερα προ

σεχτικός. Βρίσκεται σε συνεχή υπερένταση. Δεν είναι μόνο ή τοποθέτηση τών 
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σελίδων, έτσι ώστε στο χαρτί να είναι, απόλυτα τετραγωνισμένες και σε σω

στές αποστάσεις. Και ή μελάνωση πρέπει να είναι ομοιόμορφη, άπο σελίδα σε 

σελίδα και άπο τυπογραφικό σε τυπογραφικό. "Οταν επιπλέον έχουμε ποικι

λία γραμμάτων, τίτλων, υποτίτλων, σκίτσων, φωτογραφιών κ.τ.λ., χρειάζεται 

να ρυθμιστούν, πίεση και μελάνια τόσο σωστά, ώστε να φαίνονται ομαλά και 

καθαρά και να μη «βγάζουν μάτι», δπως συνηθίζουμε να λέμε. 

"Οσα χρώματα μελανιού είναι τυπωμένα στο έντυπο, τόσες φορές έχει πε

ράσει το χαρτί άπο το πιεστήριο. Κι αν υπολογίσουμε Οτι τυπώνεται και άπο 

την άλλη οψη το χαρτί, τότε θα καταλάβουμε πόσο ακριβής πρέπει να είναι 

ή τοποθέτηση των πραγμάτων στή θέση τους για να επιτύχουμε ιδανικό απο

τέλεσμα. 

Τα χαρτιά έχουν τόση διαφορά μεταξύ τους, οχι μόνο στο πάχος άλλα 

και στην άφή και στην «παραγωγή» σκόνης και χώματος πολλές φορές, πού 

δυσκολεύουν το έργο του, στή σωστή απόδοση. Το τυπογραφικό πιεστήριο και 

τα λεπτομερή εξαρτήματα του έχουν κι αυτά το ποσοστό της ευθύνης τους στο 

καλό αποτέλεσμα. Δυσκολίες φέρνουν στον πιεστή επίσης ή κακοστοιχειοθεσία, 

οι αράδες της λινοτυπικής μηχανής και οι αράδες της μονοτυπίας, δταν είναι 

φθαρμένα τα εξαρτήματα του χυτηρίου. 

Καιρός να ασχοληθούμε λίγο και μέ τα στοιχεΐα-γράμματα. Μπορούμε να δούμε 

κάποια εδώ, και μέ τήν παρατήρηση τους να διευκολυνθούμε στην κατανόηση 

τών δσων θα πούμε. 

Τα μεταλλικά στοιχεία έχουν ύψος γύρω στα 23 χιλιοστά, και επάνω τους 

είναι σκαλισμένος ό οφθαλμός του στοιχείου σέ βάθος ενός χιλιοστού περίπου 

(είκ. 12). Τα στοιχεΐα-γράμματα είναι καταρχήν διαφορετικών οικογενειών, μέ 

ονομασίες δπως: άπλα, έλζεβίρ, αττικά, κ.τ.λ. Μετά, ή κάθε οικογένεια έχει 

τα μεγέθη της, πού μετριούνται σέ στιγμές. Ξεκινούν άπο 6 στιγμές και φθάνουν 

ως τις 72 στιγμές. Το μέγεθος αναπτύσσεται κατά ζυγό αριθμό, δηλαδή 6, 8, 

10, 12, κ.τ.λ. Να πούμε επίσης πώς οι οικογένειες πού αναφέραμε μπορούν 

να είναι λευκά, ήμίμαυρα, μαύρα, και δλα αυτά να είναι όρθια ή πλάγια. Ή 

μονοτυπία δέν παράγει γράμματα μεγαλύτερα τών 12 στιγμών. 

Τα μικρότερα τυπογραφικά στοιχεία είναι τών 6 στιγμών, δπως ήδη εί

παμε. Ή στιγμή είναι ή μονάδα μέτρησης στην τυπογραφία. Επειδή είναι πο

λύ μικρή —τί άλλο βέβαια θα μπορούσε να είναι— και δέν μας εξυπηρετεί για 

τα μεγάλα διαστήματα χρησιμοποιούμε το πολλαπλάσιο της, το τετράγωνο, το 

όποιο έχει 12 στιγμές. Έ σχέση του τετραγώνου μέ το εκατοστό —για νά 

κατατοπιστείτε κάπως— είναι ή έξης: εν α εκατοστό είναι —και πάλι περί

που— 'ίσο μέ 28 στιγμές, πού σημαίνει δτι το εκατοστό είναι μεγαλύτερο άπο 

τα 2 τετράγωνα. 

