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ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΟΤΚΟΣ 

ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΙ 
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ 

ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: ΑΘΗΝΑ, 1930-1990 

Είμαι γιος τυπογράφου και στα νεανικά μου χρόνια δούλεψα στην τυπογραφική 

κάσα. Ή εμπειρία αυτή, οι αναμνήσεις, ήταν το ισχυρότερο κίνητρο για να 

επιχειρήσω να προσεγγίσω το θέμα αυτό ιστοριογραφικά. 'Αναζήτησα πηγές 

και βοηθήματα, καθώς και προφορικές μαρτυρίες. Ή σχετική βιβλιογραφία εί

ναι περιορισμένη για τους χρόνους πού ακολουθούν τήν ίδρυση του ελληνικού 

κράτους.1 Ή έμφαση δόθηκε κυρίως στις τυπογραφικές δραστηριότητες των 

Ελλήνων στή Δύση κατά τήν 'Αναγέννηση, κατά τήν περίοδο των ξένων κυ

ριαρχιών και τήν 'Επανάσταση τοΰ 1821. 2 

Δεν θα ασχοληθώ έδώ μέ τή συναρπαστική ανάπτυξη της ελληνικής τυπο

γραφίας άπο το 1821-1930 περίπου: άπο τους τυπογράφους πού ήταν συγχρό

νως και συντάκτες κειμένων και έκδοτες (π.χ. ό 'Εμμανουήλ Αντωνιάδης) εως 

τα μεγάλα εκδοτικά τυπογραφεία τοΰ 'Ανδρέα Κορομηλα και τοΰ 'Ανέστη 

Κωνσταντινίδη, ή τα συγκροτήματα εφημερίδων δπως ή 'Ακρόπολις και ή 

Έφημερίς. Ούτε θα μιλήσω για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό στην περίοδο 

Οι βασικές υποθέσεις του παρόντος άρθρου παρουσιάστηκαν σέ ομιλία πού έγινε στα 

γραφεία της ΕΜΝΕ τήν 31 'Οκτωβρίου 2001. 

1. Ίο έργο τοϋ Ν. Σκιάδα ύπηρξε πρωτοποριακό, άλλα δεν είχε συνεχιστές: Ν. Ε. 
Σκιάδας, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας, τ. Α': 1476-1828, τ. Β': 1829-1862, τ. Γ': 
1863-1909, 'Αθήνα, Gutenberg, 1976, 1981, 1982. 

2. Διαθέτουμε ήδη τρεις διδακτορικές διατριβές: Γεώργιος Σ. Πλουμίδης, Το Βενε-
τικον τυπογραφεϊον τον Δημητρίου και τον Πάνον Θεοδοσίον (1755-1824), 'Αθήνα 1969' 
Γιώργος Βελουδής, Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854). 
Συμβολή στή μελέτη τον ελληνικού βιβλίον κατά τήν εποχή της Τονρκοκρατίας, 'Αθήνα, 
Χ. Μπούρας, 1987' Γεώργιος Μπώκος, Τα πρώτα ελληνικά τυπογραφεία στο χώρο της 
((καθ'ήμας Ανατολής» (1627-1827), 'Αθήνα, ΕΛΙΑ, 1998. Βλ. και τις πολύ φροντισμέ
νες εκδόσεις τοΰ Κ. Σπ. Στάϊκου, δπως: Χάρτα της 'Ελληνικής Τυπογραφίας. Ή εκδοτική 
δραστηριότητα τών 'Ελλήνων και ή συμβολή τους στην πνενματική αναγέννηση της Δύσης, 
τ. Α': 15ος αιώνας, 'Αθήνα 1989. Ένας χρήσιμος οδηγός γιά το έντυπο και τους δημιουρ
γούς του: Λουκία Δρούλια, Ή ιστορία τον ελληνικού βιβλίου. Προσεγγίσεις και σύγχρονες 
κατευθύνσεις της έρευνας. Βιβλιογραφία τών ελληνικών εργασιών (1965-2000), 'Αθήνα 2001. 
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αυτή (πότε χρησιμοποιήθηκε ή στερεοτυπία, το ηλεκτροκίνητο ή το κυλινδρικό 

πιεστήριο, ή λινοτυπία κλπ.), τις εργασιακές σχέσεις, τα τυπογραφεία στις 

άλλες πόλεις πλην της πρωτεύουσας.3 

Θα περιοριστώ στην 'Αθήνα και την περίοδο 1930-1990 πού οριοθετεί

ται από την ίδρυση του Ταμείου 'Ασφαλίσεως Τυπογράφων και Μισθωτών 

Γραφικών Τεχνών (Τ.Α.Τ.) 4 το 1931 καί την οριστική «ήττα» της παραδο

σιακής άπο τήν ηλεκτρονική τυπογραφία στα τέλη της δεκαετίας του 1980. 

Πρόθεση μου είναι να δοκιμάσω κάποιες υποθέσεις έρευνας πού θα μου επι

τρέψουν κάποτε να δώσω μια συνθετική εικόνα για τήν τυπογραφία καί τους 

τυπογράφους στο ελληνικό κυρίως κράτος. Βασίστηκα κυρίως σε δύο πηγές: 

1) στο αρχειακό υλικό του Ταμείου 'Ασφαλίσεως Τυπογράφων πού βρίσκεται 

στο Τμήμα Συγχωνευθέντων 'Αρχείων του ΙΚΑ: 5 πρόκειται κυρίως για τους 

ατομικούς φακέλους τών εργαζομένων καί τών εργοδοτών 6 2) σε προφορικές 

μαρτυρίες παλαιών τυπογράφων ή ασχολουμένων μέ συναφείς εργασίες.7 

Οί εργαζόμενοι 

Στην απογραφή του 1928 στο δήμο της 'Αθήνας, μέ 387.528 κατοίκους άνω 

τών 10 ετών, απογράφονται 1.791 τυπογράφοι* άπο αυτούς 1.716 (96%) είναι 

3. Για τήν περίοδο 1821-1909, βλ. πολλά στοιχεία στο πολύτομο Ιργο τοϋ Ν. Σκιά
δα, ό'.π. Βλ. καί Κ. Σπ. Στάϊκος - Τ. Ε. Σκλαβενίτης (έπιμ.), Πεντακόσια χρόνια έντυπης 
παράδοσης τοϋ Νέον 'Ελληνισμού (1499-1999). Κατάλογος "Εκθεσης, 'Αθήνα, Βουλή τών 
Ελλήνων, 2000. 

4. Βλ. Ταμεϊον 'Ασφαλίσεως Τυπογράφων καί Μισθωτών Γραφικών Τεχνών, Κατα-
στατικον Τ.Α.Τ., 'Αθήνα 1964 καί Καταστατικον Ταμείου 'Ασφαλίσεως Τυπογράφων και 
Μισθωτών Γραφικών Τεχνών..., 'Αθήνα 1975. Βλ. καί Γεώργιος Γρ. Καρυδάκης, "Εννοια 
και ορισμοί Κοιν. 'Ασφαλίσεως. Άνάπτυξις κυριωτέρων διατάξεων α. Καταστατικού Τ.Α.Τ. 
β. Κανονισμού συντάξεων Τ.Α.Τ., 'Αθήνα 1963. 

5. Ευχαριστώ τη διεύθυνση καί τους υπαλλήλους αυτής της υπηρεσίας για τήν πρό
θυμη καί φιλική συνδρομή στην ερευνά μου. 

6. Στο έξης οί παραπομπές στο άρχεϊο αυτό θα γίνονται μέ τον ακόλουθο τρόπο: 
ΙΚΑ/Τ(μήμα) Συγχωνευθέντων) Ά(ρχείων)/ΤΑΤ, φάκελος εργαζομένων ή φάκελος ερ
γοδοτών, άρ. . . . 

7. Μου Ι'χουν δώσει ώς τώρα συνεντεύξεις οί: Μάρκος Βακόνδιος' Ευάγγελος Γκιό-
κας" Γιώργος Δαρδανός" Αιμίλιος Καλιακάτσος" Θανάσης Κολοσούσας* Χρίστος Μάνου-
σαρίδης· Στέλιος Ξανθουδάκης* Γεωργία Παπαγεωργίου" Γιάννης Παληβογιάννης· Ευάγ
γελος Ράλλης" Ευάγγελος Ρούμπος· Ευάγγελος Ν. Ρούσσος* Σταμάτης Σέλλας" Χαράλαμπος 
Συριάτος· Γ. Φίλιος. Τους ευχαριστώ πολύ. Στο σύντομο αυτό άρθρο δέν ήταν δυνατό νά 
χρησιμοποιήσω 8λο τον πλοϋτο της εμπειρίας τους καί τις γνώσεις τους παρά μόνο απο
σπασματικά. Θά το κάνω συστηματικά στή μονογραφία πού ετοιμάζω. Χωρίς, πάντως, τις 
φιλικές υποδείξεις τοϋ Χρίστου Μανουσαρίδη, ή ερευνά μου θά ήταν πολύ περιορισμένη. 
Ευχαριστώ επίσης το Πανεπιστήμιο Κρήτης καί το "Ιδρυμα 'Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου 
για τήν οικονομική ενίσχυση της ερευνητικής μου προσπάθειας. 
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άρρενες και 75 θήλεις (4%). Οι υπόλοιποι συντελεστές της έκδοσης εντύπων: 

βιβλιοδέτες 613 (509 άρρενες, 104 θήλεις), λιθογράφοι-τσιγκογράφοι-χαράκτες 

249 (239 άρρενες, 10 θήλεις), χαρτοποιοι 625 (277 άρρενες και 398 θήλεις). 

Γενικό σύνολο: 3.278 άτομα, 0,85% τών κατοίκων άνω τών 10 ετών.8 

Ποιος δμως γίνεται τυπογράφος; 'Όσον άφορα στην καταγωγή, οι πρώ

τοι 49 9 τυπογράφοι τών όποιων οι ατομικοί φάκελοι είναι κατατεθειμένοι στο 

Τμήμα Συγχωνευθέντων Αρχείων του ΙΚΑ καί καλύπτουν κυρίως την περίοδο 

1930-1940, κατάγονται άπό τις ακόλουθες περιοχές: 

Μ. 'Ασία 
Κωνσταντινούπολη 

'Αθήνα 

Λακωνία-Μάνη 

Πύργος Ηλείας 

Πειραιάς 

Καβάλα 

Σέρρες 

"Ηπειρος 

Ζαγορά Βόλου 

11 

5 

12 

4 

•2 

1 

1 

! 
Ι 

Ι 

Λαμία 

Αΐγιο 

Καλάβρυτα 

Καρυστία 

Σάμος 

Κέρκυρα 

Σκύρος 

Ανάφη 

Σύρος 

Κάϊρο 

1 

1 

1 

1 

] 

ι 
1 

1 

1 

1 

49 

Ή γεωγραφική προέλευση είναι ευρύτατη. Είναι, ωστόσο, εμφανής ή ισχυ

ρή παρουσία τών Μικρασιατών προσφύγων. Ποικίλες μαρτυρίες μιλοϋν για τους 

Κωνσταντινουπολίτες κυρίως τεχνίτες πού έδωσαν ώθηση στην τυπογραφία του 

ελληνικού κράτους. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε οτι τυπογράφοι γίνονταν 

αρκετοί εγγράμματοι Νεοέλληνες πού φθάνοντας για ποικίλους λόγους στην πρω

τεύουσα (αστυφιλία, προσφυγιά) δεν μπόρεσαν να καταλάβουν μια θέση στο 

δημόσιο. Σ ' αυτούς θα προστεθούν καί όσοι για λόγους κοινωνικών φρονημά

των αποκλείονταν άπό παρόμοιες διεκδικήσεις. Ό ευρύτερος χώρος του εντύ

που θα φιλοξενήσει πολλούς αριστερούς, ιδιαίτερα μετά τήν Κατοχή καί τον 

'Εμφύλιο. 

