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Abstract

Philippos Vlachos (FÐlippoc BlĹqoc: Corfu, Greece 1937 – Athens,
Greece, 1989) was one of the most prominent Greek publishers and ty-
pographers in the late 20th century. An actor by training and an ardent
poetry lover, he started his career in typography in 1967. In 1969, he
founded the publication house and print shop Keimena (“Texts”). To-
gether with some master typographers, book editors and writers, Vla-
chos revived the traditional art of “hot metal” typesetting and priniting
(manual, Linotype and Monotype) in Greece in the early ’70s, at a time
when the Offset technology was taking over in every little print shop. His
perfectionism in the typesetting and printing of affortable books set the
example for many new Greek publishers. In 2002, a new book was pub-
lished on Vlachos and Keimena [1]; a related exhibition also took place
in Athens, Greece, between Oct. 16 and Nov. 15, 2002. On the occas-
sion of those two events, the present article explores the life and times of
Philippos Vlachos the Typographer, and the renaissance he brought in
the æsthetics of Greek book design.

EÊsagwgŸ

>ΕLν κάποιο� µετρήσει τJν δηµοτικότητα DκδοτCν καF τυπογράφων µI βάση τJν
|στεροφηµία του�, τότε [σω� R πι) διάσηµο� '��ηνα� Dκδότη� καF τυπογράφο� το�
}στερου 20ο� α*. νL εVναι R Φί�ιππο� Β�άχο�, R fΜαέστρο�g ~ fΦι�ιππόβ�αχο�g,
Uπω� τ)ν (ποκα�ο�σαν ο� φί�οι του καF ο� γνωστοί του, τCν Dκδόσεων fΚείµεναg.
aΟ Φί�ιππο� Β�άχο� πέθανε ξαφνικL τ) 1989 καF Oκτοτε R Dκδοτικό� του οVκο�
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Oπαψε νL �ειτουργεP. aΟ θρύ�ο� Uµω� το� Β�άχου καF τCν fΚειµένωνg Dξακο�ου-
θεP νL |φίσταται καF νL συγκινεP πα�ιοH� συνεργάτε� του, Dκδότε�, τυπογράφου�
καF σύγχρονου� βιβ�ιόφι�ου�.

ΣτL µέσα το� 2002, ο� Dκδόσει� Καστανιώτη κυκ�οφόρησαν 'να νέο βιβ�ίο
ποH εVναι (φιερωµένο στ)ν Φί�ιππο Β�άχο καF τF� Dκδόσει� fΚείµεναg [1]. Τ)
βιβ�ίο |πογράφουν ] συγγραφέα� Κ�αίρη Μιτσοτάκη καF ] Dπιµε�ήτρια βιβ�ίων
Γεωργία Παπαγεωργίου. Τ) φωτογραφικ) |�ικ) το� βιβ�ίου προέρχεται (π) τ)
(ρχεPο το� �Αγγε�ου Μίχα. ΤJν U�η Oκδοση φρόντισε ] δεύτερη συγγραφέα�, ]
Rποία |πSρξε συνεργάτι� καF σύντροφο� το� Β�άχου.

Τ) φθινόπωρο το� 2002, καF συγκεκριµένα (π) τF� 16 >Οκτωβρίου 'ω� τF� 15
Νοεµβρίου 2002, τ) Μορφωτικ) XΙδρυµα τS� >ΕθνικS� Τραπέζη� (ΜΙΕΤ) διοργά-
νωσε µία Oκθεση γιL τ)ν Φί�ιππο Β�άχο καF τL fΚείµεναg στ) νεοκ�ασικ) κτίριο
το� aΙδρύµατο� στJν Π�άκα. ΜI τJν φροντίδα το� τυπογράφου Νίκου Κοπάτου,
ποH |πSρξε στεν)� συνεργάτη� το� Β�άχου, στJν έκθεση το� ΜΙΕΤ παρουσιά-
στηκε U�η σχεδ)ν ] DκδοτικJ περιπέτεια των fΚειµένωνg: 150 περίπου τίτ�οι,
Dξώφυ��α βιβ�ίων (��L καF τCν δύο περιοδικών (SunteqnÐa, Horos) ποH Dξέδωσε
R Φί�ιππο� Β�άχο�, τυπογραφικI� µηχανέ�, κ�ισI καF δοκίµια (π) χαρακτικL το�
Μάρκου Ζαβιτζιάνου (ποH κόσµησαν τL διηγήµατα το� Θεοτόκη), καθώ� καF φω-
τογραφικI� διαφάνειε� (π) τJν ζωJ το� Β�άχου καF τCν fΚειµένωνg του.

