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Ὁ Νίκος Καχτίτσης (1926–1970) θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον σημαντικοὺς
λογοτέχνες τῆς ἑλληνικῆς μεταπολεμικῆς γενιᾶς. Μεταξὺ ἄλλων, ὁ Καχτίτσης
καταπιάστηκε καὶ μὲ τὴν τυπογραφία καὶ τὴν ἔκδοση βιβλίων. Στὸ ὑπόγειο
τοῦ σπιτιοῦ του στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ, ὅπου εἶχε μεταναστεύσει, ἔστησε
ἕνα μικρὸ ὄρθιο χειροκίνητο πιεστήριο γιὰ νὰ ξεκινήσει τὶς ἐκδόσεις Anthelion
Press. Μὲ αὐτὸ τὸ ἐκδοτικὸ ὄνομα, στοιχειοθέτησε μόνος του καὶ τύπωσε με-
ρικὰ βιβλία καὶ φυλλάδια — ὅλα στὰ ἀγγλικά, γιατὶ δὲν διέθετε ἑλληνικὰ στοι-
χεῖα. Γιὰ τὶς ἐκδόσεις ἑλληνικῶν βιβλίων, ὁ Καχτίτσης δημιούργησε τὸ ἐκδοτικὸ
σῆμα «Λωτοφάγος» καὶ συνεργάστηκε μὲ τὸ τυπογραφεῖο τῆς ἐφημερίδας Τὸ
Ἑλληνοκαναδικὸ Βῆμα. Ὁ πρόωρος θάνατός του ἔδωσε ἄδοξο τέλος σὲ ἕνα πολὺ
ἐνδιαφέρον τυπογραφικὸ καὶ ἐκδοτικὸ ἐγχείρημα ἀπὸ Ἕλληνα ἐκτὸς Ἑλλάδος.

e publisher and printer Nikos Katitsis, by Dimitrios Filippou — Nikos
Kachtitsis (1926–1970) is considered among the most important writers of the
Greek post-WWII generation. Kachtitsis had also aempted to print and publish
books himself. In the basement of his home inMontreal, Canada, he set up a small
vertical leerpress to start his “Anthelion Press” publication house. Under this
imprint, he typeset by hand and printed all alone some books and pamphlets—all
in English, because he lacked Greek fonts. To publish Greek books, Kachtitsis
created the imprint “Lotophagus” and collaborated with the print shop of the
journal e Greek–Canadian Tribune. His early death brought an abrupt end to a
very interesting print-and-publish experiment by a Greek outside Greece.

1 Εἰσαγωγὴ

Πολλοὶ ποὺ καταπιάνονται μὲ τὸ γράψιμο ἀγωνιοῦν καὶ συχνὰ θλίβονται γιὰ
τὴν τελικὴ ἐμφάνιση τοῦ γραπτοῦ τους, γιὰ τὴν μορφὴ δηλαδὴ ποὺ ἔχει τὸ ἔντυπο
ὅταν βγαίνει τελικὰ ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο. Τὰ παραδείγματα συχνὰ κυκλοφοροῦν
σὰν θρύλοι ἢ σὰν ἀνέκδοτα. Ὁ Donald Knuth δημιούργησε τὸ πρόγραμμα TEX, γιατὶ
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δὲν ἄντεχε πλέον νὰ βλέπει λάθη στὶς δημοσιεύσεις του. Στὴν Ἑλλάδα, ὁ θεσσαλο-
νικιὸς ποιητής, πεζογράφος καὶ δοκιμιογράφος Ντίνος Χριστιανόπουλος εἶχε γίνει
σχεδὸν μόνιμος θαμώνας στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Νίκου Νικολαΐδη, ὄπου τύπωνε τὸ
περιοδικὸ Διαγώνιος καὶ βιβλία δικά του καὶ φίλων του [1].

Ὁ Νίκος Καχτίτσης (Γαστούνη Ἠλείας, 1926 – Πάτρα, 1970) ἀποτελεῖ μία ἀκόμα
ξεχωριστὴ περίπτωση συγγραφέα ποὺ ἔγινε τυπογράφος γιὰ λόγους ἀνάγκης. Στὰ
ἑλληνικὰ Γράμματα, ὁ Καχτίτσης εἶναι γνωστὸς ὡς ὁ τελειομανὴς ποιητὴς καὶ πεζο-
γράφος, ὁ ἀγχώδης ταξιδευτής, ὁ ἀκαταπόνητος ἐπιστολογράφος καὶ ὁ φανατικὸς
βιβλιόφιλος.Ὅμως ἡ ζωὴ τὸν ἔφερε μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα· ἔζησε τὴν πιὸ δημιουρ-
γικὴ περίοδο τῆς ζωῆς του — ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1956 ἕως λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ
τὸν πρόωρο θάνατό του τὴν ἄνοιξη τοῦ 1970 — στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ [2, 3].
Ἐκεῖ ὁ Καχτίτσης δὲν εἶχε εὔκολη πρόσβαση σὲ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα, γεγονὸς
ποὺ τὸν ὁδἠγησε στὸ νὰ γίνει τελικὰ ὁ ἴδιος ἐκδότης καὶ τυπογράφος.