Ά π ό τους παραπάνω 49 τυπογράφους, 12 είχαν τελειώσει διάφορες τάξεις 

του Δημοτικού Σχολείου, 21 του Ελληνικού Σχολείου καί 12 του Γυμνασίου 

(δύο μόνον είχαν απολυτήριο καί ένας ήταν τελειόφοιτος). "Αλλοι 4 είχαν φοι

τήσει σε εμπορικές σχολές (δύο άπό αυτούς τελειόφοιτοι).1 0 "Οπως οι ίδιοι δή-

8. Βλ. Ύπουργεϊον Εθνικής Οικονομίας - Γενική Στατιστική 'Τπηρεσία της Ελλά
δος, Στατιστικά αποτελέσματα της απογραφής τον πληθυσμού της 'Ελλάδος της 15-16 
Μαΐου 1928, III. 'Επαγγέλματα, τεύχος πρώτο, 'Αθήνα 1937. 

9. Ό αριθμός αυτός προέκυψε άπό τήν εξέταση τών σωζόμενων ατομικών φακέλων 
εργαζομένων μέ αριθμό 1-1.000. 49 άπό αυτούς ήταν στοιχειοθέτες, διαλυτές, πιεστές, 
χαρτοθέτες ή μαθητευόμενοι-βοηθοί στις προηγούμενες ειδικότητες. Άλλοι 7 ήταν λιθο
γράφοι, ένας τσιγκογράφος, 7 βιβλιοδέτες καί ένας διορθωτής κειμένων. 

10. Δημοτικό: Β' τάξη: 1, Δ': 4, Ε': 4, ΣΤ': 3''Ελληνικό: Α' τάξη: 5, Β': 2, Γ : 
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λωσαν στα ατομικά τους δελτία, το τυπογραφικό επάγγελμα το είχαν αρχίσει 

άπο μικρή ηλικία: οί περισσότεροι μεταξύ 11 και 15 ετών.11 Οι μισοί (25 στους 

49) εΐναι στοιχειοθέτες, 7 διαλυτές, 3 πιεστές, 2 στοιχειοθέτες-πιεστές, 7 χαρ

τοθέτες, 3 μαθητευόμενοι στοιχειοθέτες και 2 βοηθοί πιεστή. Δύο είναι γυναί

κες (χαρτοθέτις και στοιχειοθέτις, και οί δύο άπο τήν περιοχή της Σμύρνης). 

Θα πρέπει, επίσης, να φανταστούμε διάφορα δίκτυα πού διευκόλυναν τήν 

πρόσβαση στο επάγγελμα. Συγγενείς ή συγχωριανοί πού φθάνουν ανιχνευτικά 

στην πρωτεύουσα, μαθαίνουν τήν τυπογραφική τέχνη και ως εργαζόμενοι ή μι

κροεπαγγελματίες καλούν και άλλους στην ίδια τύχη. Το μοντέλο αυτό επα

νέρχεται συχνά στις αφηγήσεις των τυπογράφων. 

Έ επαγγελματική κατηγορία των τυπογράφων παρουσιάζει ορισμένα χαρα

κτηριστικά πού, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα άλλων ομάδων εργαζομένων, θα 

επιτρέψουν κάποιες υποθέσεις για το αν οί τυπογράφοι θα μπορούσαν να εντα

χθούν στην «αριστοκρατία» των εργαζομένων. Τα κριτήρια12 πού θέτει ό Hobs-

bawm για τήν ένταξη αυτή δύσκολα καλύπτονται άπο ενα μεγάλο μέρος τών 

τυπογράφων, κατά τήν πρώτη ιδιαίτερα περίοδο πού εξετάζεται εδώ. 'Ασφα

λώς εντάσσονται οί τυπογράφοι πού απασχολούνται στις εφημερίδες. Άλλα αυ

τοί, δπως θα δούμε, αποτελούν χωριστή κατηγορία. 

"Ετσι, για τους στοιχειοθέτες, διαλυτές και πιεστές πού δεν απασχολούνται 

στα τυπογραφικά συγκροτήματα πού εκδίδουν εφημερίδες, αυτό πού κυρίως 

λείπει είναι ή σταθερή απασχόληση. Λίγοι εργάζονται δλο το έτος. Οί περισ

σότεροι εξασφαλίζουν κάποια μόνο μεροκάματα το μήνα, μετακινούνται άπο 

τυπογραφείο σε τυπογραφείο, δουλεύουν ακανόνιστες ώρες εκμεταλλευόμενοι 

κάποια εποχική διόγκωση εργασιών σε ορισμένα τυπογραφεία, τους κατέχει 

ανασφάλεια για το αύριο και ο φόβος της μακρόχρονης ανεργίας. Τή δεκαετία 

του 1930 δεν έχουν ακόμη κατοχυρώσει αποζημίωση στις απολύσεις και ή 

διαπραγματευτική τους θέση με τους εργοδότες είναι συνήθως αδύνατη. Οί αί-

12, απολυτήριο Σχολαρχείου: 2- Γυμνάσιο: Α' τάξη: 5, Β': 4, τελειόφοιτος: 1, απολυτήριο: 
2" 'Εμπορική: Β' τάξη: 2, τελειόφοιτος: 1, τελειόφοιτος νυκτερινής εμπορικής σχολής: 1. 

11. 9 ετών: 1, 11: 5, 12: 7, 13: 6, 14: 5, 15: 11, 16: 3, 17: 1, 18: 3, 19: 1, 20: 2, 
21: 1, 22: 1, 25: 1, 28: 1. 

12. Τα κριτήρια αυτά άφοροϋν κυρίως στην κανονικότητα τής απασχόλησης, το ΰψος 
τών αμοιβών, τις συνθήκες εργασίας, τις σχέσεις μέ τις άλλες κοινωνικές ομάδες (κατώ
τερες και ανώτερες), το επίπεδο ζωής, τις προοπτικές κοινωνικής ανόδου τοϋ ΐδιου του 
εργαζόμενου και τών παιδιών του. Βλ. σέ ποιο βαθμό οί στοιχειοθέτες στην 'Αγγλία πλη
ρούσαν τα κριτήρια αυτά για να θεωρηθούν Οτι ανήκουν στην αριστοκρατία τής εργατικής 
τάξης: Patrick Duffy, The Skilled Compositor, 1850-1914. An Aristocrat among Work
ing Men, Aldershot κ.ά., Ashgate, 2000, σ. 75 κ.έξ. Για τήν ιδεολογία και πολιτική δρά
ση μιας επαγγελματικής ομάδας, βλ. Eric Hobsbaum - Joan W. Scott, «Πολιτικοποιη
μένοι παπουτσήδες», στον τόμο: Bric Hobsbawm, Ξεχωριστοί άνθρωποι. 'Αντίσταση, 
εξέγερση και τζαζ, μετάφραση: Παρασκευας Ματάλας, 'Αθήνα, Θεμέλιο, 2001, σ. 36-73. 
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τήσεις γιά επίδομα ανεργίας είναι συνεχείς. Μερικοί, μάλιστα, εξακολουθούν 

να εισπράττουν το επίδομα παρά το γεγονός δτι εργάζονται.1 3 "Αλλοι απογοη

τεύονται και αλλάζουν επάγγελμα. 1 4 

Ό Ν. Άρτόπουλος, 1 5 τυπογράφος/χαρτοθέτης, εργάστηκε το 1932-1933 

και για διαφορετικά χρονικά διαστήματα τουλάχιστον στα ακόλουθα κατα

στήματα: 

25.7 - 6.8.1932 : Περιοδικό «Εργασία» 
13-26.8.1932 : 'Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου 
12-17.9.1932 : Τυπογραφείο Λαμπροπούλου 
1.10-11.11.1932 : Δημητράκος 
4.12.1932 - 29.9.1933 : Τυπογραφείο Ιωσήφ Παπαδοπούλου 

Καί δ Δ. Κεντέρης,1 6 στοιχειοθέτης: 

16.12.1928 - 15.6.1929: Πυρσός 
24.2.1930-16.1.1933 : Πυρσός 
14-27.3.1934 : Ν. Π. Τιλπέρογλου 

19.11.1934 - 4.5.1935 : Γ. Ζόμπολας 

Στο τυπογραφείο των Φάνη Κωνσταντινίδη - Κώστα Μιχαλά 1 7 και με βάση 

τίς μισθολογικές καταστάσεις του μηνός Νοεμβρίου των ετών 1945-1962 προ

κύπτει Οτι απασχολήθηκαν 72 διαφορετικά άτομα, σε ακανόνιστα χρονικά δια

στήματα το καθένα: 29 άτομα αναφέρονται στις καταστάσεις Νοεμβρίου ενός 

μόνον έτους, ενώ Ινα άτομο υπάρχει στις καταστάσεις Νοεμβρίου 16 ετών. 1 8 

Λίγα καταστήματα, κυρίως τα μεγάλα, κρατούν ή έχουν τη δυνατότητα 

να κρατήσουν τους 'ίδιους εργαζομένους γιά μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο 

τυπογραφείο, γιά παράδειγμα, του Γαλλικού 'Ινστιτούτου, πού τελευταία καί 

τόσο άδικα έκλεισε, το προσωπικό παρέμενε γιά πολλά χρόνια σχεδόν το 'ίδιο. 

Αυτή ή επαγγελματική ανασφάλεια οδηγεί πολλούς εργαζόμενους τυπο-

13. Ό Δημ. Σταθάτος (ΙΚΑ/ΤΣΑ/ΤΑΤ/φάκελος εργαζομένων άρ. 400) ήταν ά
νεργος. "Επαιρνε επίδομα καί συγχρόνως δούλευε στην τυπογραφική υπηρεσία του Υπουρ
γείου Συγκοινωνίας. Για να μήν παραπεμφθεί για ψευδή δήλωση, αναγκάστηκε να επιστρέ
ψει δσα παράνομα εισέπραξε. Ό Δημ. Βασιλείου (δ.π., άρ. 523) καίτοι επιδοτούμενος άνερ
γος, διατηρούσε ιχθυοπωλείο καί πρατήριο πώλησης πάγου (1934). 