1 στιγμή = 0,376 χιλ. J 12 στιγμές = 4,512 χιλ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ II 

Στοιχεία μιας οικογένειας — των απλών 

Τυπογραφείο «Μανούτιος» β στιγμών 

Τυπογραφείο «Μανούτιος» 8 » 

Τυπογραφείο ((Μανούτιος» 10 » 

Τυπογραφείο «Μανούτιος» 12 » 

Τυπογραφείο «Μανούτιος» 16 » 

Τυπογραφείο ((Μανούτίος)) 22 » 

ΠΙΝΑΚΑΣ III 

Στοιχεία διαφορετικών οικογενειών — τών 10 στιγμών 

Χάρτα της Ελληνικής Τυπογραφίας έλζεβίρ 

Χάρτα της Ελληνικής Τυπογραφίας άπλα 

Χάρτα της Ελληνικής Τυπογραφίας αττικά 

Χάρτα της 'Ελληνικής Τυπογραφίας λιψίας 

Χάρτα της Ελληνικής Τυπογραφίας ήμίμαυρα 

Χάρτα της Ελληνικής Τυπογραφίας γιούνιββρς 

ΠΙΝΑΚΑΣ IV 

Κεφαλαία στοιχεία μιας οικογένειας —'Ακροπόλεως— αε διαφορετικά μεγέθη 

ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ 6 στιγμών 

Π Ι Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ο 8 » 

Π Ι Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ο ίο » 

Π Ι Ε Σ Τ Η Ρ Ι Ο « 

ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ 
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Μετράμε τα στοιχεΐα-γράμματα σε στιγμές κατά τή φορά της ανάπτυ

ξης της σελίδας, οχι κατά το εύρος της σειράς. Το κάθε γράμμα στο πάχος 

του, δηλαδή στην ανάπτυξη της σειράς, είναι διαφορετικό άπό τα άλλα. Σε ελά

χιστα γράμματα συμπίπτει το πάχος τους. Και σε κάθε οικογένεια γραμμάτων 

πάλι διαφέρουν. Παράδειγμα: Το α μικρό-πεζό των 12 απλών δεν έχει το ϊδιο 

πάχος με το α μικρο-πεζο τών 12 έλζεβίρ. Μόνο τα άπλα καί τα πλάγια των 

λιψίας —κι αυτά μόνο στα ελληνικά— είναι ίσόπαχα τα ίδια γράμματα. 'Επί

σης οι αριθμοί της ίδιας οικογένειας καί τών ίδιων στιγμών είναι ίσόπαχα, 

απο το 1 ως το U. 

Το ΰψος τών σελίδων, βέβαια, το μετράμε σε τετράγωνα. Τα χαρτιά πού 

τυπώνουμε είναι σε έκατοστόμετρα. 

Για την ολοκλήρωση του έντύπου-βιβλίου παρεμβαίνουν κι άλλοι συνεργάτες-

παράγοντες. 'Ανάλογα με το είδος του εντύπου, έκτος άπο τον έκδοτη, συνερ

γάζονται ό διορθωτής-έπιμελητής, δ σκιτσογράφος, ό μακετίστας, ό φωτογρά

φος κ.τ.λ. Συνηθισμένη είναι καί ή λέξη κλισέ. Στην τυπογραφία πρόκειται για 

μέταλλο πάνω στο όποιο έχει απεικονιστεί, με τήν μέθοδο της τσιγκογραφίας, 

σκίτσο, φωτογραφία, χάρτης ή δ,τι άλλο θέλουμε να τυπώσουμε καί δεν απει

κονίζεται με τυπογραφικά γράμματα. 'Επίσης, χειρόγραφα πού θέλουμε να 

δείχνουν τον γραφικό χαρακτήρα του γράφοντος. 