Γιὰ τὶς ἐκδοτικὲς καὶ τυπογραφικὲς περιπέτειες τοῦ Καχτίτση ἔχουν γραφτεῖ ἀρ-
κετά, ἀλλὰ σὲ πολλὲς σχετικὲς δημοσιεύσεις ἔχουν παρεισφρήσει ἀνακριβῆ στοι-
χεῖα. Πιὸ σωστὴ καὶ πιὸ πλήρης ἀποτίμηση τοῦ ἐκδοτικοῦ ἔργου τοῦ Καχτίτση ἔχει
γίνει ἀπὸ τὸν Γιῶργο Δανιὴλ [4] καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν Βίκτωρα Καμχῆ [3, 5]. Τὸ παρὸν
ἄρθρο ἀποτελεῖ μία προσπάθεια νὰ καταγραφεῖ σὲ ἕνα ἑνιαῖο κείμενο ἡ ἐκδοτικὴ
καὶ τυπογραφικὴ προσπάθεια τοῦ ἕλληνα λογοτέχνη ποὺ εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ ζήσει
μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅταν ἀκόμα δὲν ὑπῆρχαν ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστές, οὔτε
φάξ, οὔτε φυσικὰ τὸ Διαδίκτυο. Ἡ περίπτωση Καχτίτση ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο ἴσως
φαινόμενο, ἐφόσον δημιούργησε σχεδὸν ὁλομόναχος βιβλία μοναδικὰ ὡς πρὸς τὸ
περιεχόμενο καὶ ἀξιοπρόσεκτα ὡς πρὸς τὴν αἰσθητική τους.

2 Λωτοφάγος ἐν τῇ νήσῳ Μοντρεάλῃ

Οἱ πρῶτες σημαντικὲς ἐκδοτικὲς ἀπόπειρες τοῦ Καχτίτση ἔγιναν στὴν Θεσσα-
λονίκη στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960.
Ἀρχίζοντας τὸ 1959, ὁ συγγραφέας δημοσίευσε μερικὲς νουβέλες στὸ περιοδικὸ Δια-
γώνιος, ποὺ ἔβγαζε τότε στὴν Θεσσαλονίκη ὁ Ντίνος Χριστιανόπουλος. Τὸ 1965, ὁ
Καχτίτσης δημοσίευσε τὴν νουβέλα του Ὁ ἐξώστης ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πρώτη Ὕλη»
τῶν φίλων του λογοτεχνῶν Ἐπαμεινώνδα Χ. Γονατᾶ καὶ Δημήτρη Ν. Παπαδίτσα. Τὸ
βιβλίο τυπώθηκε στὴν Θεσσαλονίκη στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Νίκου Νικολαΐδη μὲ τὴν
ἐπιμέλεια τοῦ Καρόλου Τσίζεκ.

Οἱ πολλὲς καθυστερήσεις στὴν ἔκδοση τοῦ Ἐξώστη ἔκαναν τὸν Καχτίτση νὰ
ἀγανακτήσει τόσο ὥστε ἀποφάσισε νὰ γράψει μία νουβέλα ἐπὶ τούτου. Ὅμως, κα-
θὼς βρίσκονταν μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει μίαν ἀκόμα σημαν-
τικὴ δυσκολία: στὸ Μόντρεαλ δὲν ὑπῆρχαν παρὰ καναδυὸ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα
τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐλάχιστη ἐμπειρία στὴν ἔκδοση βιβλίων (ἐξέδιδαν κυρίως ἑλληνι-
κὲς ἐφημερίδες, μενοὺ γιὰ ἑστιατόρια κ.λπ.). Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Καχτίτσης στράφηκε καὶ
πάλι πρὸς τὰ τυπογραφεῖα τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ νουβέλα Ἡ περιπέτεια ἑνὸς βιβλίου, ὅπου καταγράφηκαν τὰ βάσανα τοῦ Κα-
χτίτση γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Ἐξώστη, βγῆκε τὸν Μάιο τοῦ 1965 στὸν Πύργο Ἠλείας,
ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Φραγκίσκου Σορβατζώτη. Τὴν ἔκδοση ἐπιμελήθηκε ὁ ἴδιος
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ὁ συγγραφέας δίνοντας λεπτομερεῖς ὁδηγίες — διὰ ἀλληλογραφίας! — στὸν φίλο
του ποιητὴ Γιώργη Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος τὶς μετέφερε μὲ τὴν σειρά του στὸν τυ-
πογράφο [6, σσ. 236–263]. Ἂν καὶ τυπώθηκε στὴν Ἑλλάδα, τὸ βιβλίο φέρει ὡς τόπο
ἐκδόσεως τὴν «Μοντρεάλη», δηλαδὴ τὸ Μόντρεαλ ὅπως εἶχε κάποτε ἑλληνοποιη-
θεῖ τὸ ὄνομα αὐτῆς τῆς καναδικῆς μεγαλούπολης. Ἐνθουσιασμένος μὲ τὸ δικῆς του
«σύλληψης» ἀποτέλεσμα [6, σελ. 267], ὁ Καχτίτσης ἔβαλε μπρὸς καὶ σὲ μιὰν ἄλλη
ἰδέα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε γιὰ καιρό: νὰ φτιάξει δικό του ἐκδοτικὸ οἶκο, γιὰ νὰ
ἐκδώσει ἔργα δικά του, φίλων του καὶ «σιγὰ–σιγὰ» καὶ ἀπὸ ἄλλους «ξενιτεμένους
συγγραφεῖς», ὅπως γράφει στὸν Γιῶργο Δανιὴλ στὶς 3 Φεβρουαρίου 1966 [4, σσ.
50–55].