14. 'Από τους παραπάνω 49 αναφέρεται ρητά δτι έ'νας πιεστής έγινε αρτοποιός, άλλος 
ένας, πάλι πιεστής, αυτοκινητιστής, καί ένας τρίτος, διαλυτής, πήγε να εργαστεί στο κα-
λυκοποιεϊο. 

15. ΙΚΑ/ΤΣΑ/ΤΑΤ/φάκελος εργαζομένων άρ. 107. 
16. "Ο.π., άρ. 518. 
17. Για το τυπογραφείο αυτό βλ. 'Εμμανουήλ Χ. Κάσδαγλης, «Παλιά τυπογραφεία 

της 'Αθήνας. Μια αναδρομή καί πρώτη απόπειρα καταγραφής στα τελευταία εκατό χρό
νια», Καθημερινή /'Επτά Ήμερες, αφιέρωμα: ((Ελληνική Τυπογραφία», 7.4.1996, σ. 21. 

18. 'Από τους υπολοίπους, 14 αναφέρονται δύο φορές, 6 τρεις, 9 τέσσερεις, 2 πέντε, 
6 Ιξι, ένας 7, δύο 9, ένας 10, ένας 11. Βλ. ΙΚΑ/ΤΣΑ/ΤΑΤ/φάκελος εργοδοτών άρ. 463. 
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γράφους σε διάφορες «στρατηγικές». "Ολοι θα ήθελαν να ενταχθούν στο προ

σωπικό του 'Εθνικού Τυπογραφείου,1 9 ώστε νά είναι μόνιμοι εργαζόμενοι αμει

βόμενοι άπο το Δημόσιο. 'Επειδή όμως εκεί τά κριτήρια πρόσληψης συνήθως 

δεν ήταν αξιοκρατικά και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας είχε οποίος διέ

θετε ισχυρό πολιτικό μέσο, πολλοί αποθαρρύνονταν να συμμετάσχουν στους εκά

στοτε διαγωνισμούς' άλλοι, πού συμμετείχαν, είχαν τήν πικρή εμπειρία της 

αποτυχίας άπο πράγματι κατώτερους συναγωνιστές στή στοιχειοθεσία. Ε ρ γ α 

ζόμενοι στο Εθνικό Τυπογραφείο δούλευαν τα απογεύματα σε διάφορα τυπο

γραφεία της 'Αθήνας εις βάρος άνεργων συναδέλφων τους. ~Ηταν πολλές φορές 

καλοδεχούμενοι άπο τους εργοδότες, γιατί αποτελούσαν κρίκο σύνδεσης μ' ενα 

δημόσιο οργανισμό πού είχε τήν οικονομική δυνατότητα εκσυγχρονισμού, επο

μένως διέθετε τυπογραφικό υλικό καί μηχανήματα πού ή χρήση τους δέν είχε 

ακόμη γενικευτεί" εξάλλου δέν δεσμεύονταν να τους ασφαλίσουν. 

Μερικοί προσπαθούν να κρατήσουν το επάγγελμα κλειστό. Κι άφου ή μα

θητεία δέν ήταν σαφώς καθορισμένη, όπως για παράδειγμα στην 'Αγγλία, 2 0 

ήταν εξαιρετικά φειδωλοί στο να μάθουν τα μυστικά της τέχνης τους στους 

μαθητευομένους.21 

"Αλλοι επιχειρούν τήν υπέρβαση άπο τη θέση του εξαρτημένου εργάτη 

σ' αυτή του μικρού επαγγελματία. Είτε μέ οικονομίες, είτε μέ κάποια κληρο

νομιά, είτε μέ δάνεια, συνηθέστερα μέ τήν προίκα πού έλαβαν, ανοίγουν δικό 

τους μαγαζί. Το πάγιο κεφάλαιο δέν είναι απαγορευτικό: χρειάζονται κάποια 

στρίποδα, μερικές κάσες, λίγες σειρές τυπογραφικών στοιχείων. Το ενοίκιο εί

ναι σχετικά χαμηλό γιατί επιλέγονται συνήθως ανήλια υπόγεια ή χώροι καθό

λου προνομιούχοι. Γιά νά υπάρχει εργασία, αν αυτή δέν έχει βρεθεί μέ άλλο 

τρόπο, επιχειρείται «χτύπημα» τών τιμών, δηλαδή ό νέος επαγγελματίας ανα

λαμβάνει τήν έκδοση εντύπων μέ χαμηλότερη τιμή άνά τυπογραφικό φύλλο άπο 

αυτήν πού προτείνουν άλλοι. Χαμηλή τιμή σημαίνει οτι πολλές φορές ό ίδιος 

19. Το 1907 στο Εθνικό Τυπογραφείο απασχολούνταν 5 υπάλληλοι καί 64 ώς εργα
τικό προσωπικό. Βλ. «Αιτιολογική έκθεσις τοϋ νομοσχεδίου περί τροποποιήσεως καί συμ
πληρώσεως τών νόμων περί Έθνικοϋ Τυπογραφείου καί Εφημερίδος της Κυβερνήσεως», 
Παράρτημα της 'Εφημερίδος της Βουλής, έκτακτος σύνοδος της IH' Βουλευτικής Περιό
δου, 'Αθήνα 1907, σ. 212-215. Το προσωπικό αυτό αυξήθηκε σημαντικά τις επόμενες δε
καετίες. Βλ. καί το σύντομο δακτυλογράφο κείμενο τοϋ Ν. Χατζηκυριάκου (διευθυντή Διοι-
κητικοΰ), «'Ιστορία Έθνικοϋ Τυπογραφείου -Εφημερίδος τής Κυβερνήσεως», χ.χ. 

20. Τουλάχιστον μέχρι τα μέσα τοϋ 20οΰ αιώνα, το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο 
τών τυπογράφων άπαιτοΰσε 7ετή βεβαιωμένη μαθητεία για νά δεχθεί έναν νέο τυπογράφο 
ώς μέλος του. Βλ. P. Duffy, ό'.π., σ. 49-59. 

21. Περιπτώσεις τέτοιας συμπεριφοράς μαρτυροΰν σχεδόν όλοι οι τυπογράφοι πού 
έδωσαν συνεντεύξεις. Βλ. καί Ν. Σκιάδας, δ.π., τ. Β', σ. 180. 'Ωστόσο, δλοι τους σχεδόν 
αναφέρουν καί «μάστορες» πού φάνηκαν πρόθυμοι να τους βοηθήσουν να γίνουν καί αυτοί 
τεχνίτες. 
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εργάζεται, 10-14 ώρες την ημέρα για να εξασφαλίσει Ινα αξιοπρεπές μεροκά

ματο. Ελέγχει,, ωστόσο, τα μέσα παραγωγής, νοιώθει ανεξάρτητος και κατευ

θύνει κάποιους εργαζομένους, πού συνήθως είναι μέλη τής οικογένειας του. 

Πολλοί, πού ή ποιότητα τής δουλειάς τους εκτιμήθηκε, ξεκίνησαν έτσι 

την εργοδοτική τους σταδιοδρομία. "Οσοι απέτυχαν στο πρώτο τους εγχεί

ρημα, ξαναγύρισαν στην εξαρτημένη εργασία ή ξαναδοκίμασαν και πάλι να 

ανοίξουν δικό τους τυπογραφείο. Στο μεταξύ είχαν στοιβάξει τα τυπογραφικά 

τους περιουσιακά στοιχεία στο σπίτι τους, σε μία αποθήκη ή σε κάποιο άλλο 

τυπογραφείο. 

Μια τρίτη, ενδιάμεση, επιλογή φαίνεται να δοκιμάστηκε άπο πολλούς τυ

πογράφους ως τη δεκαετία τοΰ 1970 τουλάχιστον. Πρόκειται για τις εργολα

βίες και υπεργολαβίες. "Ενας τυπογράφος εξασφάλιζε (πολλές φορές προσφέ

ροντας χαμηλότερη τιμή) μια εργασία, συνήθως άπο έναν ιδιώτη. Συμφωνού

σε, έπειτα, έναντι ένας ποσοΰ ή μεριδίου ανά τυπογραφικό φύλλο, με έναν ερ

γοδότη τυπογράφο να του παραχωρήσει το χώρο και τα μέσα, δηλαδή τα τυ

πογραφικά στοιχεία καί τήν υπόλοιπη υποδομή. Στή συνέχεια ό ϊδιος μόνος 

του ή μισθώνοντας καί άλλους στοιχειοθετούσε το βιβλίο καί το τύπωνε στον 

ϊδιο χώρο ή άλλου. Μερικές φορές δ «εργολάβος» εργαζόταν στο 'ίδιο αύτο τυ

πογραφείο ή σέ άλλο το πρωΐ καί το απόγευμα δούλευε τήν εργολαβία. Μπο

ρούσε, επίσης, Ινα κομμάτι της να το υπενοικιάσει σέ έναν «υπεργολάβο». Το 

σύστημα αύτο εξασφάλιζε κάποια συμπληρωματικά, έκτακτα εισοδήματα σέ 

τυπογράφους. Το κέρδος, πολλές φορές έναντι εντατικής προσωπικής εργασίας, 

δέν μπορούσε να είναι μεγάλο καί προέκυπτε κυρίως άπο τή μή καταβολή τών 

εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία καί τήν εκμετάλλευση άλλων εργαζομένων 

πού είχαν άμεση ανάγκη εργασίας χωρίς δυνατότητα διαπραγμάτευσης ικανο

ποιητικής αμοιβής. 

ΟΊ εργαζόμενες γυναίκες στα τυπογραφεία καί βιβλιοδετεία συνήθως ζη

τούν επιστροφή τών κρατήσεων πού τους έγιναν, όταν πρόκειται να παντρευ

τούν. Διακόπτουν έτσι τήν εργασία, άλλα μερικές επιστρέφουν αργότερα.22 

Υπήρχε, φυσικά, για όλους καί ή διέξοδος προς άλλα επαγγέλματα, όταν 

οι συνθήκες στην τυπογραφία ήταν απαγορευτικές. 