Τα κλισέ τα κατασκευάζει ό τσιγκογράφος για λογαριασμό του τυπογρά

φου. Ή λεπτή φλοίδα του τσίγκου κολλιέται επάνω σέ καλά τετραγωνισμένα 

μέταλλα αλουμινίου (άνυψώσεως), έτσι ώστε να φτάσει τό ύψος τών στοιχείων-

γραμμάτων (βλέπε καί είκ. 4). Τό κόλλημα γίνεται μέ ενα είδος χαρτιού πού 

έχει καί άπό τις δύο Οψεις κόλλα καί πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, διότι, 

αν έχουμε να τυπώσουμε πολλά αντίτυπα, κινδυνεύουμε να μάς «περπατήσει» 

τό κλισέ, καθώς, μέ τήν κίνηση του πιεστηρίου καί τήν επαφή του μέ τό «κα

ζάνι», ζεσταίνεται καί λιώνει ή κόλλα, όταν είναι αμφίβολης ποιότητας. 

Βασικός καί απαραίτητος είναι ό βιβλιοδέτης. Είναι ό πρώτος πού «χαϊδεύει» 

στα χέρια του ολοκληρωμένο τό έντυπο. Κι αν όλα πάνε καλά, σέ περίπτωση 

κακοτεχνίας του βιβλιοδέτη, όλων ό κόπος πάει χαμένος. 'Αντίθετα, κάποιες 

μικροατέλειες τών προηγούμενων συνεργατών, μπορεί νά παραβλεφθούν σ' ενα 

καλοδεμένο βιβλίο. 

Σ' ένα βιβλίο απαραίτητος θεωρώ πώς είναι ό διορθωτής-έπιμελητής. Αυτός 

δέν άρκεΐ νά είναι καλός φιλόλογος άλλα καί γνώστης τών εκδοτικών μυστικών, 

καθώς, επίσης, καί λάτρης του τυπογραφικού χαρτιού καί μελανιού νά είναι. 

Αυτά Ομως μπορεί νά μάς τα αναπτύξει ή κ. Κωστούλα Σκλαβενίτη, πού είναι 

στό αντικείμενο της. 
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'Από την πλευρά μου να προσθέσω πώς μόνο ή στενή συνεργασία των συν

τελεστών του παραγόμενου έργου μπορεί να δώσει άριστα αποτελέσματα και 

ή παραγωγή τους να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί δεόντως απ' τους ενδιαφερό

μενους. Για επιβεβαίωση αυτής τής άποψης σας διαβάζω μια πρόταση του Κων

σταντίνου Δημαρά άπα τους «Συνδρομητές» στο βιβλίο του Κωνσταντίνος 77α-

παρρηγόπονλος. Άφοΰ αναφέρει δλους όσους τον συνέδραμαν για να φτάσει το 

έργο του σ' αυτή τή φάση, μιλάει και για τον τυπογράφο ώς εξής: « . . . αντι

μετώπισε τήν αποστολή του επάνω σ' αυτό το βιβλίο, οχι σαν ένας τεχνικός 

πού έχει ταχθεί να δώσει μορφή σε μια πνευματική προσπάθεια, άλλα, πραγ

ματικά, ώς συνεργάτης σ' έναν κοινό σκοπό, τήν προαγωγή τής παιδείας μας. 

Θα ήμουν ευχαριστημένος αν στον τομέα μου κατόρθωνα να κάνω έργο ανά

λογο με ο,τι κάνει εκείνος στον δικό του». Υπερβολή ! Και μια λεπτομέρεια. 

Τήν περίοδο πού τα έγραφε δεν είχε γίνει ακόμη ή προσωπική γνωριμία, του 

τότε Γέροντα και τώρα αείμνηστου, με τον τυπογράφο. 

Σας ευχαριστώ 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Οί εικόνες 1-8 καί 12-13 είναι άπο το τυπογφραφεΐο «Μανούτιος» 
καί οί εικόνες 9-11 άπο τη μονοτυπία Άφών Παληβογιάννη 

ΕΙκ. 1. Ξύλινο αναλόγιο με πέντε ζευγάρια κάσες ξύλινες στα συρτάρια του 

και τρία επάνω. Τα δύο ζευγάρια βοηθάνε τους ψηλούς τεχνίτες να 

μη σκύβουν. 

