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ΒΙΒΛÍΟ-ΠΑΡΟΥΣÍΑΣΗ
Γιῶργος Ε. Δαρδανός, Σελίδες στὴν ὀθόνη ἢ σὲ χαρτί, σσ. 362. Ἐκδόσεις
Gutenberg, Ἀθήνα 2010. ISBN 978-960-01-1342-6. Τιμὴ 17 €.

Ὁ Γιῶργος Δαρδανὸς ἔχει μεγάλη καὶ ἰδιαίτερη
ἱστορία στὸν χῶρο τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου. Ξεκίνησε
στὰ χρόνια τοῦ 1950 ὡς βοηθὸς τυπογράφου στὸ
κέντρο τῆς Ἀθήνας. Τὸ 1963 ἵδρυσε τὶς ἐκδόσεις
Gutenberg/Τυπωθήτω καὶ σήμερα μετρᾶ μερικὲς χι-
λιάδες τίτλους στὸ ἐνεργητικό του.

Ἐπειδὴ πονάει τὸ βιβλίο καὶ ἀνησυχεῖ γιὰ τὸ
μέλλον του, πρὶν ἀπὸ δυὸ χρόνια περίπου, ὁ Δαρδα-
νὸς ζήτησε ἀπὸ ὁρισμένους πανεπιστημιακοὺς καὶ
ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων γενικότερα νὰ ποῦν τὴν
γνώμη τους γιὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν βι-
βλίων — πιὸ γνωστὰ ὡς e-book — στὸν χῶρο τὸν
ἐκδόσεων. Τὶς ἀπόψεις αὐτές, τὶς συγκέντρωσε κα-
τόπιν, μαζὶ μὲ περίπου ἄλλα τόσα σχετικὰ ἐπιψαλι-
δίσματα ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὸ διαδίκτυο, σὲ ἕναν καλαίσθητο τόμο ἀφιερωμένο στὴν
«ἑπόμενη ἐξέλιξη» στὰ ἐκδοτικὰ πράγματα.

Οἱ περισσότεροι συγγραφεῖς τοῦ τόμου ἀναγνωρίζουν πὼς τὸ e-book ἔχει πολλὰ
πλεονεκτήματα, ὅπως

• γρήγορη ἔκδοση χωρὶς τυπογραφεῖα, βιβλιοδέτες καὶ διακινητές (καὶ συχνὰ
χωρὶς ἐκδότη),

• οἰκονομία στὸ χαρτί (μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὁ ἀναγνώστης δὲν προχωρᾶ καὶ
σὲ ἐκτύπωση),

• αὐτονομία στὴν μάθηση καὶ τέλος τοῦ μονοπωλίου ποὺ εἶχε ὁ δάσκαλος στὴν
γνώση,

• εὔκολη «εὑρετηρίαση» (sic) καὶ ἀναζήτηση πηγῶν μέσῳ συνδέσμων πρὸς τὸ
διαδίκτυο,

• ρευστότητα καὶ διαδραστικότητα μὲ ἐκδόσεις τύπου wiki ποὺ δίνουν στὸν
ἀναγνώστη τὴν δυνατότητα νὰ ἐπεμβαίνει στὸ κείμενο,

• δυνατότητα εὔκολης κυκλοφορίας τίτλων ποὺ ἔχουν ἐξαντληθεῖ,

• κατάργηση χρονικῶν καὶ χωρικῶν δεσμεύσεων, κ.ἄ.

Πολλοὶ ἐπίσης παραδέχονται πὼς οἱ νεώτερες γενιές, ποὺ εἶναι ἐξοικειωμένες μὲ
κάθε εἶδος ἠλεκτρονικὸ μαραφέτι, δὲν θὰ ἀργήσουν νὰ υἱοθετήσουν τὸ e-book ὡς
τὸ σύγχρονο μέσο πληροφόρησης, ἐκπαίδευσης καὶ ψυχαγωγίας.