Οι αμοιβές τών τυπογράφων προσδιορίζονταν συνήθως ανάλογα μέ τήν ει

δικότητα καί τα ετη υπηρεσίας, τήν πείρα τοΰ επαγγέλματος. Το 1932 το μερο

κάματο τοΰ στοιχειοθέτη κυμαινόταν ανάμεσα στις 55-110 δρχ. (για τους πε

ρισσότερους 70-80 δρχ.), τοΰ διαλυτή 45-55, τοΰ πιεστή 70-110, τοΰ χαρτοθέτη 

22. "Εχω εντοπίσει ώς τώρα μόνον δύο τέτοιες περιπτώσεις, εργατριών σέ βιβλιο
δετεία (ΙΚΑ/ΤΣΑ/ΤΑΤ/φάκελοι εργαζομένων άρ. 4100 καί 2046). Ή δεύτερη εισέπραξε 
τις κρατήσεις λόγω γάμου καί αργότερα, μέ άλλον αριθμό μητρώου, επανήλθε στην εργασία. 
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45-50 και του μαθητευόμενου γύρω στις 23 δρχ. Μία γυναίκα στοιχειοθέτες, 

23 ετών, είχε μεροκάματο 70 δρχ., και μία χαρτοθέτες, 20 ετών, 50 δρχ.23 

Στο τυπογραφείο Κωνσταντινίδη - Μιχαλά τα μεροκάματα σε δύο διαφο

ρετικές χρονικές στιγμές (1956 και 1962) ήταν τα ακόλουθα: 

„Α 'Ημερομίσθιο „. 'Ημερομίσθιο 
Λτομα ( Μ ώ ο ς m 6 ) Ατομα (Νοέμβριος 2962) 

Στοιχειοθέτης 

Διαλυτής 

Πιεστής 

Χαρτοθέτης 

Μαθητευόμενος 

Μικρός 

Μικρά 

5 

4 

2 

1 

1 

— 
— 

55 

42 

55 

42 

20 

— 
— 

8 

— 
3 

— 
— 

2 

1 

55-120 

— 
72-138 

— 
— 

35-40 

42 

Πηγή: ΙΚΑ/ΤΣΑ/ΤΑΤ/φάκελος εργοδοτών άρ. 463. 

Το Δεκέμβριο του 1961 τα κατώτερα ημερομίσθια ήταν τα ακόλουθα: 

Στοιχειοθέτες ανεξαρτήτως φύλου: 57-75 δρχ. (προϋπηρεσία 1-18 ετη και άνω)" 

πιεστές: 64-83" βοηθοί πιεστών-χαρτοθέτες: 62-72" χειριστές αυτόματων πιε

στηρίων: 60-72" άρχιεργάτες: 90" λινοτύπες: 72-90" μαθητευόμενοι (1-3 έ'τη): 

25-33.24 

Συγκρινόμενες οι αμοιβές αυτές μέ τις αντίστοιχες πολλών άλλων εργαζο

μένων είναι, τις περισσότερες φορές, ανώτερες. 'Ωστόσο, ή ρευστότητα της 

απασχόλησης, το γεγονός δηλαδή δτι ενα τμήμα μόνο τών τυπογράφων εργα

ζόταν συνεχώς, υπονομεύει ουσιαστικά τήν οικονομική τους δυνατότητα. "Οσον 

άφορα στις αμοιβές τών γυναικών-στοιχειοθετών, στις λίγες σχετικά περιπτώ

σεις πού συναντώνται, δεν αποκλίνουν σοβαρά άπο τις αντίστοιχες τών ανδρών 

ϊδιας προϋπηρεσίας. 

Οι εργασιακές σχέσεις αναφέρονται ως φιλικές, σχεδόν οικογενειακές, στα 

μικρά καταστήματα. Ή ήμερα κυλά σέ ευχάριστη ατμόσφαιρα μέ καλαμπού-

23. Τα στοιχεία άπο τους ατομικούς φακέλλους τών 49 τυπογράφων (βλ. παραπάνω, 

σημ. 9). Πβλ. Ύπουργεΐον Εθνικής Οικονομίας - Γενική Στατιστική 'Τπηρεσία τής Ελλά

δος, 'Απογραφή τών υπαλλήλων και εργατών τών βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρή

σεων ενεργηθείσα τον Σεπτέμβριον τον 1930 και ημερομίσθια αυτών εν συγκρίσει και προς 

παλαιότερα και νεώτερα στοιχεία, Αθήνα, Εθνικό Τυπογραφείο, 1940 (ενότητα «Βιομη

χανία Χάρτου»). 

24. Γ. Καρυδάκης, δ.π., σ. 30-33. Για τα κατώτερα ημερομίσθια πού 'ίσχυσαν το 

Δεκέμβριο 1968 βλ. Ή Τυπογραφία, έτος ΙΕ ' , φ. 305 (15.7.1972) 13. Πβλ. Εθνική Στα

τιστική 'Τπηρεσία τής Ελλάδος, 'Έρευνα επί τής διαρθρώσεως και κατανομής τής αμοι

βής τών εργατοιν εις τήν βιομηχανίαν-βιοτεχνίαν 1966, 'Αθήνα 1969. 
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ρια, ραδιόφωνο, συζητήσεις.25 Στα μεγάλα, ωστόσο, τυπογραφεία επιδιώκεται 

πειθαρχία, οι κανόνες εργασίας είναι αυστηρότεροι, ενίοτε υπάρχει επιτήρηση, 

ενώ δεν λείπουν καί οί «άνθρωποι» του αφεντικού, όσοι δηλαδή τον ενημερώ

νουν για τη συμπεριφορά των εργαζομένων, ιδιαίτερα αν κάποιοι προσπαθούν 

να κινητοποιήσουν το προσωπικό σε διεκδικήσεις και απεργίες. 

Οί συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου 'ικανοποιητικές για τους περισσό

τερους τυπογράφους πού εργάζονταν κυρίως σε μαγαζιά υπόγεια ή κακώς αε

ριζόμενα, με καθόλου ή ελάχιστη θέρμανση καί προβλέψεις υγιεινής υποτυπώ

δεις. *Αν αυτό συνδυαστεί με τη βεβαρημένη ατμόσφαιρα λόγω του αντιμονίου 

τών τυπογραφικών στοιχείων, τήν ορθοστασία, την ελλιπή σε θερμίδες διατρο

φή των περισσοτέρων καί τις αντίστοιχες καθόλου ικανοποιητικές συνθήκες 

διαβίωσης στις κατοικίες τους, ιδιαίτερα στις δεκαετίες 1930-1950, γίνεται 

αντιληπτό γιατί ή φυματίωση καί άλλες ασθένειες πλήττουν μέ μεγάλη συχνό

τητα τους τυπογράφους. "Ηδη το 1911, σε συνεδρίαση τής Βουλής, δταν συζη

τιόταν το νομοσχέδιο «περί υγιεινής καί ασφαλείας τών εργατών καί περί ωρών 

εργασίας», αναφέρθηκε οτι: 

α'Εξ 650 εργατών τυπογράφων εν 'Αθήναις απεβίωσαν κατά τήν τελευταίαν δεκαπενταε-

τίαν 75 εκ φθίσεως τών πνευμόνων καί τοΰ λάρυγγος, 3 έξ αποπληξίας, 2 εξ άλλων νόσων 

καί εΐς μόνον εκ γήρατος! Οί αριθμοί ούτοι μας δίδουν ... το μέτρον τής υγιεινής κατα

στάσεως τών τυπογραφείων τών 'Αθηνών, μολονότι είναι τα καλλίτερον διερρυθμισμένα, 

κατά τήν τελευταίαν πενταετίαν εργοστάσια τών Αθηνών».2 6 

Οί περισσότερες αιτήσεις για πρόωρη σύνταξη, πού ό αριθμός τους είναι 

εντυπωσιακός, αφορούν σέ φυματικούς. Το 1972 οί συνταξιούχοι λόγω μολυ-

βδίασης ήταν 10 καί οί συνταξιούχοι λόγω φυματίωσης καί σπονδυλοαθρίτιδας 

193.27 Οί περισσότεροι, ωστόσο, φυματικοί πέθαιναν, ως το 1950, πριν συντα

ξιοδοτηθούν ή στα πρώτα έ'τη τής σύνταξης. 

25. Για τήν καθημερινότητα τών τυπογράφων, για τήν ((κουλτούρα» τους γενικά, βλ. 

ενδεικτικά: Robert Darnton, ((Work and Culture in an Eighteenth-Century Printing 

Shop», Κέντρο Νεοελληνικών Έρευνών/ΕΙΕ (εκδ.), Tò βιβλίο στις προβιομηχανικές κοι

νωνίες, Πρακτικά τοϋ Α' Διεθνοΰς Συμποσίου τοΰ Κέντρου Νεοελληνικών 'Ερευνών, 'Αθήνα 

1982, σ. 27-44· Τυπογραφικών Κατάστημα εν Λονδίνω κατά το 1839, εκ τοϋ αγγλικού ύπο 

Β., 'Αθήνα, ΜΙΕΤ, 1993" Ν. Σκιάδας, ό'.π., τ. Γ', σ. 204-214 ( = κείμενο τοϋ Δ. Χατζό

πουλου για τους τυπογράφους στην'Αθήνα τοΰ 1894), 215-217, 280-286, 351-361 καί άλλου. 

26. Έφημερίς τών Συζητήσεων τής Βουλής, Συνεδρίαση τής 2.11.1911 (πβλ. Ν. 

Σκιάδας, ό'.π., τ. Γ', σ. 215). Ό «Κανονισμός 'Τγιεινής τών Τυπογραφείων» 'ίσχυσε μέ 

το διάταγμα τής 11.2.1914. Τοΰ Κανονισμοΰ, όταν δημοσιεύτηκε σέ χωριστό φυλλάδιο, 

προτάχθηκε ερμηνευτική εγκύκλιος τοΰ Ύπουργοΰ τής 'Εθνικής Οικονομίας προς τους νο

μάρχες, 24.2.1914 (βλ. αντίτυπο στή Βιβλιοθήκη τής Βουλής). Το διάταγμα βλ. καί στο 

Σ π . Μ. Άντύπας, 'Ελληνική εργατική νομοθεσία, 'Αθήνα, Ι. Π. Ζαχαρόπουλος, 1938, σ. 

364-367. 

27. Ή Τυπογραφία, άρ. 312, 1.11.1972. 
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Οί ελλιπείς μας γνώσεις για την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, πού 

σε μεγάλο βαθμό οφείλονται στο γεγονός Οτι λόγω εγκληματικής αδιαφορίας 

των υπευθύνων δεν έχουμε ακόμη οργανωμένο αρχείο του Δήμου της 'Αθήνας, 

δυσκολεύουν τη διερεύνηση υποθέσεων για την κοινωνική κινητικότητα των τυ

πογράφων και το βιοτικό τους επίπεδο: αν δηλαδή τα παιδιά τους ακολουθούν 

το 'ίδιο επάγγελμα 2 8 ή άλλο, ανώτερης ή κατώτερης θέσης στην κοινωνική Ιε

ραρχία' αν οί 'ίδιοι με το γάμο τους βελτιώνουν τήν κοινωνική τους θέση' αν 

επιτυγχάνουν κάποια συγκέντρωση χρημάτων πού επιτρέπει αγορά μεγαλύτε

ρης κατοικίας ή μετακίνηση σε αναβαθμισμένη συνοικία κλπ. Κάποιες πάντως 

μαρτυρίες συγκλίνουν στή διαπίστωση δτι στή γαμήλια αγορά οί τυπογράφοι 

είχαν σχετικά καλή θέση. Μερικοί, μάλιστα, όπως αναφέρθηκε, το εκμεταλ

λεύτηκαν για να μεταπηδήσουν, με τήν προίκα πού έλαβαν, στην κατάσταση 

του ελεύθερου επαγγελματία. 