ΕΙκ. 2. Ζευγάρι κάσας γεμάτο μεταλλικά στοιχεία. Το πανωκάσι, δπως το 

βλέπουμε: 'Αριστερά τα κεφαλαία, με αλφαβητική σειρά άπο επάνω α

ριστερά προς τα δεξιά. Στο κέντρο τα φωνήεντα, με ενσωματωμένους 

τους τόνους και τα πνεύματα- άπο αριστερά κάτω προς τα επάνω, μέ 

αλφαβητική τάξη, έτσι στην πρώτη στήλη: ά, έ, ή, ί, ό, ύ, ώ, και 

άπο αριστερά προς τα δεξιά, πρώτη σειρά: ά, ά, ά, ά, ά, ά, ά, ά, 

ά, ά, ά. Στην τρίτη δεξιά θέση τοποθετούνται τα φωνήεντα μέ τις 

υπογεγραμμένες, τους τόνους και τα πνεύματα. 

ΕΙκ. 3. Βλέπουμε άπο αριστερά: α) το συνθετήριο μέ δύο σειρές γράμματα, 

(μέσα του), β) το τσιμπίδι, απαραίτητο κι αύτο εργαλείο του τυπο

γράφου και γ) δύο σειρές κείμενο της λινοτυπίας — τα γράμματα κά

θε σειράς είναι σε ενα σώμα. 

ΕΙκ. 4. Σελιδοθέτης πού έχει επάνω του: τέσσερις σειρές κεφαλαία γράμματα, 

μέ ενα διάστιχο μεταξύ των σειρών μέταλλα άνυψώσεως, πού επάνω 

τους στηρίζονται και ευθυγραμμίζονται μέ τα γράμματα τα τσιγκο-

γραφήματα-κλισέ, ενα κλισέ πού παριστάνει τον δσιο Δαυίδ και ενα 

κομμάτι κόλλα διπλής όψεως, για να στερεώνονται αυτά επάνω στα 

μέταλλα. Πριν τήν ανακάλυψη τών μετάλλων, καρφώναμε τα τσιγκο-

γραφήματα σε ξύλα κομμένα ειδικά γι' αυτόν το σκοπό. 

ΕΙκ. 5. Μέ αύτη τήν οπτική αντιμετωπίζει καί επεξεργάζεται στοιχεΐα-μέ-

ταλλα ό διορθωτής-σελιδοποιος τυπογράφος. Δηλαδή, βλέπει καί δια

βάζει ανάποδα τα γράμματα ! 

ΕΙκ. 6. Στην πλάκα του πιεστηρίου είναι τοποθετημένες οκτώ σελίδες (φόρ

μα), έτοιμες για νά τυπωθούν. Βλέπουμε επίσης ψηλότερα τους μι

κρούς (τοπικούς) ρυθμιστές του μελανιού, μέ τα νούμερα. 

ΕΙκ. 7. Τυπογραφικό πιεστήριο της Heidelberg δπως το βλέπουμε καί το χει

ριζόμαστε. 'Αριστερά τοποθετείται ή φόρμα (τήν ε'ίδαμε στην εικόνα 

6). Δεξιά βγαίνει το φύλλο τυπωμένο (το βλέπουμε στην εικόνα 8). 

ΕΙκ. 8. 'Εδώ βλέπουμε τήν εξαγωγή του τυπωμένου χαρτιού. Το λευκό φύλλο 

—στον πάνω χαρτοθέτη (πατάρι)— άφοΰ κάνει τον κύκλο του, έρθει, 

δηλαδή, σε επαφή μέ τη φόρμα καί τυπωθεί άπο τή μία οψη, βγαίνει 

ξανά στο πίσω μέρος του πιεστηρίου —στον κάτω χαρτοθέτη (πατά-

19 
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ρι). Επάνω άπο το τυπωμένο φύλλο διακρίνουμε κάποιους καμπυλω

τούς σωλήνες· αυτοί, ενωμένοι μέ Ινα μικρό διαφανές δοχείο, παίρνουν 

λεπτή άσπρη σκόνη και τή ρίχνουν σέ κάθε τυπωμένο φύλλο. Μ' αυτό 

τον τρόπο δεν εφάπτονται εντελώς μεταξύ τους τα τυπωμένα φύλλα 

και έτσι δεν κινδυνεύουν να μουντζουρώσουν (χτυπήσουν) μεταξύ τους, 

βταν ή επιφάνεια πού τυπώνουμε, γράμματα ή κλισέ, απαιτεί πολύ 

τυπογραφικό μελάνι. 