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1966, ὁ Καχτίτσης ξεκίνησε τὴν ἐκτύπωση τοῦ μυθιστορή-
ματός του Ὁ ἥρωας τῆς Γάνδης στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Σορβατζώτη στὸν Πύργο [6,
σσ. 270–298]. Ὁ Καχτίτσης ἔστελνε στὸν Παυλόπουλο ταχυδρομικῶς τὰ δακτυλο-
γραφημένα κομμάτια τοῦ μυθιστορήματος ποὺ εἶχε ὁλοκληρώσει καὶ ὁ τελευταῖος
τὰ πήγαινε στὸν Σορβατζώτη γιὰ στοιχειοθεσία καὶ σελιδοποίηση. Τὰ δοκίμια τὰ
λάμβανε ὁ Καχτίστης ταχυδρομικῶς καὶ τὰ ἐπέστρεφε διορθωμένα ἐπίσης μέσῳ τοῦ
ταχυδρομείου. Ἡ ὅλη διαδικασία ἦταν ἐξαιρετικὰ χρονοβόρα. Στὸ μεταξύ, στὴν
Ἑλλάδα οἱ Συνταγματάρχες κατέλυσαν τὴν δημοκρατία καὶ ἐπέβαλαν λογοκρι-
σία. Ὁ Καχτίτσης τότε ζήτησε ἀπὸ τὸν Παυλόπουλο νὰ τοῦ στείλει ὅσα τυπογρα-
φικὰ φύλλα εἶχαν ὁλοκληρωθεῖ καὶ συνέχισε τὴν ἐκτύπωση τοῦ μυθιστορήματος
στὸ Μόντρεαλ στὴν λινοτυπία τῆς ἐφημερίδας Τὸ Ἑλληνοκαναδικὸ Βῆμα. Τὰ τυπο-
γραφικὰ φύλλα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Μόντρεαλ φωτογραφήθηκαν μαζί, μὲ τὸ
α′ μέρος τοῦ μυθιστορήματος νὰ εἶναι φτιαγμένο μὲ στοιχεῖα Ἐλζεβὶρ τοῦ Σορβα-
τζώτη καὶ τὸ β′ μέρος νὰ εἶναι φτιαγμένο μὲ στοιχεῖα ἁπλά (Didot) τῆς λινοτυπίας.
Ὁ ἥρωας τῆς Γάνδης βγῆκε τελικὰ στὸ Μόντρεαλ («Μοντρεάλη») τὸν Δεκέμβριο τοῦ
1967, στὴν φωτοσύνθεση (ὄφσετ), σὲ 500 ἀντίτυπα καὶ μὲ ψευτοβελούδινα ἐξώφυλλα
τριῶν διαφορετικῶν χρωμάτων: καφετί, πράσινο καὶ κίτρινο.

Στὸ ἐξώφυλλο τοῦ Ἥρωα τῆς Γάνδης, ὁ Καχτίτσης ἔβαλε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἐκ-
δοτικὸ σῆμα «Λωτοφάγος» (Εἰκόνα 1). Μὲ τὸ ἴδιο ἐκδοτικὸ σῆμα, ἐπιμελήθηκε καὶ
κυκλοφόρησε τὸν ἑπόμενο χρόνο μιὰ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ φίλου του Γιώργου Δα-
νιήλ, ὁ ὁποῖος ζοῦσε τότε στὸ Τορόντο. Ἡ συλλογὴ Οἱ πρόκες τοῦ Δανιὴλ (Εἰκόνα 2,
ἀριστερά) στοιχειοθετήθηκε καὶ τυπώθηκε — καὶ αὐτή — στὴν λινοτυπία καὶ τὴν
φωτοσύνθεση τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ κολοφώ-
νας τοῦ βιβλίου, ὅπου ὁ Νίκος Καχτίτσης, ὡς ἐπιμελητὴς τῆς ἔκδοσης, παραθέτει
ἕνα ἐπαινετικὸ γιὰ τὸν ἴδιο ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ ποιητῆ (Εἰκόνα 2, δεξιά).