ΜI (φορµJ αhτL τL δύο γεγονότα ― τ) βιβ�ίο γιL τL fΚείµεναg καF τJν σχε-
τικJ Oκθεση το� ΜΙΕΤ ― R συγγραφέα� Qτούτου το� �ρθρου DπιχειρεP παρακάτω
µία σύντοµη περιγραφJ το� βίου καF το� Oργου το� Φί�ιππου Β�άχου. aΗ περιγρα-
φJ (ποτε�εP οhσιαστικL µία συρραφJ δηµοσιευµένων (ναµνήσεων γνωστCν καF
φί�ων το� Φί�ιππου Β�άχου. aΟ συγγραφέα� δIν Oτυχε νL γνωρίσει προσωπικL
τ)ν Φί�ιππο Β�άχο, γιE αhτ) Dνδέχεται Rρισµένε� �επτοµέρειε� νL µJν εVναι (πο�ύ-
τω� (κριβεP�. >Επίση�, στ) κείµενο ποH (κο�ουθεP γίνεται καF µία µικρJ περιγραφJ
τS� α*σθητικS� τCν fΚειµένωνg καF στ) πC� αhτJ ] α*σθητικJ Dξακο�ουθεP νL
|πάρχει σI (ρκετοH� µικροH� DκδοτικοH� ο[κου� ποH (νέ�αβαν τJν συνέχιση το�
Oργου το� Φί�ιππου Β�άχου.

VEnac Ćnăsuqoc KerkuraØoc

aΟ Φί�ιππο� Β�άχο� γεννήθηκε στJν Περίθεια τS� Κέρκυρα� τ) 1937. ΜI
τJν (ποφοίτησή του (π) τ) τότε Qξατάξιο γυµνάσιο, Oφυγε γιL τJν >Αθήνα. >ΕκεP
σπούδασε Kθοποι)� στJν ∆ραµατικJ Σχο�J το� Θεάτρου Τέχνη� καF γιL µία
µικρJ περίοδο δοκίµασε τF� �κανότητέ� του στJν θεατρικJ σκηνή το� Θιάσου τS�
Κατερίνα� [2].

yάτρη� τS� ποίηση�, τS� �ογοτεχνία� καF το� βιβ�ίου γενικότερα, R Β�άχο�
Dγκατέ�ειψε γρήγορα τ) θέατρο γιL νL (φιερωθεP (π) τ) 1967 περίπου ψυχ� τε
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<O FÐlippoc

BlĹqoc ân Árø

ârgasÐac tä

1974. (Fwtì:

^Aggeloc

MÐqac [1])

καF σώµατι στJν τέχνη τS� τυπογραφία�. Σύµφωνα µI µία µαρτυρία [3], R Β�άχο�
ξεκίνησε ^� τυπογράφο� Dκδίδοντα� στL πρCτα χρόνια τS� Qπτάχρονη� δικατορία�
τ) µονόπρακτο το� Μπέρτο�τ ΜπρIχτ StrathgoÈ pĹnw Ćpfl tä MpilmpĹo (γνωστ)
καF µI τ)ν τίτ�ο TĂ ntoufèkia tĺc kura-KarĹr) σI 200 (ντίτυπα (π) τ) παράνοµο
τυπογραφεPο τS� Rργάνωση� fΠατριωτικ) Μέτωποg.

Τ) 1969, �ίγο µετL τJν �ρση τS� προ�ηπτικS� �ογοκρισία� ποH εVχε Dπιβά�ει ]
χούντα, R Β�άχο� _δρυσε τ)ν Dκδοτικ) οVκο fΚείµεναg κυκ�οφορώντα� ^� πρCτο
βιβ�ίο τJν TimŸ kaÈ tä qrĺma το� µέχρι τότε ξεχασµένου κερκυραίου πεζογράφου
Κωνσταντίνου Θεοτόκη. Τ) δεύτερο βιβ�ίο ποH κυκ�οφόρησε (π) τL fΚείµεναg
�ταν τL Poiămata το� ΜπρIχτ σI µετάφραση το� Πέτρου Μάρκαρη (Φεβρουάριο�
1970), τL RποPα µέσα σI µία Qβδοµάδα που�ήθηκαν σε 3.000 (ντίτυπα, (ριθµ)
Dκπ�ηκτικ) γιL µία ποιητικJ συ��ογή [3].