Οί τυπογράφοι είναι άπο τους πρώτους εργαζομένους πού επιχείρησαν 

συσσωματώσεις, πρώτα σε αλληλοβοηθητικούς συλλόγους και αργότερα σέ συν

δικαλιστικά σωματεία. 2 9 Το συνδικάτο τους υπήρξε μαχητικό στις διεκδική

σεις του και πέτυχε με αγώνες το εξάωρο (1944) και αργότερα τήν υπαλλη

λική ιδιότητα για τα μέλη του (1958). Οί τυπογράφοι πρωτοστάτησαν στις 

κοινητοποιήσεις τής εργατικής τάξης, στους κοινωνικούς αγώνες, πολλοί άπο 

αυτούς άνηκαν στην 'Αριστερά και διακρίθηκαν στην 'Αντίσταση. Το αρχείο 

του σωματείου τους κατασχέθηκε άπο τους πραξικοπηματίες τον 'Απρίλιο του 

1967, επειδή θεωρήθηκε δτι περιείχε κι αύτο ανατρεπτικό υλικό. Δεν επιστρά

φηκε μετά τήν πτώση τής δικτατορίας και φαίνεται δτι είχε και αύτο τήν 

'ίδια τύχη με τους φακέλους κοινωνικών φρονημάτων πού μια άνιστορική πο

λιτική εθνικής συμφιλίωσης έστειλε στην πυρά (1989). Σχετικό υλικό τής ΕΔΑ 

πού διασώζεται στα ΑΣΚΙ, σίγουρα το αντίστοιχο πού κρατά έφτασφράγιστο 

το ΚΚΒ, οί προσωπικές αναμνήσεις παλαιών συνδικαλιστών και ασφαλώς και 

άλλα τεκμήρια, 'ίσως επιτρέψουν τήν ανασυγκρότηση τής πλούσιας σέ δράση 

συνδικαλιστικής εμπειρίας τών τυπογράφων.3 0 

Οί παλαιότεροι, πάντως, άπο αυτούς μαρτυρούν για ένα πνεύμα αλληλεγ

γύης σέ κοινές διεκδικήσεις, με εξαιρέσεις φυσικά, πού τροφοδότησαν τους άπερ-

28. "Ο,τι είναι δύσκολο για τήν Αθήνα, φαίνεται ευκολότερα διερευνήσιμο για άλλες 
πόλεις. Στην Ερμούπολη, για παράδειγμα, συναντάμε οικογένειες τυπογράφων πού κρα
τούν το επάγγελμα για δύο και τρεις γενιές. 

29. Βλ. Ν. Σκιάδας, ό'.π., τ. Γ', σ. 178-203. 
30. Ή συνδικαλιστική αύτη δράση έχει υποχωρήσει σήμερα δραματικά και λόγω τής 

γενικότερης κάμψης του εργατικού κινήματος και διότι πολλοί απασχολούμενοι στή ηλεκτρο
νική τυπογραφία δεν εγγράφονται στο σωματείο. Ενδεικτικό στοιχείο τής αλλαγής είναι 
δτι σήμερα στο σωματείο τών εργαζομένων στις γραφικές τέχνες πλειοψηφούν οί λιθογρά
φοι, δχι οί τυπογράφοι όπως παλαιότερα. 
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γοσπαστικούς μηχανισμούς κάποιων εργοδοτών. 'Αναφέρεται πώς μέλη του σω

ματείου μάζευαν το βδομαδιάτικο τάλληρο άπο τους εργαζομένους για να ενι

σχύσουν το Ταμείο 'Αλληλοβοήθειας, απαραίτητο σε περιόδους μακροχρόνιας 

απεργίας. Συχνοί είναι και ο'ι «ηρωισμοί» νέων στο επάγγελμα τυπογράφων 

πού προτίμησαν τη συμμετοχή σε μία απεργία και επομένως τήν απόλυση και 

τήν ανασφάλεια άπο τήν υπακοή σε έναν εργοδότη με πατερναλιστική διάθεση. 

"Ολα αυτά διαμόρφωσαν τήν ταυτότητα των τυπογράφων, τήν εικόνα πού 

είχαν για τον εαυτό τους: φαίνεται οτι οι περισσότεροι πίστευαν οτι υπερείχαν 

μεταξύ πολλών εργαζομένων και λόγω της μόρφωσης τους και διότι άπο τήν 

'ίδια τή φύση της δουλείας τους, ιδιαίτερα οι στοιχειοθέτες, βρίσκονταν κοντά 

στή διανόηση, ακόμα καί κοντά στην πολιτική. Γνώριζαν τή δύναμη πού είχαν 

τα έντυπα στή διαμόρφωση της κοινής γνώμης, καί ως συντελεστές στή δη

μιουργία τους είχαν τήν α'ίσθηση ή τήν ψευδαίσθηση κάποιας συμμετοχής καί 

εμπλοκής. Αυτό 'ίσχυε πολύ περισσότερο για τους εργαζομένους στον τύπο πού 

στοιχειοθετούσαν, σελιδοποιούσαν ή τύπωναν τις μικρές καί μεγάλες ειδήσεις. 

'Από νωρίς, όταν οι λινοτυπικές μηχανές χρησιμοποιήθηκαν γενναιότερα για 

τήν έκδοση τών εφημερίδων, διαμορφώθηκε μια κατηγορία τυπογράφων, τών 

εργατών τύπου, ή οποία, άπο τή δεκαετία του 1930, αποχωρίστηκε άπο τους 

υπόλοιπους σέ σημείο να αποκτήσουν χωριστό σωματείο καί χωριστό ασφα

λιστικό ταμείο. 3 1 Οι εργαζόμενοι στις εφημερίδες λινοτύπες, άλλα καί οι τυ

πογράφοι πού σελιδοποιούσαν τα φύλλα, οι μαρμαράδες, καί οι πιεστές τών 

μεγάλων περιστρεφόμενων πιεστηρίων, αμείβονταν πολύ υψηλότερα (μαζί με 

τις συνήθεις λόγω της νυκτερινής εργασίας υπερωρίες ή αμοιβή τους ήταν δι

πλάσια, ακόμη καί τριπλάσια τών λοιπών τυπογράφων) καί είχαν τή δυνατό

τητα να ασκούν αποτελεσματικότερες πιέσεις για αυξήσεις καί παροχές. 3 2 Έ π ί 

πλέον κρατούσαν το επάγγελμα κλειστό στα μέλη του σωματείου, τους συγγε

νείς ή άλλους γνωστούς, πού σημαίνει οτι οι νέες προσλήψεις γίνονταν μόνο 

με τή συγκατάθεση του σωματείου, δεν άνηκαν στή βούληση τοΰ εργοδότη.3 3 

Μπορούμε εδώ να ομιλούμε πράγματι για μια αριστοκρατία μεταξύ τών τυπο

γράφων. "Ολοι ονειρεύονταν να βρουν τρόπους να γίνουν δεκτοί στην προνομιού

χο αυτή ομάδα. "Ενα περιστατικό πού έχει σχέση μέ τή θέση τών εργατών 

τύπου στή γαμήλια αγορά είναι ενδεικτικό της υπεροχής τους: αναφέρεται 

31. Χρήστος Γ. Καραμπλιας, Οι εργάτες τύπον και ή Ιστορία τους. Άπο το 1821 
εως το 1975, 'Αθήνα 1975. 

32. Καταστατικον 'Ενώσεως 'Εργατών Τύπον 'Αθηνών, Αθήνα 1965' βλ. επίσης: 
Σύμβασις Εργασίας Ε.Ι.Η.Ε.Α. (Ένωσις Ιδιοκτητών Ημερησίων 'Εφημερίδων Αθη
νών) — Ε.Ε.Τ.Α. (Ένωσις Εργατών Τύπου Αθηνών), ['Αθήνα 1965]. 

33. [Ένωσις Εργατών Τύπου 'Αθηνών], Κανονισμός εισδοχής μελών εις τον κλάδον, 
['Αθήνα 1965]. 
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Επίπεδο χειροκίνητο πιεστήριο, σχήμα 52x82 εκ., Maschinenfabrik Augsburg, 1882. 
Λειτούργησε στο 'Αγιορείτικο Τυπογραφείο άπο το 1930 έως το 1953. 

(Φωτογρ. Χρίστος Μανουσαρίδης, 1996) 

δτι όταν Ινας υποψήφιος γαμπρός παρουσιάστηκε στον μέλλοντα πεθερό του 

για να ζητήσει το χέρι της κόρης του, ό τελευταίος μόλις άκουσε το επάγ

γελμα τυπογράφος έσπευσε να συγκατανεύσει αμέσως, να προσδιορίσει ημερο

μηνία γάμου και προίκα, νομίζοντας δτι ό υποψήφιος εργαζόταν σε εφημερίδα. 

"Οταν διαπίστωσε δτι ό γαμπρός του ήταν στοιχειοθέτης σε ενα μικρό μαγα

ζί, ήταν αργά πλέον για να αναιρέσει τη συγκατάθεση του. 

Σχετικά με τις αντιδράσεις των τυπογράφων στον τεχνολογικό εκσυγ

χρονισμό, έκτος άπο μερικές μεμονωμένες περιπτώσεις συμβολικής αντίδρα

σης, θα μπορούσε να ειπωθεί δτι ή τεχνολογία αυτή «απορροφήθηκε», ως καί 

τή δεκαετία του 1970, χωρίς σοβαρές συνέπειες για τους εργαζομένους. Κατ' 

αρχήν οι λινοτυπίες χρησιμοποιήθηκαν κυρίως άπο τις εφημερίδες και τα πε

ριοδικά, καί οί περισσότεροι λινοτύπες ήταν πρώην στοιχειοθέτες. "Οσα τυπο

γραφεία είχαν τέτοιες μηχανές, δεν φαίνεται δτι επηρέασαν σημαντικά τήν 

αγορά εργασίας,3 4 καί διότι άπο τήν 'ίδια τή φύση τους οί λινοτυπίες δέν έπέ-

34. Δέν άλειψαν, φυσικά, απολύσεις άπο τή χρήση μηχανών. Βλ., ωστόσο, το υπ' άρ. 