Στὸν ἀντίλογο, ὁρισμένοι γνωστοὶ στὸ εὐρύτερο κοινὸ συγγραφεῖς ἀρκοῦνται
σὲ γενικόλογους συναισθηματισμοὺς ὑπὲρ τοῦ ἔντυπου βιβλίου, ἐπιτιμώντας ἔν-
τονα τοὺς «ἀπαίδευτους τεχνοκράτες» καὶ τοὺς «ἐθισμένους καὶ “ἐξαρτημένους”
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44 Βιβλίο-Παρουσίαση

ἠλεκτρονικοὺς χρῆστες»! Πιὸ νηφάλιοι ὡστόσο, οἱ περισσότεροι συγγραφεῖς τοῦ
τόμου βλέπουν στὸ e-book, ὄχι μόνον πλεονεκτήματα ἀλλὰ καὶ ἀρκετὰ σημαντικὰ
μειονεκτήματα, ὅπως

• δυσκολία ἀνάγνωσης σὲ ὀθόνες πού, ὅσο καὶ ἂν ἔχουν βελτιωθεῖ, ἐξακολου-
θοῦν νὰ ὑστεροῦν σὲ εὐκρίνεια σὲ σύγκριση μὲ τὸ τυπωμένο βιβλίο,

• ἀδυναμία ξεφυλίσματος μὲ τὸ χέρι καὶ τέλος στὴν προσωπικὴ σχέση ποὺ ἔχει
ὁ ἀναγνώστης μὲ τὸ βιβλίο–ἀντικείμενο,

• ἐγκατάλειψη τοῦ βιβλίου ὡς τέχνη καὶ πτώση τῆς ποιότητας στὴν ἔκδοση μὲ
τὴν ἐξαφάνιση εἰκονογράφων, διορθωτῶν καὶ ἐπιμελητῶν,

• ὑπερπληθωρισμὸς τίτλων ποὺ μποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν «σκουπίδια»,

• μονίμως προσωρινὸ περιεχόμενο μιᾶς καὶ αὐτὸ μεταβάλλεται πολὺ γρήγορα
εἴτε μὲ συνεχεῖς ἐκδόσεις εἴτε μὲ παρεμβάσεις τοῦ ἀναγνώστη, ὅπως συμβαίνει
σὲ ἐκδόσεις wiki,

• πτώση στὴν μάθηση, ἰδιαίτερα στὶς πολὺ τρυφερὲς ἠλικίες ποὺ κινδυνεύουν
νὰ γίνουν λειτουργικὰ ἀναλφάβητες ἐὰν δὲν ἔχουν μπροστά τους ὀθόνη καὶ
πληκτρολόγιο,

• μετάλλαξη τῶν βιβλιοθηκῶν ἀπὸ χώρους πνευματικῆς καλλιέργειας σὲ χώ-
ρους ἠλεκτρονικῶν διασυνδέσεων,

• αὔξηση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων στὴν ἐκπαίδευση έφόσον οἱ πλέον φτω-
χὲς τάξεις δὲν ἔχουν τὴν ἴδια δυνατότητα πρόσβασης στοὺς Η/Υ καὶ στὸ δια-
δίκτυο, κ.ἄ.

Μὲ λίγα λόγια, ἡ πλειονότητα τῶν συγγραφέων πιστεύει πὼς ὅπως ἡ τηλεόραση δὲν
ἐξαφάνισε τὸν κινηματογράφο καὶ τὸ ραδιόφωνο, ἔτσι καὶ τὸ e-book δὲν θὰ ἐξαφα-
νίσει τὸ ἔντυπο βιβλίο. Τὸ τελευταῖο θὰ χάσει πολὺ ἔδαφος, ἀλλὰ θὰ συνεχίσει νὰ
ὑπάρχει.

Ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Νίκος Δήμου, ποὺ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς τοῦ τό-
μου, τὸ βιβλίο δὲν πεθαίνει, ἁπλῶς μεταλλάσσεται. Καὶ ὁ δάσκαλος δὲν κινδυνεύει
νὰ γίνει δεινόσαυρος στὰ μουσεῖα, γιατὶ τὸ ἐρέθισμα στὴν μόρφωση προκύπτει «διὰ
ζώσης». Ἐκεῖνοι παντως ποὺ κινδυνεύουν μὲ ἐξαφάνιση εἶναι οἱ μικροὶ βιβλιοπῶλες,
ἐὰν δὲν βροῦν τρόπο νὰ προσαρμοστοῦν στὴν νέα πραγματικότητα.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τόμος ποὺ ἑτοίμασε ὁ Γιῶργος Δαρδανὸς
δὲν κυκλοφορεῖ (τουλάχιστον γιὰ τὴν ὥρα) σὲ ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση, ἀλλὰ μόνον σὲ
ἔντυπη. Καὶ εἶναι καλὸ νὰ ξεφυλλίσετε τὸ βιβλίο τοῦτο, ἂν τὸ πετύχετε σὲ κανένα
βιβλιοπωλεῖο, γιατὶ εἶναι φτιαγμένο μὲ πολὺ μεράκι ἀπὸ τὸν Γιάννη Μαμάη, ἕναν
μάστορα τῆς τυπογραφίας.