Μὲ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος, ὁ Καχτίτσης συνεργάσθηκε
καὶ γιὰ τὴν ἔκδοση ἑνὸς τρίγλωσσου (ἑλληνικοῦ, ἀγγλικοῦ καὶ γαλλικοῦ) λογο-
τεχνικοῦ περιοδικοῦ μὲ τὸν τίτλο Ὁ Παλίμψηστος – Le Palimpseste – e Palimpsest
(Εἰκόνα 3). Τὸ περιοδικὸ αὐτὸ ἔβγαλε δύο τεύχη στὶς ἀρχὲς τοῦ 1967, ἀλλὰ ἡ ἔκδοση
δὲν συνεχίσθηκε πιθανῶς λόγῳ ἔλλειψης πόρων, λόγῳ ἔλλειψης ἐνδιαφέροντος ἀπὸ
τὸ κοινὸ ἢ ἐπειδὴ ὁ συγγραφέας ἦταν ἀπασχολημένος μὲ τὴν ὁλοκλήρωση ἄλλων
ἐκδόσεων. Πέρα ἀπὸ τὴν λογοτεχνική του ἀξία, Ὁ Παλίμψηστος παρουσιάζει ἐνδια-
φέρον καὶ γιὰ τὴν τυπογραφική του ἐμφάνιση. Μιμούμενος ἐκδόσεις περασμένων
ἐποχῶν, ὁ Καχτίτσης γέμιζε τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μὲ τυπογραφικὰ κοσμήματα
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Εἰκόνα 1: Τὸ ἐξώφυλλο τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Νίκου Καχτίτση Ὁ ἥρωας τῆς Γάνδης, ἐκδόσεις Λω-

τοφάγος, Μοντρεάλη 1967, 344 σσ., 13 cm × 19 cm. Τὸ α′ μέρος (μέχρι τὴν σελίδα 217) στοιχειοθετή-

θηκε μὲ χαρακτῆρες Ἐλζεβὶρ καὶ σελιδοποιήθηκε στὸ τυπογραφεῖο τοῦΦραγκίσκου Σορβατζώτη στὸν

ΠύργοἨλείας, ἐνῶ τὸβ′ μέρος στοιχειοθετήθηκε μὲ ἁπλὰστὴν λινοτυπία τῆς ἐφημερίδας Τὸ Ἑλληνοκα-

ναδικὸ Βῆμα, στὸΜόντρεαλ τοῦΚαναδᾶ.Ἡ τελικὴ ἐκτύπωσησὲ 500 ἀντίτυπα ἔγινε στὴνφωτοσύνθεση

(ὄφσετ) τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1967. Κυκλοφόρησε μὲ ἐξώφυλλα ποικίλων

χρωμάτων. ἄλλα εἶχαν κίτρινο φόντο, ἄλλα καφετὶ καὶ ἄλλα πράσινο. Ἡ εἰκόνα εἶναι προσφορὰ τοῦ

κ. Θωμᾶ Καχτίτση.

(«στολιδάκια» τὰ ἔλεγε ὁ ἴδιος) καὶ ἄλλα ἀξιοπερίεργα ποὺ μάζευε ἀπὸ διάφορα
λαϊκὰ ἔντυπα καὶ ποὺ τὰ ἀναπαρήγαγε σὲ τυπογραφικὰ κλισέ.

3 Ἐκδότης καὶ τυπογράφος

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1966 ὁ Καχτίτσης καὶ ἡ οἰκογένειά του μετακόμισαν σὲ ἰδιόκτητο
σπίτι. Τὸ σπίτι αὐτό, ποὺ διέθετε ὑπόγειο, τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ πραγμα-
τοποιήσει κάτι ποὺ σχεδίαζε ἐπὶ σχεδὸν δέκα χρόνια [6, σελ. 108]: νὰ γίνει ὁ ἴδιος
ἐκδότης τυπογράφος! Ἔτσι στὰ τέλη τοῦ 1966, ὁ Καχτίτσης ἀγόρασε ἕνα μεταχει-
ρισμένο μικρὸ ὄρθιο χειροκίνητο πιεστήριο (Εἰκόνα 4) καὶ λατινικὰ στοιχεῖα γιὰ
στοιχειοθεσία μὲ τὸ χέρι. Ἑλληνικὰ στοιχεῖα δὲν μπόρεσε νὰ βρεῖ στὸν Καναδά. Νὰ
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Εἰκόνα 2: Ἀριστερὰ ὁ μεγάλος τίτλος καὶ δεξιὰ ὁ κολοφώνας τῆς ποιητικῆς συλλογῆς τοῦ Γιώργου Δα-

νιὴλ Οἱ πρόκες, ἐκδόσεις Λωτοφάγος, Μοντρεάλη 1968, 57 σσ., 13 cm × 20 cm. Στοιχειοθετήθηκε στὴν

λινοτυπία μὲ στοιχεῖα ἁπλὰ καὶ τυπώθηκε στὴν φωτοσύνθεση τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος σὲ 500

ἀντίτυπα τὸν Μάιο τοῦ 1968. Ἡ εἰκόνα προέρχεται ἀπὸ τὸ Internet Archive (www.archive.org).

τὰ παραγγείλει στὴν Ἑλλάδα ἦταν σχεδὸν ἀδύνατον, κατ’ ἀρχὰς λόγῳ τοῦ μεγά-
λου βάρους καὶ τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῶν μεταφορικῶν τῶν μολυβένιων στοιχείων,
καὶ κατὰ δεύτερο λόγο γιατὶ μὲ τὴν Δικτατορία ἔγινε σχεδὸν ἀδύνατη ἡ ἀγορὰ καὶ
ἐξαγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τέτοιων ἐπικίνδυνων γιὰ τὸ καθεστῶς ὑλικῶν.