ΤL βιβ�ία ποH κυκ�οφόρησαν (π) τF� Dκδόσει� fΚείµεναg (π) τ) 1969 'ω� το
1974 Dξυπηρέτησαν κυρίω� πο�ιτικI� (νάγκε� [4]. �Α��ωστε, R Φί�ιππο� Β�άχο�,
^� (ριστερ)� ποH εVχε φυ�ακιστεP γιL τF� *δέε� του στL χρόνια τS� χούντα�, πί-
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στευε πο�H στJν βε�τίωση τS� κοινωνία� µέσα (π) τJν µόρφωση. >Ανάµεσα στL
βιβ�ία τS� πρώτη� περιόδου (ναφέρονται [4] ποιητικI� συ��ογI� το� Μιχά�η Κα-
τσαρο� (KatĂ SaddoukaÐwn, >Oropèdio), ποιήµατα το� Κώστα Χ. Μύρη (ψευδώ-
νυµο το� Κώστα Γεωργουσόπου�ου), <H jewrÐa twn paignÐwn το� Κώστα Φι�ήνη,
ο� KaômoÈ stä Griponăsi το� Γιάννη Σκαρίµπα, <H faiĂ panoÔkla το� ΝτανιI�
Γκερέν, κ.�. Τ) 1971, DνC ] χούντα γιόρταζε µI φανφάρε� τL 150 χρόνια (π)
τJν fΠα�ιγγεννεσία του �Εθνου�g, τL fΚείµεναg τό�µησαν νL κυκ�οφορήσουν
τ) µT��ον (νατρεπτικ) βιβ�ίο το� Γιάννη Σκαρίµπα Tä fl21 kaÈ Ź Ćlăjeia [5].

ΜI τJν Oναρξη �ειτουργία� τCν fΚειµένωνg, R Φί�ιππο� Β�άχο� (ποφάσισε
νL φτιάχνει µόνο� του τα βιβ�ία ποH Dξέδιδε. �Ετσι, Dγκατέστησε 'να µικρ) τυ-
πογραφεPο (µT��ον στοιχειοθετήριο) σI 'να πατάρι στ) κέντρο τS� >Αθήνα�. Τ)
τυπογραφεPο αhτό, Uπου σύχναζαν π�Sθο� διανοουµένων καF φί�ων το� Β�άχου,
Oµε��ε νL γίνει εhρύτερα γνωστ) ^� fτ) πατάρι τCν �ΚειµένωνE DπF τS� Μαυρο-
µιχά�η 8g [6]. ΜI τJν συνεργασία τS� Γεωργία� Παπαγεωργίου, R Β�άχο� �ρχισε
νL Dκδίδει τL Oργα ποιητCν τS� δεκαετία� το� E50 σI µικρL βιβ�ιαράκια τCν ε[κοσι
δραχµCν. Ο� ποιητI� αhτοF δIν εVχαν βρεP µέχρι τότε θέση σI ���ου� DκδοτικοH�
ο_κου� γιL νL κυκ�οφορήσουν τL Oργα του�. >Απ) τL fΚείµεναg �οιπ)ν κυκ�οφό-
ρησαν τL ποιήµατα το� XΕκτορα Κακναβάτου, το� Μί�του Σαχτούρη καF το� �Αρη
>Α�εξάνδρου. >Αργότερα (π) τL fΚείµεναg κυκ�οφόρησαν καF τL ποιήµατα µετα-
γενέστερων ποιητCν Uπω� το� Γιάννη ∆ά��α, το� Μιχά�η ΓκανT, το� Γιώργου
Κακου�ίδη, τS� ∆ήµητρα� Χριστοδού�ου, τS� ΚικS� ∆ηµου�T, κ.�.