1390/9.5.1953 απόσπασμα Πρακτικών τοϋ Διοικητικού Συμβουλίου τοϋ Τ.Α.Τ. μέ το όποιο 
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τρεπαν παρά μια μορφή εργασίας, στρωτό κείμενο, αράδες. 'Ακόμα και ό

ταν χρησιμοποιήθηκαν άμεσα ή έμμεσα συστηματικότερα οί μονοτυπίες, στις 

δεκαετίες 1960-1970, και πάλι οί εργαζόμενοι δεν επηρεάστηκαν πολύ γιατί 

ή μεγάλη έκρηξη τών εκδόσεων στα χρόνια αυτά (δικτατορία και αμέσως μετά) 

εξισορρόπησε τον περιορισμό της στοιχειοθεσίας με εργασίες διορθώσεων και 

σελιδοποίησης. Ή κρίση άρχισε με τή φωτοσύνθεση, άπο τα τέλη της δεκαε

τίας του 1970, για να κορυφωθεί μέ τήν επικράτηση της ηλεκτρονικής τυπο

γραφίας άπο τις αρχές της δεκαετίας του 1990. 

Οί εργοδότες 

Ό 'Οδηγός του Ίγγλέση αναφέρει 128 τυπογραφεία στην 'Αθήνα του 1930 

και 205 του 1954. 3 5 Τουλάχιστον 30 συναντώνται, μέ μικροαλλαγές, και στους 

δύο καταλόγους. 'Ασφαλώς δεν καταχίβρίζονται και πολλά άλλα, τα μικρότερα. 

Τα περισσότερα είναι συγκεντρωμένα σε ορισμένα τετράγωνα του κέντρου της 

πόλης. Το 1954 οί δρόμοι πού έχουν τα περισσότερα τυπογραφεία είναι: 

Αέκκα (11 καταστήματα), Πραξιτέλους (9), Εύριπίδου (9), Περικλέους (6), 

Θησέως (6), Καποδιστρίου (5), Ε. Μπενάκη (5), στοά Πάππου (5), Θεμιστο

κλέους (4), Χαβρίου (4), Ψαρών (3), Σοφοκλέους (3), Μενάνδρου (3), Ι π π ο 

κράτους (3). Σημειώνει για το τι συνέβαινε δύο-τρεΐς δεκαετίες αργότερα ό 

'Εμμανουήλ Κάσδαγλης: 

«"Ως πριν 10-15 χρόνια, πίσω άπο το παλαιό Δημαρχείο, στους γύρω δρόμους και μέχρι 
τοϋ Τυρρή, απλωνόταν ένας αστερισμός άπο μικρά και μεγάλα τυπογραφεία. Πρυτάνευαν 
οί εγκαταστάσεις τοϋ Θεοφανίδη και περισσότερο το τυπογραφείο του "Εμπρός", σήμερα 
θέατρο. Απόγευμα, δταν έκλεινε ή πολύβουη αγορά, ήταν χαρακτηριστικός ό γδούπος τών 
ταχυπιεστηρίων και το μεταλλικό κελλάρισμα της λινοτυπίας».36 

Σχετικά μέ το προσωπικό πού απασχολείται σημειώθηκε ήδη Οτι εξαρτά

ται άπο το μέγεθος τοϋ καταστήματος και τήν εποχική διακύμανση τών εργα

σιών. Στον πίνακα πού ακολουθεί φαίνεται ό αριθμός τών εργαζομένων στο τυ

πογραφείο τών Φ. Κωνσταντινίδη - Κ. Μιχαλα κατά τήν περίοδο 1944-1962, 

σύμφωνα μέ τις καταστάσεις πού υποβλήθηκαν στο ασφαλιστικό ταμείο: 

απορρίπτονται οκτώ αιτήσεις εργαζομένων οί όποιοι ζήτησαν αποζημίωση επειδή απολύ
θηκαν λόγω εισαγωγής λινοτυπικών και μονοτυπικών μηχανών ή αυτόματου πιεστηρίου. 
Ή απόρριψη στηρίχθηκε στο σκεπτικό δτι οί απολύσεις είχαν γίνει σε προγενέστερους χρό
νους και επομένως θεωρήθηκαν άσχετες μέ τήν εισαγωγή τών μηχανών (ΙΚΑ/ΤΣΑ/ΤΑΤ, 
φάκελος εργαζομένων άρ. 740). 

35. Ν. Ίγγλέσης (έκδ.), 'Οδηγός της 'Ελλάδος 1930, σ. 306-307 και 'Οδηγός της 
'Ελλάδος 1954, σ. 559-560. 

36. Ε. Χ. Κάσδαγλης, «Παλιά τυπογραφεία της Αθήνας...», δ.π., σ. 21. 
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'Αριθμός εργαζομένων στο τυπογραφείο 

Φ. Κωνσταντινίδη - Κ. Μιχαλά (1944-1962)™ 

1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 ~1953 1954 

Ίαν. 

Φεβρ. 

Μάρτ. 

'Απρ. 

Μάιος 2 

Ιούν. Ι 

Ίούλ. 

Αΰγ. 

Σεπτ. 

Όκτ. 

Νοέμ. 

Δεκ. 

— 

2 

3 

4 

: 4 

5 

5 

5 

Γ) 

5 

5 

5 

2 

4 

4 

4 

* 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

C) 

6 

6 

ti 
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9 

9 

3 

7 

10 

10 

9 

1(1 

16 

10 

11 

9 

8 

8 

10 

9 

10 

11 

9 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

1 

10 

5 

5 

8 

7 

7 

7 

8 

8 

9 

9 

9 

9 

8 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

11 

9 

6 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

11 

12 

12 

14 

14 

14 

17 

15 

13 

Μηνιαίος MO 4,36 5,18 7,42 10,58 7,83 8,72 8,08 9,50 9,66 12,66 

Ίαν. 

Φεβρ. 

Μάρτ. 

'Απρ. 

Μάϊος 

'Ιούν. 

Ίούλ. 

Αογ. 
Σεπτ. 

Όκτ. 

Νοέμ. 

Δεκ. 

1955 

14 

18 

19 

15 

15 

13 

12 

14 

14 

15 

15 

14 

1956 

14 

14 

18 

12 

16 

17 

15 

15 

16 

14 

14 

14 

1957 

13 

13 

13 

13 

14 

13 

13 

13 

13 

14 

14 

14 

1958 

14 

15 

15 

15 

15 

14 

13 

14 

15 

16 

16 

15 

1959 

15 

15 

13 

14 

16 

15 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

1960 

16 

16 

16 

10 

16 

17 

16 

16 

19 

18 

16 

16 

1961 

15 

16 

15 

17 

16 

16 

16 

15 

18 

17 

17 

17 

1962 

17 

17 

18 

20 

19 

20 

22 

20 

19 

18 

21 

22 

ΜΜΟ 14,83 14,92 13,33 14,75 15,33 16,50 16,25 19,4238 

Τον Μάϊο τοϋ 1946 δεν αναγράφονται εργαζόμενοι γιατί μεσολάβησε ή μεταφορά του τυπο
γραφείου άπο τήν Χαρ. Τρικούπη 1 στη στοά Πεσμαζόγλου. 'Επίσης τον Σεπτ. 1950 
απουσιάζουν οι εργαζόμενοι άπο τήν κατάσταση γιατί άπήργησε δλο το προσωπικό. 

Αυτή ή σταδιακή αύξηση του προσωπικού, με μικρές σχετικά διακυμάν

σεις, φαίνεται πιο συγκεκριμένα αν δοϋμε τις ειδικότητες τών απασχολουμένων. 

Το Μάϊο του 1951 στο τυπογραφείο τών Κωνσταντινίδη - Μιχαλά εργάζονται 

37. ΙΚΑ/ΤΣΑ/ΤΑΤ/φάκελος εργοδοτών άρ. 463. 
38. Πβλ. το μηνιαίο μέσο δρο εργαζομένων και στο τυπογραφείο τών Λωρίδα - Ξαν

θού - Κ. Λούκου (άρ. φακέλου εργοδοτών 512:1951: 7,17' 1952: 9· 1953:14,8· 1954:18,5· 
1955: 27,4. Το μεγάλο άλμα τοϋ 1954-1955 συνοδεύτηκε άπο τήν αγορά λινοτυπικών μηχα
νών. Το κόστος όμως του εκσυγχρονισμού, σέ συνδυασμό μέ άλλα αϊτια, οδήγησαν το έν λόγω 
τυπογραφείο σέ κρίση και τελικά σέ πτώχευση. 
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οκτώ άτομα: 3 τυπογράφοι (προφανώς στοιχειοθέτες), 3 διαλυτές, 1 πιεστής 

και 1 μαθητευόμενος. "Ολοι είναι άνδρες. "Ανδρες είναι καί οι 15 εργαζόμενοι 

το Μάιο του 1956: 5 στοιχειοθέτες, 4 διαλυτές, 2 πιεστές, 1 χαρτοθέτης, 1 

μαθητευόμενος, 1 βιβλιοδέτης, 1 λογιστής, 1 επιστάτης. Το Νοέμβριο 1962 τα 

απασχολούμενα άτομα ανέρχονται σε 2 1 : 4 υπάλληλοι (1 λογιστής, 1 υπάλλη

λος, καί δύο εργαζόμενες στο κλαβιέ) καί 17 «έργατοτεχνίτες» (8 στοιχειοθέ

τες, 3 πιεστές, 1 μονοτύπης, 2 βιβλιοδέτες, 2 μικροί, 1 μικρά). 

Το 1962 είναι εμφανείς οι απόπειρες εκσυγχρονισμού. Ή παρουσία της 

μονοτυπίας έχει εκτοπίσει ολοσχερώς τους διαλυτές: οι στοιχειοθέτες διορθώ

νουν καί σελιδοποιούν τα κείμενα πού παράγει ή μηχανή. Ό μονοτύπης, με 

μεροκάματο 126 δρχ., άπό τα υψηλότερα στην επιχείρηση,3 9 προφανώς δου

λεύει στο χυτήριο της μηχανής, ενδεχομένως χτυπάει καί αράδες. Την τελευ

ταία αύτη εργασία έχουν κυρίως αναλάβει δύο γυναίκες πού δηλώνονται ως 

απασχολούμενες στο κλαβιέ, θεωρούνται υπάλληλοι καί αμείβονται με μισθό, 

1.600 δρχ. το μήνα. Ή μεγαλύτερη απασχόληση γυναικών —στη στοιχειοθεσία 

ήταν περιορισμένη, στα πιεστήρια ανύπαρκτη— στα κλαβιέ της μονοτυπίας προ

μηνύει τις σημαντικές αλλαγές πού θα επέλθουν στο τυπογραφικό επάγγελμα 

δσον άφορα στον εμφυλο καταμερισμό της εργασίας δταν θα γενικευτεί ή ηλεκ

τρονική τυπογραφία. 

Στο τυπογραφείο Κωνσταντινίδη - Μιχαλα γίνονται όλες οι εργασίες για 

την παραγωγή του έντυπου: στοιχειοθεσία, εκτύπωση, βιβλιοδεσία. Πολλά ω

στόσο τυπογραφεία άλλου τύπωναν τα τυπογραφικά πού είχαν στοιχειοθετήσει 

καί σελιδοποιήσει, καί άλλου τα βιβλιοδετούσαν. Το καροτσάκι μέ το όποιο οι 

μαθητευόμενοι τυπογράφοι, οι μικροί, μετέφεραν τις τυπογραφικές πλάκες στο 

πιεστήριο ή τις έ'φερναν πίσω για διάλυση, ήταν μια άπό τις κανονικότητες 

των τυπογραφείων χωρίς πιεστήριο. 