Ἐφόσον δὲν εἶχε στὰ χέρια του ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, ὁ Καχτίτσης στράφηκε
στὴν ἐκτύπωση ἀγγλικῶν βιβλίων μὲ τὸ ἐκδοτικὸ σῆμα «Anthelion Press». Μετὰ
ἀπὸ πολλὲς δοκιμὲς στὸ ὑπόγειο, ποὺ κράτησαν ἕναν χρόνο περίπου, τὰ πρῶτα βι-
βλία ἀπὸ τὸ πιεστήριο τοῦ Καχτίτση ἄρχισαν νὰ βγαίνουν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1968.
Πρῶτο βγῆκε ἕνα 16σέλιδο τομίδιο μὲ μερικὰ πεζὰ τοῦ δι’ ἀλληλογραφίας φίλου
τοῦ Καχτίτση Ἐπαμεινώνδα Χ. Γονατᾶ, ὑπὸ τὸν τίτλο Some Prose Works. Ἀκολού-
θησε σχεδὸν ἀμέσως ἡ μία καὶ μοναδικὴ συλλογὴ νεανικῶν ποιημάτων τοῦ ἴδιου
τοῦ Καχτίτση ὑπὸ τὸν τίτλο Vulnerable Point, 1949 (Εἰκόνα 5).

Στὰ δύο πρῶτα βιβλία ποὺ ἔφτιαξε ἐξ ὁλοκλήρου μόνος του ὁ Καχτίτσης, τὰ
τυπογραφικὰ φύλλα εἶναι τυπωμένα μόνον στὴν μία ὄψη καὶ ἔχουν διπλωθεῖ, ἔτσι
ὥστε τὰ φύλλα τοῦ βιβλίου νὰ μοιάζουν σὰν νὰ εἶναι τυπωμένα καὶ στὶς δύο ὄψεις.
Ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Δανιήλ [4, σελ. 115], αὐτὸ συνέβη



i

i

“eutypon28-29” — 2013/2/19 — 20:47 — page 34 — #38
i

i

i

i

i

i

34 Δ. Α. Φιλίππου

Εἰκόνα 3: Ὁ Παλίμψηστος, τὸ περιοδικὸ τοῦ Νίκου Καχτίτση. Στοιχειοθετήθηκε στὴν λινοτυπία καὶ τυ-

πώθηκε στὴν φωτοσύνθεση (ὄφσετ) τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος σὲ δύο μόνον τεύχη (τεῦχος 1, Ἰα-

νουάριος 1967, 6 σελίδες. τεῦχος 2, «ἄνοιξη 1967» (Ἀπρίλιος 1967;), 16 σελίδες. διαστάσεις 20 cm ×
27 cm περίπου). Ἡ εἰκόνα εἶναι προσφορὰ τοῦ κ. Θωμᾶ Καχτίτση.

γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, ἐπειδὴ δὲν εἶχε μάθει ἀκόμα πῶς νὰ τυπώνει καὶ στὶς δύο
ὄψεις τοῦ τυπογραφικοῦ φύλλου, καὶ δεύτερον, ἐπειδὴ ἤθελε τὰ μικρὰ δημιουργή-
ματά του νὰ δείχνουν κάπως πιὸ ὀγκώδη.

Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1967, μὲ τοὺς πρώτους πειραματισμοὺς στὸ χειροκίνητο
πιεστήρο, καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 1970, ὁ Νίκος Καχτίτσης τύπωσε μόνος του καὶ
κυκλοφόρησε ὀκτὼ τουλάχιστον τομίδια καὶ φυλλάδια (Πίνακας 1). Ὡς καλὸς ἐκ-
δότης, τὸ 1969, στὴν ἐπέτειο τῶν δύο χρόνων ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ πιε-
στηρίου του, ἔβγαλε καὶ κατάλογο μὲ τὶς ἕξι μέχρι τότε ἐκδόσεις του καὶ μὲ τὴν
ὑποσημείωση: “Anthelion Press is a non-profit venture” («Ἡ Anthelion Press εἶναι
μία μὴ κερδοσκοπικὴ περιπέτεια»).
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Εἰκόνα 4: Τὸ ὄρθιο χειροκίνητο πιεστήριο τοῦ Νίκου Καχτίτση στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ του στὸ Μόν-

τρεαλ. Ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ πιεστήριο φαίνεται μισοδιαλυμένος ὁ σελιδοθέτης, ἔτσι ὅπως τὸν ἄφησε ὁ συγ-

γραφέας τὸ 1970 μὲ τὸ κείμενο–καταγγελία γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ Μίκη Θεοδωράκη ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς τῆς

Χούντας. Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, Ἀπρίλιος 2010.