ΜI τJν µεταπο�ίτευση κ�είνει ] πρώτη περίοδο� f] πο�ιτικJg τCν fΚειµέ-
νωνg καF ξεκινάει ] δεύτερη περίοδο� ] π�έον κα�ιτεχνική [4]. Βεβαίω�, πάντα µI
τJν βοήθεια τS� Γεωργία� Παπαγεωργίου, R Β�άχο� συνέχισε καF µετL τ) 1974
νL Dκδίδει ξεχασµένου� (ριστεροH� συγγραφεP� σLν τ)ν ΚωνσταντPνο Θεοτόκη
((νέδειξε σχεδ)ν U�ο τ) Oργο αhτο� το� συγγραφέα ξεθάβοντα� (κόµα καF πα-
�ιL χειρόγραφα), τ)ν Κώστα ∆ενδριν) καF τ)ν Κώστα Παρορίτη. XΟµω�, µετL
τ) 1974, R Φί�ιππο� Β�άχο�, �ρχισε νL (σχο�εPται κυρίω� µI τJν Oκδοση το�
κορυφαίου '��ηνα πεζογράφου ∆ηµήτρη ΧατζS, ξεκινώντα� µI Tä diplä biblÐo
(1977). ΚατL τJν δεκαετία το� E80, R Β�άχο� �ρχισε τJν Oκδοση τCν µεταφρά-
σεων καF τCν δοκιµίων το� ΠαναγS yεκατσT καF τCν πεζCν το� >Επαµεινώνδα
Χ. ΓονατT καF το� >Η�ία Χ. Παπαδηµητρακόπου�ου. ΜI τJν βοήθεια δύο πα�ιCν
Oµπειρων τυπογράφων, το� Μιχά�η Μπορµπουδάκη καF το� Νίκου Κοπάτου, R
Β�άχο� συνέχισε Dπίση� νL Dκδίσει τF� ποιητικI� συ��ογI� σύγχρονων Q��ήνων
ποιητCν σI fτετράδιαg στοιχειοθετηµένα µI τ) χέρι.

>Απ) U,τι (φηγο�νται πα�ιοF συνεργάτε� του [6], R Β�άχο� �ταν θαυµάσιο�
τεχνίτη�, �ταν fµαέστρο�g, (��L δIν �ταν καθό�ου Dµπορικό�. ΓιE αhτ) καF τL
fΚείµεναg πέρασαν σιγL-σιγL στ) περιθώριο. ΚατL τJν δεκαετία το� E80, (ρκετοF
συγγραφεP� µετακινήθηκαν σI πι) DµπορικοH� DκδοτικοH� ο[κου� (ναζητώντα�
Dπαγγε�µατικI� συνθSκε� συνεργασία�. Τ) (ποτέ�εσµα �ταν R Β�άχο� νL µείνει
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µI D�άχιστου� πιστοH� συγγραφεP� καF γύρω στ) 1988 νL πάψει ουσιαστικL ]
�ειτουργία τCν fΚειµένωνg.

Πέρα (π) τJν τυπογραφία, 'να ���ο πάθο� το� Φί�ιππου Β�άχου |πSρξε ] [δια
] ποίηση. ΓιL πο��L χρόνια, παρουσίαζε DκποµπI� γιL τJν ποίηση στ) Γ′ Πρό-
γραµµα τS� ΕΡΤ. �Ετσι µιL Πέµπτη µεσηµέρι, στF� 9 Μαρτίου 1989, R Φί�ιππο�
Β�άχο� πέθανε ξαφνικL (π) καρδιακJ συγκοπή, DνC χόρευε κατL τJν διάρκεια
Qν)� αhτοσχέδιου (ποκριάτικου γ�εντιο� σI 'να ραδιοφωνικ) στούντιο τS� ΕΡΤ.
Τ) 1989 κυκ�οφόρησε καF τ) τε�ευταPο βιβ�ίο τCν fΚειµένωνg, <O genikäc Ćr-
qeiojèthc το� >Η�ία Χ. Παπαδηµητρακόπου�ου. �Εκτοτε τL fΚείµεναg Oπαψαν νL
|πάρχουν.

<H ĆnagennhsiakŸ aÊsjhtikŸ tÀn {Keimènwn}

aΟ πα�αίµαχο� τυπογράφο� Μιχά�η� Μπορµπουδάκη� [7] *σχυρίζεται Uτι U�α
τL βιβ�ία ποH Dπιµε�ήθηκε R Φί�ιππο� Β�άχο� καF ποH κυκ�οφόρησαν (π) τL
fΚείµεναg f�ταν �ψογαg. Τ) DLν τL βιβ�ία το� Β�άχου εVναι α*σθητικC� �ψογα
µπορεP νL (ποτε�έσει θέµα συζήτηση�. aΩστόσο, U�οι DκεPνοι ποH γνώρισαν τ)ν
Φί�ιππο Β�άχο (π) κοντL �ένε πG� R Φί�ιππο� Β�άχο� �ταν τε�ειοµανJ� καF
Oδειχνε πρωτοφανI� πάθο� γιL τL χειροποίητα βιβ�ία.