ΕΙκ. 9. Το πληκτρολόγιο (κλαβιέ) της μονοτυπίας. Ψηλά, στο κέντρο, διακρί

νεται το ρολό του χαρτιού πού ξετυλίγεται άπο το Ινα καρούλι και 

τυλίγεται στο άλλο καρούλι, «φορτωμένο» μέ ύλη. 

ΕΙκ. 10. Το χυτήριο της μονοτυπίας, το δεύτερο —και κυριότερο— άπο τα δύο 

τμήματα της. Παρατηρούμε το ρολό του χαρτιού, τοποθετημένο στή 

θέση του, να ξετυλίγεται καί να ξανατυλίγεται αντίστροφα άπ' δ,τι 

στο κλαβιέ, για την παραγωγή του κειμένου σέ μέταλλο. Το μέταλλο, 

γράμμα-γράμμα, δημιουργεί τή σειρά πού βγαίνει στον σελιδοθέτη 

(δεύτερο πλαίσιο). Βλέπουμε επίσης, τήν καπνοδόχο του απορροφητήρα 

της κάπνας του λιωμένου μετάλλου. 

ΕΙκ. 11. Μητροθήκη μονοτυπίας. "Εχει, δπως μπορείτε να μετρήσετε, 17x16 

σειρές μητρών, ήτοι 272 γράμματα. Ή ταχύτητα παραγωγής τους 

στο χυτήριο εξαρτάται άπο το μέγεθος των στοιχείων. "Οσο μεγα

λώνουν τα γράμματα, τόσο ελαττώνεται ή ταχύτητα παραγωγής. Πάν

τως, για να έχουμε μιαν ιδέα, τα στοιχεία των 10' παράγονται μέ τα

χύτητα 155 τεμαχίων το λεπτό περίπου. 

ΕΙκ. 12. Μεταλλικό τυπογραφικό στοιχείο. Διακρίνεται ό οφθαλμός στην κο

ρυφή του στοιχείου —γράμμα Ξ (ξί κεφαλαίο)— καί το σώμα του 

στοιχείου. Ή έγκοπή στο πλάι είναι οδηγός για τον στοιχειοθέτη. 

ΕΙκ. 13. Λινοτυπία. Είναι μαζί κλαβιέ καί χυτήριο. Δεξιά διακρίνεται το κλα

βιέ καί αριστερά ό σελιδοθέτης πού δέχεται τις παραγόμενες σειρές 

του μετάλλου. Το καζάνι μέ το λιωμένο μέταλλο βρίσκεται στο κέντρο 

καί αριστερά της μηχανής της λινοτυπίας. Έ ταχύτητα παραγωγής 

εξαρτάται άπο πολλούς παράγοντες: άπο τον λινοτύπη (στοιχειοθέτη), 

άπο το σχήμα της σελίδας ή τής στήλης —πού δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη άπο 28 τετράγωνα— άπο το πάχος τής σειράς, κ.ά. Ε π ά 

νω δεξιά διακρίνεται ή μία άπο τις τέσσερις στοιχειοθήκες (μαγκα-

ζίνο), πού περιέχει ολα τα στοιχεΐα-γράμματα. Έ λινοτυπική μηχα

νή μπορεί να παράγει σειρές καί σέ μονές στιγμές, ήτοι 7', 9', 11' 

κ.τ.λ. (Ή μηχανή πού βλέπουμε στή φωτογραφία είχε τοποθετηθεί, 

αρχικά, στή Στοά του Βιβλίου, στο 'Αρσάκειο καί στή συνέχεια με

ταφέρθηκε στο κέντρο τής στοάς «Όρφέως»). 
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