Τὰ κείμενα ποὺ τύπωσε καὶ ἐξέδωσε μόνος του ὁ Καχτίτσης εἶναι πεζὰ καὶ ποι-
ήματα δικά του καὶ φίλων του, καὶ δύο τουλάχιστον ἔντυπα κατὰ τῆς Δικτατορίας:
μιὰ ἀγγλικὴ μετάφραση ἑνὸς ποιήματος καὶ μίας ἀντιδικτατορικῆς δήλωσης τοῦ
Γιώργου Σεφέρη [7], καθὼς καὶ μία δημόσια καταγγελία, στὰ ἀγγλικά, γιὰ τὴν φυ-
λάκιση καὶ τὴν ἐκτόπιση τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.

Ὅλα τὰ ἔντυπα ποὺ δημιούργησε ὁ Καχτίτσης ἔχουν μικρὸ μέγεθος (περίπου
11 cm × 14 cm), πιθανότατα ἐξαιτίας τῆς μικρῆς ἐπιφάνειας τοῦ ὄρθιου πιεστηρίου.
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Εἰκόνα 5: Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Νίκου Καχτίτση Vulnerable Point, 1949. Fourteen Poems of Youth,

Anthelion Press,Montreal 1968, 32 σσ., 11 cm× 14,5 cm. Στοιχειοθετήθηκε στὸ χέρι μὲ πλάγια στοιχεῖα

American Garamond καὶ τυπώθηκε στὸ χειροκίνητο πιεστήριο τοῦ συγγραφέα σὲ 42 ἀντίτυπα κατὰ τὸ

δίμηνο Αὔγουστος–Σεπτέμβριος 1968. Ἡ εἰκόνα εἶναι προσφορὰ τοῦ κ. Θωμᾶ Καχτίτση.

(Συνήθως μικρὰ ὄρθια πιεστήρια χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴν ἐκτύπωση μικρῶν ἐντύ-
πων ὅπως προσκλητήρια, ἐπαγγελματικὲς κάρτες, κ.ἄ.ὅ.) Ἐπειδὴ δὲ οἱ σελίδες του
εἶχαν μικρὸ μέγεθος, ὁ Καχτίτσης ἀναγκάσθηκε νὰ χρησιμοποιήσει καὶ στοιχεῖα
μικροῦ μεγέθους.

Οἱ ἐκδόσεις Anthelion Press εἶναι σχεδὸν ὅλες τυπωμένες μὲ στοιχεῖα μεγέθους
ἕξι, ὀχτὼ καὶ δέκα στιγμῶν Bodoni (Modern) καὶ American Garamond, τὰ ὁποῖα
ὁ Καχτίτσης προμηθεύθηκε στὸ Τορόντο, ἀπὸ τὸ μικρὸ στοιχειοχυτήριο Cornish
& Wimpenny Limited. Μάλιστα, τὰ ποιήματα τῆς συλλογῆς Vulnerable Point, 1949
ἔχουν τυπωθεῖ μὲ πλάγια στοιχεῖα American Garamond μεγέθους ἕξι στιγμῶν, ποὺ
εἶναι ἀρκετὰ δυσανάγνωστα.

Οἱ ἁπολύτως χειροποίητες τυπογραφικὲς δουλειὲς ἔχουν ἕνα ἀκόμα μειο-
νέκτημα: ἔχουν ὑψηλὸ κόστος ἀναπαραγωγῆς, γιατὶ κάθε βιβλίο βγαίνει σε-
λίδα–σελίδα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὁ Καχτίτσης ἦταν ἀναγκασμένος νὰ τυπώνει πε-
ριορισμένο ἀριθμὸ ἀντιτύπων.
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Πίνακας 1: Βιβλία ποὺ κυκλοφόρησαν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Anthelion Press τοῦ Νίκου Καχτίτση.

1 E. C. Gonatas: Some Prose Works. Translated by J. C. Stathatos. Anthelion Press,
Montreal, August 1968. Διαστάσεις 10,7 cm × 14 cm, 16 σελίδες, σὲ 44 αντίτυπα.

2 Nicholas Kachtitsis: Vulnerable Point, 1949. Fourteen Poems of Youth. Anthelion
Press, Montreal, August–September 1968. Διαστάσεις 11 cm × 14,5 cm, 32 σελί-
δες, σὲ 42 ἀντίτυπα.

3 John Donne: Death Be Not Proud. Montreal, Christmas 1968. Δίφυλλο σὲ ἄγνω-
στο ἀριθμὸ ἀντιτύπων.

4 George aniel: e Linchpin. Ten Poems (1964–1967). Anthelion Press,
Montreal, February–March 1969. Διαστάσεις 10 cm × 14 cm, 10 σελίδες μὴ ἀριθ-
μημένες, σὲ 114 αντίτυπα.