Για την οργάνωση του εργασιακού χώρου στα μεγάλα κυρίως τυπογραφεία 

έχουμε, μεταξύ άλλων, πληροφορίες καί φωτογραφίες για το κατάστημα τών α

δελφών Ταρουσόπουλου.40 Για το τυπογραφείο «Εστία» μαρτυρεί ό Ν. Σκιάδας: 

«Το τυπογραφείο έπιανε άπό τήν οδό 'Ιπποκράτους ως μέσα εκεί πού σήμερα έχει σχημα
τισθεί ή Στοά "Οπερα. 'Αμέσως στην είσοδο ήταν τα γραφεία. Συνέχεια ανοίγονταν ή τυ
πογραφική αίθουσα. Στα δεξιά της εισόδου ήταν εγκατεστημένα τα πιεστήρια καί αριστερά 
στοιβάζονταν το χαρτί για εκτύπωση" συνέχεια σέ δυο σειρές απλώνονταν σε σχήμα πυρα
μίδας οι τυπογραφικές κάσες καί στα ενδιάμεσα τα κασονάκια μέ τα κεφαλαία. Το βιβλιο
δετείο ήταν σέ πατάρι πάνω άπό τον μισό τοϋ τυπογραφείου χώρο».41 

39. Πβλ. πίνακα της σ. 314. 

40. Ε. Χ. Κάσδαγλης, Το άγλαότεχνο τυπογραφείο τών αδελφών Ταρουσόπουλου. 'Α
φήγημα σε επάλληλους κύκλους με επίκεντρο το παλαιό τυπογραφείο, 'Αθήνα, Άγρα, 1990. 

41. Ν. Σκιάδας, ο.π., τ. Γ', σ. 57-58, σημ. 1. Γενικά για το τυπογραφείο «Εστία» 
τών Κ. Μάισνερ καί Ν. Καργαδούρη, βλ. στο ίδιο, σ. 57-61. 
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Οι απόψεις, μεταπολεμικά, των ιδιοκτητών τυπογράφων 4 2 για το επάγ

γελμα τους καί για τις σχέσεις με τους εργαζομένους αποτυπώνονται έναργώς 

στο έντυπο Ή Τυπογραφία. Δεκαπενθήμερο ζ ΈφημερΙς τών 'Εργοδοτών Τυ

πογράφων της 'Ελλάδος, πού άρχισε να εκδίδεται άπο 15.6.1958. Τα θέματα 

πού συνεχώς επανέρχονται είναι ή πληθώρα τών υπαρχόντων καταστημάτων 

(ό ύπερεπαγγελματισμός), ό άγριος ανταγωνισμός μεταξύ τους πού οδηγεί στην 

πτώση τών τιμών, ή έλλειψη ενιαίας πολιτικής απέναντι στις μισθολογικές 

διακδικήσεις τών εργαζομένων, ή ανάγκη εκσυγχρονισμού άλλα και αντιμετώ

πιση τών συνεπειών πού αυτός συνεπάγεται, κλπ. Μεταξύ τών προτάσεων: 

«Να καταργηθούν δλα τα άφανώς λειτουργούντα τυπογραφεία, τα όποια εργάζονται λα-
θραίως, χωρίς υποχρεώσεις εις έφορίαν, 'Επιμελητήρια, Τ.Ε.Β.Ε., Τ.Α.Τ. κλπ. και να 
καταργηθή το δικαίωμα σε άτομα πού δεν διατηρούν τυπογραφεΐον να αναλαμβάνουν τυπο
γραφικές εργασίες. 

Να συμπτυχθοΰν τα τυπογραφεία μας εις ολίγα γερά συγκροτήματα, υπό τύπον συν
εταιρισμού ή εταιρίας, υπό μίαν ένιαίαν συνεργασίαν...».43 

Πολλοί εργοδότες αντέδρασαν στην ύπαλληλοποίηση τών τυπογράφων, ή 

οποία δμως τελικά επιτεύχθηκε4 4 καί έτσι, μεταξύ τών άλλων, κατέστησε τήν 

απόλυση τους δυσκολότερη. 'Αρνήθηκαν πολλές φορές να χορηγήσουν αυξήσεις 

με το επιχείρημα δτι ό τιμάριθμος παρέμεινε στάσιμος, άλλα τελικά υποχρεώ

θηκαν άπο τις κινητοποιήσεις τών εργατών να βελτιώσουν τα μεροκάματα.4 5 

Συνεχής είναι, επίσης, ή προσπάθεια της Τυπογραφίας να αναιρέσει τα 

υπέρ τών εργατών επιχειρήματα της εφημερίδας Ό Τυπογράφος*6 πού κατήγ

γειλε αυθαίρετες ενέργειες εργοδοτών, τήν εκμετάλλευση τών μαθητευομένων, 

κ.ά. Έκτος δμως άπο τα εργασιακά, στο έντυπο τών εργοδοτών ανιχνεύονται 

πολλά στοιχεία για το μηχανολογικό εξοπλισμό τών τυπογραφείων (διαφημί

σεις λινοτυπικών καί μονοτυπικών μηχανών, πιεστηρίων, βιβλιοδετικών μηχα

νών κλπ.), το κόστος του χαρτιού, τη φορολογία κ.ά. 

Δίπλα σε εργοδότες, μεγάλων κυρίως τυπογραφείων, πού ήθελαν να εξα

σφαλίσουν τα κέρδη τους με συμπίεση τών ημερομισθίων καί εργασιακή πει-

42. Είχαν καί αυτοί οργανωθεί στην "Ενωσιν Βιοτεχνών Τυπογράφων 'Αθηνών/ 
Πειραιώς. Το 1920 συναντάται ό Σύνδεσμος Καταστηματαρχών Τυπογράφων εν Αθήναις. 

43. Ή Τυπογραφία, άρ. 6 (5.9.1958): «Κρίσεις καί γνώμαι δια τήν αναδιοργάνωση/ 
τοϋ επαγγέλματος μας», του Ν. Φιλιππάτου. 

44. Ή Τυπογραφία, άρ. 9 (28.10.1958) καί άρ. 10 (18.11.1958): με απόφαση τοϋ 
'Αρείου Πάγου υπάλληλοι θεωρήθηκαν οι στοιχειοθέτες καί μόνον οι προϊστάμενοι τών 
πιεστών. 

45. Βλ. ενδεικτικά Ή Τυπογραφία, άρ. 10 (18.11.1958) καί άρ. 11 (5.12.1958). Οι 
εργάτες Τύπου είχαν ισχυρότερα μέσα πίεσης. Για τις διεκδικήσεις τους βλ. Χ. Καραμπλιας, 
δ.π., 62-68. 

46. Ή Τυπογραφία, άρ. 17 (10.4.1959). Δεν εχω κατορθώσει ώς τώρα να εντοπίσω 
φύλλα τοϋ Τυπογράφου. 'Αντίτυπο της Τυπογραφίας βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Βουλής. 
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θαρχία, υπήρχαν και άλλοι πού χρησιμοποίησαν πατερναλιστικές μεθόδους για 

να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με τους εργαζομένους.47 'Αναφέρονται έδώ εν

δεικτικά, αν και από συγγενή με την «κλασική» τυπογραφία κλάδο, οι πρωτο

βουλίες πού έλαβε ό Κώστας Άσπιώτης όταν ανέλαβε (μετά το 1901) τή διεύ

θυνση του μεγάλου λιθογραφείου «Άσπιώτη - ΕΛΚΑ Γραφικαί Τέχναι»: 

«Ή ίδρυση μέσα στο εργοστάσιο σταθμού πρώτων βοηθειών για το προσωπικό, με δύο 
κλίνες, μόνιμο γιατρό και νοσοκόμο, ή δωρεάν παροχή ιατρικής και φαρμακευτικής πε
ριθάλψεως, ή προσφορά μεσημβρινού φαγητού σε δλους τους εργαζομένους έναντι συμβο
λικού τιμήματος 35 λεπτών ημερησίως, το άνοιγμα για κάθε ανύπαντρη εργάτρια είδικοϋ 
λογαριασμού στο όποιο μεταφέρονταν το προϊόν τών κρατήσεων πού της γινόταν άπα τις 
αποδοχές (10%), ποσόν πού τήν ορισμένη στιγμή άπεδίδετο σαν προίκα, μαζί με τους τό
κους και με ανάλογη συνεισφορά της εταιρείας στή δικαιούχο, ή χορήγηση εκτάκτων βοη
θημάτων σέ δσους και δσες εΐχαν αποδεδειγμένως ν' αντιμετωπίσουν έκτακτες ανάγκες, ή 
οργάνωση εκδρομών και θεατρικών παραστάσεων κλπ. κλπ.».48 

47. Για τις προσπάθειες τών εργοδοτών-τυπογράφων στην τσαρική Ρωσία να δείξουν 
δτι μοιράζονται τις ϊδιες αξίες με τους εργαζομένους, βλ. Mark D. Steinberg, Moral 
Communities. The Culture of Class Relations in the Russian Printing Industry 1867-
1907, Berkley κ.ά., University of California Press, 1992. 

48. Άσπιώτη - ΕΛΚΑ. Γραφικαί Τέχναι, 1873-1973,100 χρόνια, 'Αθήνα 1973, σ. 17 
(= Ν. Σκιάδας, ό'.π., τ. Γ', σ. 289-290, σημ. 2). Πρόκειται για το μεγαλύτερο ελληνικό 
λιθογραφείο: ιδρύθηκε το 1873 στην Κέρκυρα, μεταφέρθηκε αργότερα στην 'Αθήνα, δπου, 
άπα τή δεκαετία του 1920, αναπτύχθηκε ιδιαίτερα. Βλ. και Ε. Χ. Κάσδαγλης, «Τα παλιά 
τυπογραφεία...», ό'.π., σ. 21. Βλ. επίσης μέτρα υπέρ τών εργαζομένων της «Ελληνικής Χαρ-
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Δεν είμαι, σε θέση ακόμη να παρουσιάσω τους οικονομικούς απολογισμούς 

μερικών τυπογραφείων4 9 ώστε να στηριχθούν κάποιες υποθέσεις για τα έσοδα 

και έξοδα, αν δηλαδή ή επιχείρηση ήταν κερδοφόρα και σε ποιο βαθμό, αν τα 

έξοδα καλύπτονταν άπο τίς αμοιβές προσωπικού ή και άπο προσπάθειες ανα

νέωσης του τυπογραφικού υλικού και απόπειρες εκσυγχρονισμού με αγορά νέου 

τύπου μηχανημάτων, κλπ. Σε άλλο επίπεδο, θα μπορούσαν να αναζητηθούν στοι

χεία για το κατά πόσο ένα τυπογραφείο αναλαμβάνει οποιαδήποτε εργασία 

προσφέρεται ή ειδικεύεται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες εντύπων ποιες 

είναι οι σχέσεις του με συγκεκριμένους έκδοτες· αν είναι συγχρόνως το ίδιο 

και εκδοτικός οργανισμός, κλπ. 