Σύµφωνα µI τ)ν Νίκο Χουρδάκη [4], κατL τL πρCτα χρόνια �ειτουργία� τCν
fΚειµένωνg (1969—74), τL βιβ�ία ποH τύπωσε R Β�άχο� δIν παρουσιάζουν κά-
ποια DξαιρετικJ α*σθητική. ΤL βιβ�ία τS� πρώτη� περιόδου Oβγαιναν µI �ευκL
Dξώφυ��α, ποH Dπιµε�ο�νταν R ζωγράφο� Γιάννη� Βα�αβανίδη�, µI �ίγα κοσµή-
µατα καF σI φτην) χαρτί γιL νL εVναι προσιτL στ)ν πο�H κόσµο.

ΚατL τJν δεύτερη περίοδο, R Β�άχο� �ρχισε νL (ποζητT τJν α*σθητικJ τε-
�ειότητα στL βιβ�ία του Oχοντα� ^� πρότυπο τL βιβ�ία ποH βγSκαν (π) τ) τυπο-
γραφεPο τCν >Αδε�φCν Ταρουσόπου�ου. (Τ) τυπογραφεPο τCν >Αδε�φCν Ταρου-
σόπου�ου εVχε κ�είσει �δη (π) τ) 1968 καF R Β�άχο� σκόπευε νL τ) διαρρήξει
µαζF µI τ)ν Α*µί�ιο Κα�ιακάτσο γιL νL πάρουν τL σπάνια τυπογραφικL στοιχεPα
καF κοσµήµατα το� τυπογραφείου, τL RποPα τε�ικL κατέ�ηξαν ― δυστυχC� ―
στL πα�ιοσίδερα [8].) aΗ O��ειψη τυπογραφικS� παιδεία� το� βγSκε σI κα�ό, γιατF
Oτσι δIν παγιδεύτηκε σI δογµατικοH� τυπογραφικοH� κανόνε� ποH περιορίζουν
τJν α*σθητικJ (ναζήτηση [4].

aΗ δεύτερη περίοδο� �ειτουργία� τCν fΚειµένωνg συµπίπτει µI τJν Dγκατά-
�ειψη τS� πα�ιT� τυπογραφικS� τέχνη�. Τ) offset καF (ργότερα ] Dπιτραπέζια
K�εκτρονικJ στοιχειοθεσία ε*σβά��ουν καF σαρώνουν τL πα�ιL τυπογραφεPα. Ο�
στοιχειοθέτε� Dξαφανίζονται καF τJν θέση του� κατα�αµβάνουν δακτυ�ογράφοι
ποH δIν γνωρίζουν ποιά εVναι ] διαφορL (νάµεσα στ) τυπογραφικ) τετράγωνο καF
στJν τυπογραφικJ στιγµή.
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Tä âxÿfullo kaÈ å kolofÿnac Ćpä tä biblÐo OÉ Ćg elĹdec toÜ
>Epameinÿnda Q. GonatŘ (êkdosh toÜ 1980, 19,4 cm × 11,1 cm).