5 George Seferis: e Land Within a Wall, a Poem, and Towards the Precipice,
a Declaration. Translated by Dr. John Richmond. Anthelion Press, Montreal,
April–May 1969. Διαστάσεις 11 cm × 14,5 cm, 29 σελίδες μὴ ἀριθμημένες, σὲ
300 ἀντίτυπα. Ὁ Βουτουρὴς [7] ἀποδίδει τὴν μετάφραση στὸν ἴδιο τὸν Καχτί-
τση ἀμφισβητώντας τὴν ὕπαρξη τοῦ John Richmond. Ὅμως ὁ τελευταῖος ἦταν
πρόσωπο ὑπαρκτό. Ὁ βρετανὸς στὴν καταγωγὴ John Richmond (1918–1977)
ἐργάστηκε γιὰ χρόνια ὡς κριτικὸς λογοτεχνίας στὴν ἐφημερίδα Montreal Star.
Τὴν ἐποχὴ τῆς Χούντας στὴν Ἑλλάδα, μετέφρασε ἑλληνικὰ ποιήματα στὰ ἀγ-
γλικά, τὰ ὁποῖα δημοσιεύθηκαν στὸν μικρὸ τόμο e Singing Cells (Ingluvin
Publications, Montreal 1970).

6 Mireille Coulourides: In the Void and Other Poems. Anthelion Press, Montreal
June 1969. Διαστάσεις 11,5 cm × 14,5 cm, 28 σελίδες, σὲ 127 ἀντίτυπα.

7 Nicholas Prior: New Year’s Rhapsody. Anthelion Press, Montreal 1970. Δίφυλλο
σὲ ἄγνωστο ἀριθμὸ ἀντιτύπων. Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Δανιήλ [4, σσ. 35–37],
ἀλλὰ δὲν ἐντοπίσθηκε. Nicholas Prior εἶναι, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, ἕνα ἀπὸ
τὰ πολλὰ ψευδώνυμα τοῦ ἴδιου τοῦ Καχτίτση.

8 Ἀνώνυμος: Prisoner of Savages. e Plight of Mikis eodorakis. Anthelion Press,
Montreal 1970. Ἀναφέρεται ἀπὸ τοὺς Δανιὴλ [4, σσ. 35–37] καὶ Παυλόπουλο [6,
σελ. 299], ἀλλὰ δὲν ἐντοπίσθηκε. Στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Καχτίτση βρέ-
θηκε ἕνας μισοδιαλυμένος σελιδοθέτης μὲ κείμενο στὰ ἀγγλικὰ γιὰ τὸν Θεοδω-
ράκη. Κατὰ τὸν Δανιήλ [4, σελ. 36], πρόκειται γιὰ «δημοσιογραφικὰ κείμενα»
τοῦ Νίκου Καχτίτση.

Οἱ δύο πρῶτες ἐκδόσεις τῆς Anthelion Press κυκλοφόρησαν σὲ 44 καὶ 42 ἀν-
τίτυπα ἀντιστοίχως, ἀριθμοὶ ποὺ κατὰ τὸν Καμχῆ [5, σελ. 748], δὲν εἶναι τυχαῖοι
ἀλλὰ ἀντιστοιχοῦν στὴν τότε ἡλικία τῶν δύο συγγραφέων (τὸ 1968, ὁ Ἐ. Χ. Γονα-
τᾶς ἦταν ἠλικίας 44 ἐτῶν καὶ ὁ Καχτίτσης ἦταν 42 ἐτῶν). Οἱ ὑπόλοιπες ἕξι ἐκδόσεις
βγῆκαν σὲ 300 τὸ πολὺ ἀντίτυπα ἡ καθεμιά. Ὁ Καχτίτσης φρόντιζε δὲ νὰ βάζει στὸν
κολοφώνα κάθε ἔκδοσης τὴν χρονολογία ἐκτύπωσης, μὲ μήνα καὶ ἔτος, καὶ μὲ τὸν
ἀκριβὴ ἀριθμὸ ἀντιτύπων.
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Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὀκτὼ βέβαιες ἐκδόσεις τῆς Anthelion Press, ὁ Καχτίτσης ἑτοίμαζε
καὶ μία ἀκόμα ἔκδοση ποὺ πιθανότατα δὲν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Πρόκειται γιὰ
ἕνα δοκίμιο τοῦ Γιώργου Δανιὴλ μὲ τίτλο: Marcus Aurelius and Philosophy, an Essay.
Μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὸ ἐξώφυλλο παρουσιάστηκε ἀπὸ τὸν Δανιὴλ [4] καὶ μιὰ εἰκόνα
ἀπὸ τὸν κολοφώνα παρουσιάστηκε στὸ περιοδικὸ Ὀροπέδιο [5, σελ. 771], ὅμως τὸ
βιβλίο δὲν ἐντοπίσθηκε. Σὲ μία ἐπιστολὴ μὲ ἡμερομηνία 17/2/1970, ὁ Καχτίτσης ζητᾶ
ἀπὸ τὸν Δανιὴλ «μία μικρὴ πίστωση χρόνου» γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου [4, σσ.
141–142], ἀλλὰ μᾶλλον τὸν πρόλαβε ὁ θάνατος.