Πέθανε οριστικά ή τέχνη τον Γουτεμβέργιου; 

Ή λινοτυπία και ή μονοτυπία οδήγησαν σε δομικές αλλαγές και αναπροσαρ

μογές τήν παραδοσιακή τυπογραφία. Ωστόσο, ό στοιχειοθέτης, το κεντρικό 

πρόσωπο, παρέμεινε πρωταγωνιστής. Μπορεί να μή στοιχειοθετούσε πλέον δλο 

το κείμενο, άλλα αυτός το σελιδοποιούσε, μετέτρεπε δηλαδή τίς αράδες τών 

μηχανών σε σελίδες, δσέλιδα, Ιθσέλιδα, κ.ά. Αυτός διόρθωνε τα λάθη, έ'βαζε τίς 

υποσημειώσεις, τους τίτλους, τίς κεφαλίδες. Ά π ο τή μικρή ή μεγάλη τεχνική 

καί ευαισθησία του εξαρτιόταν, σε μεγάλο βαθμό, ή ποιότητα τοΰ παραγόμε

νου έντυπου. "Ολοι γνωρίζουμε τα σημαντικά αποτελέσματα άπο τή συνεργα

σία μονοτυπίας καί στοιχειοθεσίας. 'Αρκεί να αναφερθούν ενδεικτικά οι αδελ

φοί Παληβογιάννη, οί όποιοι για δεκαετίες τροφοδότησαν πολλά τυπογραφεία 

μέ υποδειγματικά τεμάχια πού παρήγαγαν στή μονοτυπία τους. Αυτά τα τε

μάχια, καί φυσικά καί άλλων μονοτυπιών, μετατράπηκαν άπο τή μαστοριά τοΰ 

Φίλιππου Βλάχου, τοΰ Χρίστου Μανουσαρίδη, τοΰ Αιμίλιου Καλιακάτσου καί 

πολλών άλλων σε τυπογραφικές σελίδες πού έ'δωσαν εξαιρετικά βιβλία. Ό Γου

τεμβέργιος έδώ εκσυγχρονίστηκε, δεν άλλαξε πρόσωπο. 

Μέ τή φωτοσύνθεση, δμως, καί κυρίως μέ τον computer, όταν δεν χρειά-

τοποιίας Αιγαίου» (άπο το 1927): Ή Τυπογραφία, άρ. 4 (5.8.1958): απασχολεί καθ'δλο 
το 24ωρο 600 εργάτες καί υπαλλήλους· διαθέτει εστιατόριο για 400 άτομα, κατοικίες εγγά
μων υπαλλήλων μέ γκαράζ" κατοικίες άγαμων υπαλλήλων. Συναφής επιχείρηση, άπο το 
1930, ή «Χαρτοβιομηχανία Αιγαίου» πού συμπληρώνει το ε"ργο της χαρτοποιίας, απασχολεί 
120 έργατοτεχνίτες καί υπαλλήλους, καί παράγει κατάστιχα, τετράδια, φακέλους κλπ. Βλ. 
Ή Τυπογραφία, άρ. 6 (5.9.1958). 

49. Βλ. ενδεικτικά το μετοχικό κεφάλαιο μεγάλων εκδοτικών οργανισμών δπως ό 
«Πυρσός» καί ό «Δημητράκος», ή τους γενικούς ισολογισμούς τοϋ «Ελευθερουδάκη» καί 
της «Ελληνικής Εταιρείας Χαρτοποιίας». Έφημερίς της Κυβερνήσεως, Δελτίον 'Ανωνύ
μων Εταιρειών, άρ. 41(29.2.1928), άρ. 209(19.9.1928), άρ. 164(9.7.1928), άρ. 267(20. 
12.1928). 
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ζονταν στρίποδα, χάσες, στοιχεία, μέταλλα και διάστιχα, δταν οι εργαζόμενοι 

δεν λέρωναν τα χέρια τους, δεν στέκονταν όρθιοι, άλλα σε ενα γραφείο ή στο 

σπίτι τους πληκτρολογούσαν τα κείμενα, δταν, σχηματικά, έφτανε ενα ηλεκτρο

νικό μηχάνημα και μία offset για νά παραχθεί ενα βιβλίο, δ Γουτεμβέργιος 

φάνηκε δτι είχε πεθάνει οριστικά. Ή πεποίθηση αύτη ήταν περισσότερο έντο

νη δταν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και τη δεκαετία του 1980 διάφοροι 

έσπευσαν να αγοράσουν φωτοσυνθέσεις, νοίκιασαν 1-2 δωμάτια, χρησιμοποίη

σαν φτηνά εργατικά χέρια, κυρίως νέα κορίτσια, καί χωρίς να διαθέτουν βα

σικές γνώσεις τυπογραφίας ανέλαβαν να εκδώσουν βιβλία με τιμές σαφώς φτη

νότερες άπο δσες ζητούσαν τα ((κλασικά» τυπογραφεία. Το αποτέλεσμα ήταν, 

τις περισσότερες φορές, απογοητευτικό. 'Ακόμα και σπουδαία για το περιεχό

μενο τους βιβλία ήταν αδύνατο να διαβαστούν. Ό Γουτεμβέργιος δεν είχε πε

θάνει, είχε δολοφονηθεί. 

Ή ισορροπία επήλθε σταδιακά δταν οι ϊδιοι οι τυπογράφοι ή επιχειρημα

τίες πού δεν θέλησαν νά αρνηθούν μια παράδοση εκατονταετηρίδων, ένεπλάκη-

σαν γενναιότερα στην ηλεκτρονική τυπογραφία. Άπο αύτη τη συνύπαρξη καί 

δημιουργική συνεργασία της παράδοσης με τη νέα τεχνολογία ξεπεράστηκαν 

τα περισσότερα προβλήματα καί τα παραγόμενα έντυπα, με τις άπειρες δυνα

τότητες πού παρέχουν οι επεξεργαστές κειμένου των υπολογιστών, βελτιώ

νονται καθημερινά. Υπάρχουν, μάλιστα, περιπτώσεις πού, αν δεν είσαι ειδικός, 

δύσκολα μπορείς νά διακρίνεις κείμενο το όποιο παρήχθη με γραμματοσειρές 

πού μιμούνται μεταλλικά στοιχεία άπο αντίστοιχο κείμενο της κάσας ή τής 

μονοτυπίας.50 'Υπό τις συνθήκες αυτές θα ήταν θεμιτό νά ισχυριστούμε οτι ό 

Γουτεμβέργιος πέρασε σε άλλη ιστορική φάση. Προκύπτει, επομένως, ή ανάγκη 

νά διασωθούν τα τεχνολογικά κατάλοιπα καί ή τεχνογνωσία των προηγουμένων 

φάσεων, κάτι πού αρκετά καθυστερημένα επιχειρείται στην Ελλάδα.0 1 

Μια άλλη εξέλιξη απειλεί άμεσα οχι μόνο τή μορφή άλλα καί το περιε

χόμενο του βιβλίου. Ή γενναία εισβολή μεγαλο-έκδοτών, συχνά μή σχετικών 

με το έντυπο, στην παραγωγή του, καί ή συγκέντρωση σε λίγες εκδοτικές μο

νάδες, οι όποιες διευθύνονται πλέον άπο ανώνυμες εταιρείες, του μεγαλύτε-

50. Για τις γραμματοσειρές αυτές βλ. ενδεικτικά: Τάκης Κατσουλίδης, 'Ελληνική Γρα
φή. Το Σχέδιο τοϋ Γράμματος, 'Αθήνα, Καστανιώτης, [1991]. 

51. Άπ ' δσο γνωρίζω, ο'ι σπουδαιότερες πρωτοβουλίες είναι οί ακόλουθες: Ό Γ. Πλου-
μίδης έχει δημιουργήσει στο Πανεπιστήμιο 'Ιωαννίνων μουσείο παλαιών τυπογραφικών μη
χανών. Με πρωτοβουλία τοϋ διευθυντή τής Βικελαίας Βιβλιοθήκης Νίκου Γιανναδάκη πε
ριήλθε στή βιβλιοθήκη αύτη το τυπογραφείο τοϋ Φίλιππου Βλάχου. Το Πολιτιστικό Τεχνο
λογικό "Ιδρυμα ΒΤΒΑ (τώρα Πολιτιστικό "Ιδρυμα 'Ομίλου Πειραιώς) ενέταξε πρόσφατα 
στις δραστηριότητες του το ερευνητικό πρόγραμμα «'Ιστορία τής τεχνολογίας τής ελληνικής 
τυπογραφίας, Ι5ος-20ος αι.», μέ υπεύθυνο τον Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη. Βλ. Τεχνολογία 
10/11 (2001) 42-43· Ή Τυπογραφία άρ. 936 (15.7.2002) 15-16. 
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ρου ποσοστού των παραγόμενων τίτλων, απειλούν να μετατρέψουν το βιβλίο 

από πολιτισμικό αγαθό σε καταναλωτικό προϊόν, και επομένως να επικρατή

σουν και εδώ οι νόμοι της αγοράς. "Ηδη στις Η Π Α και σε χώρες της Δυτικής 

Ευρώπης επιλέγονται άπο εκδοτικούς οίκους κατά προτίμηση βιβλία εύπεπτα 

καί με πολλές εικόνες, επειδή προσδοκάται δτι θα πωληθούν μαζικά στα με-

γαλοκαταστήματα.5 2 Ή τύχη της τυπογραφίας σε αυτή τήν περιπέτεια είναι 

δύσκολο να προκαθοριστεί. "Ενα είναι σίγουρο: έχει χαθεί ή μικρή ή μεγάλη 

αυτονομία του τυπογράφου άπο τον παραγγελιοδότη. 

52. 'Αντρέ Σιφρίν, 'Εκδόσεις χωρίς εκδότες, μετάφραση (άπο τα γαλλικά): Κίττυ Ξε
νάκη, 'Αθήνα, Πόλις, 1999. Βλ. καί το σημαντικό έργο τοϋ Frederic Barbier, 'Ιστορία 
τον βιβλίου, μετάφραση: Μαρία Παπαηλιάδη, 'Αθήνα, Μεταίχμιο, 2001. Γιά τις αλλαγές 
πού επήλθαν στην ελληνική εκδοτική βιομηχανία, βλ. Colin Simmons - Nicos Leandros, 
((Technological Change and Industrial Restructuring in Greece: the Case of the 
Printing and Publishing Industry», Modern Greek Studies Yearbook 10/11 (1994-
1995) 547-577. 
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