XΟµω� R Φί�ιππο� Β�άχο� παρέµεινε πιστ)� στJν στοιχειοθεσία µI τ) χέρι
καF στJν µηχανικJ στοιχειοθεσία σI �ινοτυπικI� καF µονοτυπικI� µηχανέ�. ΣτJν
µονοτυπία τCν >Αδε�φCν Πα�ηβογιάννη, R Β�άχο� στοιχειοθέτησε µερικL (π)
τL πι) �µορφα βιβ�ία [4]. Πρόκειται γιL τ) βιβ�ίο OÉ ĆgelĹdec το� >Ε. Χ. Γονα-
τT (1980) καF τρία βιβ�ία το� >Η. Χ. Παπαδηµητρακόπου�ου: >Odontìkrema mà
qlwrofÔllh (1984), JermĂ jalĹssia loutrĹ (1985) καF <O genikäc Ćrqeiojèthc
(1989). OÉ ĆgelĹdec (19,4 cm × 11,1 cm) κοσµο�νται στ) Dξώφυ��ο (π) µία Dκ-
π�ηκτικJ χα�κογραφία ποH παριστάνει 'ναν γεωργ) νL iργώνει τ) χωράφι του
µI 'να βόδι. aΟ τίτ�ο� Oχει στοιχειοθετηθεP µI κεφα�αPα fµεσαιωνικLg τCν 24
στιγµCν. Τ) iπισθόφυ��ο Dπίση� κοσµεPται µI τ) κεφά�ι µιT� (γε�άδα� καF κάτω
δεξιL (ναγράφεται ] τιµJ πώ�ηση� το� βιβ�ίου, ποH �ταν µόνο 150 δρχ. (R Β�άχο�
Dπιθυµο�σε τL βιβ�ία του νL εVναι προσιτL στ) εhρH κοινό). >Εξίσου Dντυπωσια-
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<O kìkk inoc trĹg oc toÜ Kÿsta
ParorÐth, ánäc xeqasmènou
ĆristeroÜ suggrafèa toÜ
Mesopolèmou poÌ eÚqe perĹsei
stŸn ĆfĹneia mèqri nĂ tän
xanabreØ å FÐlippoc BlĹqoc
(êkdosh toÜ 1978,
22cm × 14,5cm).

Tä b iä tĺc kurŘc KerkÔrac toÜ
KwnstantÐnou Jeotìkh, ánäc

megĹlou kerkuraÐou suggrafèa
toÜ åpoÐou tä êrgo êfere xanĂ
stä fÀc å FÐlippoc BlĹqoc. Tä
biblÐo eÚnai stoiqeiojethmèno stä
qèri {mà ĄplĂ tÀn 16′} Ćpä tŸn

GewrgÐa PapagewrgÐou.
Prosèxte toÌc tìnouc stÈc lèxeic
toÜ tÐtlou. Stä kĹtw mèroc toÜ

âxÿfullou (ĆllĂ kaÈ stän
kolofÿna) ĆnagrĹfetai íti tä
biblÐo eÚnai {êgdosh (sic) toÜ

tupografeÐou fiKeÐmenafl} (1982,
21cm × 15,3cm).
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Tä tèloc tĺc mikrĺc mac pìlhc
toÜ Dhmătrh Qatzĺ sà
ĆnatÔpwsh toÜ 1987

(21,2 cm × 14,7cm). Stä mèso toÜ
âxÿfullou ĆnagrĹfontai íloi oÉ

tÐtloi tÀn perieqìmenwn
dihghmĹtwn. <O FÐlippoc BlĹqoc

Ćfièrwse polÔ qrìno stŸn
êkdosh tÀn êrgwn toÜ korufaÐou
éllhna pezogrĹfou, xekinÿntac

tä 1977 mà Tä diplä b ibl Ðo. MetĂ
tä kleÐsimo tÀn {Keimènwn}, tĂ

biblÐa toÜ Qatzĺ
âpanakuklofìrhsan  eÎtuqÀc
kaÈ pĹli sà Łristh monotupikŸ

stoiqeiojesÐa  Ćpä tÈc
âkdìseic {Tä Rodakiì}.

Litä âxÿfullo giĂ tŸn poihtikŸ
sullogŸ tĺc Kikĺc DhmoulŘ Tä
teleuta Øo sÀma mou (1981,
20cm × 13,1cm). <H shmerinŸ
Ćkadhmaðkìc, tĺc åpoÐac tĂ
Poiămata kukloforoÜn Ćpä tÈc
âkdìseic {^Ikaroc}, łtan kaÈ aÎtŸ
pelĹtissa toÜ FÐlippou BlĹqou.
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OÉ kolofÀnec Ćpä Tä teleuta Øo sÀma mou tĺc Kikĺc DhmoulŘ (âpĹnw,
êkdosh 1981) kaÈ å >AkĹj istoc de Øpnoc toÜ MiqĹlh GkanŘ (kĹtw, êkdosh

1985).
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OÉ kolofÀnec Ćpä tĂ biblÐa toÜ >HlÐa Q. Papadhmhtrakìpoulou
>Odontìkrema mà qlwr ofÔllh (âpĹnw, êkdosh 1984) kaÈ <O g en ikäc

Ćrqe iojèthc (kĹtw, êkdosh 1989).
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κ)� εVναι καF R κο�οφώνα� το� βιβ�ίου, R RποPο� εVναι στοιχειοθετηµένο� σI �π�L
κεφα�αPα τCν 6 στιγµCν µI µία |δρία γιL κόσµηµα.