4 Τὸ σαράκι κατατρώει ἕναν ἐστὲτ

ὉΚαχτίτσης εἶχε πολὺ συγκεκριμένη ἄποψη γιὰ τὴν ἐμφάνιση τῶν βιβλίων του.
Κατὰ τὸν φίλο του ζωγράφο Θανάση Ἐξαρχόπουλο, ὁ Καχτίτσης εἶχε «μονομανία
[…] μὲ τὰ τυπογραφικὰ πρότυπα μιᾶς ὁρισμένης ἐποχῆς» [8]. Ἤθελε ἡ ἐμφάνιση
τῶν βιβλίων του νὰ ἀντανακλᾶ τὸ περιεχόμενό τους. Ἐφόσον τὰ πεζά του ἀναφέ-
ρονται σὲ μιὰ ἐποχὴ κατάπτωσης ποὺ ξεκινᾶ τὴν ἐποχὴ τοῦΑ′ Παγκοσμίου Πολέμου
καὶ φτάνει περίπου ἕως τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὸν Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἤθελε τὰ
βιβλία του νὰ ἔχουν λίγο ὣς πολὺ τὴν αἰσθητικὴ τῶν βιβλίων καὶ τῶν ἄλλων λαϊ-
κῶν ἀναγνωσμάτων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. «Θέλω τὰ κείμενά μου εἰκονογραφημένα»,
γράφει στὸν Ἐξαρχόπουλο, γιατὶ «προσδίδουν στὸ βιβλίο πολυχρωμία».

Τὸ 1965, ὁ Καχτίτσης προσέγγισε τὸν Ἐξαρχόπουλο, γιὰ νὰ τοῦ ζητήσει νὰ ἀνα-
λάβει τὴν ἐπιμέλεια τῶν βιβλίων του. Ὡστόσο, ἡ συνεργασία ναυάγησε, μεταξὺ ἄλ-
λων γιατὶ ὁ Καχτίτσης τρόμαξε ἀπὸ τὶς νεωτερικὲς ἰδέες τοῦ Ἐξαρχόπουλου γιὰ
τὴν τυπογραφικὴ αἰσθητική [6, σσ. 255 καὶ 264]. Πολλὰ χρόνια ἀργότερα, ὁ Ἐξαρ-
χόπουλος ἔγραψε ὅτι ὁ Καχτίτσης εἶχε μία «ἐν πολλοῖς θαμπὴ εἰκόνα […] γιὰ τὸ
βιβλίο καὶ τὴν ἀρχιτεκτονική του» [8].

Πέρα ἀπὸ τὴν «μονομανία» τοῦ Καχτίτση μὲ τὰ αἰσθητικὰ πρότυπα περασμέ-
νων ἐποχῶν, εἶναι ἐπίσης ἄξιο ἀπορίας γιατί ἔκανε ὅλον αὐτὸν τὸν ἐκδοτικὸ καὶ
τυπογραφικὸ ἀγώνα μόνος του ὑπὸ τόσο δύσκολες συνθῆκες, ἀντὶ π.χ. νὰ κατα-
φύγει σ’ ἕνα καλλιτεχνικὸ τυπογραφεῖο τῆς Μόντρεαλ. Τὴν ἀπάντηση τὴν δίνει ὁ
ἴδιος σὲ μιὰ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Δανιὴλ μὲ ἡμερομηνία 21/5/1968 [4, σελ. 100]:

«Οὐδέποτε σκέφθηκα νὰ ἐπιτύχω δόξες μὲ ἐκδοτικές μου προσπάθειες — γιὰ νὰ
μὴν πῶ καὶ μὲ βιβλία μου ἀκόμα. Ἂν τὸ καλοεξετάσεις, εἴθε νά ’ξερα γιατί τυ-
πώνω. Τὸ ἀποδίδω μᾶλλον σὲ μιὰ διάθεση νὰ παίξω — ἐγὼ ποὺ μικρὸς δὲν εἶχα
παίξει σχεδὸν ποτέ.» [Οἱ λέξεις μὲ πλάγια στοιχεῖα εἶναι ὅπως στὸ πρωτότυπο.]

Τὸ γόητρο ἑνὸς καλαίσθητου βιβλίου εἶναι διαχρονικό. Καὶ ὁ Καχτίτσης φαί-
νεται πώς, παρὰ τὰ μεγάλα ἐμπόδια ποὺ βρέθηκαν ἐμπρός του, προσπάθησε νὰ
ἀφήσει πίσω του βιβλία μοναδικὰ ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ καὶ ὡς
πρὸς τὴν ἐμφάνιση. Τὰ ἀφιερώματα σὲ λογοτεχνικὰ περιοδικὰ καὶ οἱ πάμπολλες
σχετικὲς δημοσιεύσεις δείχνουν πὼς τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων τοῦ Καχτίτση ἔχει
πράγματι σημαντικὴ λογοτεχνικὴ ἀξία. Τὸ ἐὰν πέτυχε ὡς ἐκδότης καὶ τυπογράφος
νὰ βγάλει βιβλία ξεχωριστῆς αἰσθητικῆς, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει θέμα συζήτησης.
Ἀλλὰ ἐν τέλει, ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Καχτίτσης ἀξίζει τὸν θαυμασμό μόνον
καὶ μόνον γιὰ τὰ ὅσα κατάφερε νὰ δημιουργήσει μὲ ἐλάχιστα μέσα.
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Εὐχαριστίες

Ὁ συγγραφέας ἐτούτου τοῦ ἄρθρου ἐκφράζει τὶς θερμὲς εὐχαριστίες του πρὸς
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