ΤL fποιητικL τετράδιαg (24,6 cm × 17 cm) ποH κυκ�οφόρησαν (π) τL fΚεί-
µεναg διακρίνονται Dπίση� γιL τJν |ψη�J α*σθητική του�. Στοιχειοθετηµένα στ)
χέρι (π) τ)ν Νίκο Κοπάτο µI στοιχεPα yειψία� (π�άγια) τCν 16 στιγµCν, αh-
τL τL βιβ�ία (>AkĹjistoc deØpnoc το� Μιχά�η ΓκανT, In perpetuum το� XΕκτορα
Κακναβάτου, κ.�.) εVναι f(πο�αυστικL σLν µαθητικL τετράδια, (��L ταυτόχρονα
αhστηρLg δίνοντα� fτJν α[σθηση το� �πιαστου καF το� (νέκφραστουg [4].

aΟ Β�άχο� Dξέδωσε U�α του τL βιβ�ία στ) π�Sρε� πο�υτονικό (µI τJν βαρεία),
(κόµα καF µετL τJν Dπίσηµη κατάργηση τCν τόνων τ) 1982. aΟ Β�άχο� Dπίση�
(νέγραφε σI U�α του τL βιβ�ία τοH� (νθρώπου� ποH δού�εψαν γιL τJν Oκδοσή
του�. aΟ Μιχά�η� Μπορµπουδάκη� [7] θυµTται Uτι R Β�άχο� κάποτε το� εVπε:
fΜαέστρο, πρέπει στ)ν κο�οφώνα νL (ναφέρουµε U�ου� τοH� συντε�εστI� γιL
τ) συγκεκριµένο βιβ�ίο. ∆ιαφορετικL πC� νL µT� περιποιηθο�ν τL βιβ�ία�g

aΟ Β�άχο� �ταν µάστορα� καF γιE αhτ) δIν �ταν θιασώτη� τS� σύγχρονη�
τυπογραφικS� τεχνο�ογία�. yάτρευε τJν τυπωµένη Rµορφιά, τ) [χνο� ποH (φήνει
στ) χαρτF ] µήτρα ποH φτιάχτηκε στ) χέρι ~ µηχανικL στJν µονοτυπία καF στJν
�ινοτυπία. XΟµω� [σω� σήµερα νL εVχε (ναθεωρήσει τF� (πόψει� του. Τ) βιβ�ίο ποH
κυκ�οφόρησε τ) 2002 γιL τ)ν Φί�ιππο Β�άχο καF τL fΚείµεναg στοιχειοποιήθηκε
καF σε�ιδοποιήθηκε σI σύγχρονου� |πο�ογιστέ�, γιατί, Uπω� γράφει ] Γεωργία
Παπαγεωργίου, f] καινούργια τεχνο�ογία µπορεP νL φτιάξει επίση� σωστL καί,
[σω�, Dξίσου ^ραPα βιβ�ία· χάνεται βέβαια ] σχέση χαρτιο�—µε�άνη� ποH Oδινε τ)
Dπίπεδο πιεστήριο, γιατF τL µο�υβένια στοιχεPα πίεζαν τ) χαρτF καF ε*σχωρο�σαν
µέσα τουg [1].

SunergĹtec kaÈ suneqistàc

Σήµερα, η προσπάθεια του Β�άχου γιL τJν Oκδοση βιβ�ίων |ψη�S� α*σθητι-
κS� συνεχίζεται (π) τF� Dκδόσει� f�Αγραg, f∆ιαγώνιο�g (στJν Θεσσα�ονίκη),
f∆ιάττωνg, f∆όµο�g, f>Ιδεόγραµµαg, fΣτιγµήg, fΣυνέχειαg καF fΤ) Ροδακιόg.
Κάποιοι (π) αhτοH� τοH� DκδοτικοH� ο[κου� Dξακο�ουθο�ν νL βγάζουν τL βιβ�ία
του� στJν µονοτυπία καF σI Dπίπεδο πιεστήριο (ο� Dκδόσει� f>Ιδεόγραµµαg το�
Χρήστου ∆άρρα διαθέτουν καF τ)ν κατά��η�ο Dξοπ�ισµό). Κάποιοι ���οι Oχουν
περάσει στJν K�εκτρονικJ στοιχειοθεσία καF στJν Dκτύπωση offset.

aΟρισµένοι (π) αhτοH� τοH� DκδοτικοH� ο[κου� ξεπήδησαν κυριο�εκτικL µέσα
(π) τF� Dκδόσει� fΚείµεναg. ΓιL παράδειγµα, R Στα�ρο� Πετσόπου�ο� µαθήτευσε
κοντL στ)ν Β�άχο καF τ) 1979 ξεκίνησε τF� Dκδόσει� f�Αγραg µI τJν κυκ�οφο-
ρία µία� ποιητικS� συ��ογS� το� ∆ιονύση Καψά�η [9], στJν τυπογραφικJ Qτοι-
µασία τS� Rποία� συνέβα�ε R Φί�ιππο� Β�άχο�. aΟ Νίκο� Βοζίκη�, ποH _δρυσε
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τF� Dκδόσει� f∆ιάττωνg, καF R Α*µί�ιο� Κα�ιακάτσο�, ποH διευθύνει τF� Dκδόσει�
fΣτιγµήg, �ταν φί�οι καF συνεργάτε� το� Φί�ιππου Β�άχου.

ΚατL τL φαινόµενα, R µάστορα� τυπογράφο� Νίκο� Κοπάτο� Dξακο�ουθεP νL
(σχο�εPται µI τJν τυπογραφία (Dπιµε�ήθηκε καF τJν Oκθεση γιL τL fΚείµεναg)
καF ] συντρόφισσα το� Φί�ιππου Β�άχου, ] Γεωργία Παπαγεωργίου Dξακο�ουθεP
νL (σχο�εPται µI τJν Dπιµέ�εια νέων Dκδόσεων (τ) �νοµά τη� (ναγράφεται στJν
συγκεντρωτικJ Oκδοση τCν PoihmĹtwn τS� ΚικS� ∆ηµου�T (π) τF� Dκδόσει�
f�Ικαρο�g).

ΜI πρωτοβου�ία Qν)� ���ου DραστS το� ^ραίου καF το� βιβ�ίου, το� Νίκου
Γιανναδάκη, ποH κι αhτ)� δIν ζεP πιά, τ) τυπογραφικ) |�ικ) τCν fΚειµένωνg
συγκεντρώθηκε καF φυ�άγεται ^� µουσειακ) εVδο� στJν Βικε�αία Βιβ�ιοθήκη
το� aΗρακ�είου Κρήτη�.

ΜερικL βιβ�ία τCν fΚειµένωνg Dξακο�ουθο�ν νL κυκ�οφορο�ν στ) Dµπόριο.
aΟ συγγραφέα� Qτούτου το� �ρθρου βρSκε βιβ�ία (π) τF� Dκδόσει� fΚείµεναg σI
γνωστ) βιβ�ιοπω�εPο τS� >Αθήνα�, ποH δέχεται καF παραγγε�ίε� on-line. �Α��α
πά�ι βιβ�ία τCν fΚειµένωνg κυκ�οφορο�ν σI φωτοτυπικI� (νατυπώσει� (π) τρί-
του� Dκδότε�. ΤL βιβ�ία το� >Η. Χ. Παπαδηµητρακόπου�ου ποH βγSκαν (π) τL
fΚείµεναg κυκ�οφορο�ν σI φωτοτυπικJ (νατύπωση (π) τF� Dκδόσει� fΝεφέ�ηg.
ΤL GamotrĹgouda καF τL QwriĹtika brwmìloga, ποH εVχε συ��έξει R [διο� R Φί-
�ιππο� Β�άχο�, κυκ�οφορο�ν σI φωτοτυπικJ (νατύπωση (π) τF� Dκδόσει� fΓα-
βριη�ίδη�g.

XΟσοι νέοι εVστε Dπίδοξοι τυπογράφοι ― Oστω καF Dρασιτέχνε� ― (ναζητSστε
τL βιβ�ία ποH βγSκαν (π) τL fΚείµεναg. >ΑναζητSστε καF τL βιβ�ία ποH βγάζουν
ο� Dπίγονοι τCν fΚειµένωνg. �Ετσι giĂ nĂ deØte tÐ shmaÐnei TupografÐa!

ShmeÐwsh: aΟ χαρακτηρισµ)� f(ναγεννησιακ)�g γιL τ)ν Φί�ιππο Β�άχο iφεί-
�εται στ)ν ποιητJ Τίτο Πατρίκιο [10].
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