∗ ∗ ∗
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ΓιώργηςΔ. Βαρλάμος,Χαρακτική (Σημειώσεις ἀπὸ τὸ εργαστήριο, τεχνικὴ τῆς χαρα-
κτικῆς, ἀρχὴ τῆς τυπογραφίας, ἔργα χαρακτικῆς), σσ. 115. Ἐκδόσεις Σύγχρονη Ἐποχή,
Ἀθήνα 2010. ISBN 978-960-451-113-6. Τιμὴ 30 €.

Ὁ χαράκτης καὶ ζωγράφος Γιώργης Βαρλάμος
(γεν. 1922) εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους ἐναπομείναν-
τες μαθητὲς τοῦ Γιάννη Κεφαλληνοῦ, τοῦ χαράκτη
ποὺ ἀνέβασε τὸ ἐπίπεδο τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου ἀπὸ
κοινὸ ἀντικείμενο σὲ καλλιτεχνικὸ ἔργο ὑψηλῆς αἰ-
σθητικῆς (βλ. Εὔτυπον, τχ. 20, Ἀπρ. 2008, σσ. 11–21).

Στὸ γέρμα τῆς ζωῆς, μὲ ἕναν τεράστιο ἔργο καὶ
καταξιωμένος στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, ὁ
Βαρλάμος μεταδίδει στὸ παρὸν λεύκωμα μαθήματα
ἀπὸ τὴν δική του ἐμπειρία στὶς διδαχὲς τοῦ Κεφαλ-
ληνοῦ.

Γιὰ τὴν χαρακτική, τὴν τέχνη ποὺ «ἄνοιξε τὸ
δρόμο πρὸς τὴ μόρφωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ γέν-
νηση τῆς τυπογραφίας», ὁ Βαρλάμος παρουσιάζει
σημειώσεις ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο, πληροφορίες γιὰ τὶς
διάφορες χαρακτικὲς τεχνικές (ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία, μεταξοτυ-
πία), καθὼς καὶ τὸ πιστεύω του ὅτι μόνον τὸ πηγαῖο αἴσθημα — ἡ «κατάθεση ψυ-
χῆς», ὅπως γράφει — καὶ ὄχι ἡ τεχνική, προκαλεῖ τὴν «μαγικὴ ἕλξη ποὺ ἀσκεῖ ἡ θέα
τοῦ ἀντιτύπου».

Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου, ὁ Βαρλάμος ἀναφέρεται στὴν τυπογραφία, τὴν
ἄλλη τέχνη ποὺ ὑπηρέτησε ὁ ἴδιος εἰκονογραφώντας περισσότερα ἀπὸ διακόσια βι-
βλία. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὴν σταδιακὴ ἐξέλιξη τῆς γραφῆς καὶ τῶν ἐκτυ-
πώσεων: ἀπὸ τὴν χάραξη στὶς πέτρες, στὶς στάμπες τῆς μεσαιωνικῆς ἐποχῆς καὶ
μέχρι τὸ ὄφσετ. Εἰδικὴ ἀναφορὰ γίνεται στὸ χαρτὶ καὶ στὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ βι-
βλίου, δηλαδὴ ὅ,τι κάνει τὸ βιβλίο καλαίσθητο καὶ εὐανάγνωστο.

Ὅπως εἶναι φυσικό, τὸ βιβλίο εἶναι πλούσια εἰκονογραφημένο μὲ ἔργα τοῦ ἴδιου
τοῦ καλλιτέχνη/συγγραφέα.

∗ ∗ ∗

Γιῶργoς Δ. Ματθιόπουλος, Ἀνθολόγιο ἑλληνικῆς τυπογραφίας (Συνοπτικὴ ἱστο-
ρία τῆς τέχνης τοῦ ἔντυπου ἑλληνικοῦ βιβλίου ἀπὸ τὸν 15ο ἕως τὸν 20ὸ αἰώνα), σσ. 584.
Μὲ πρόλογο τοῦ Δημήτρη Θ. Ἀρβανίτη. Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡρά-
κλειο 2009. ISBN 978-960-524-297-8 . Τιμὴ 45 €.

Ὁ Γιῶργος Ματθιόπουλος, ψυχὴ τῆς Ἑταιρείας Ἑλληνικῶν Τυπογραφικῶν Στοι-
χείων καὶ γνωστὀς ἀπὸ τὴν ψηφιοποίηση πολλῶν ἱστορικῶν ἑλληνικῶν γραμματο-
σειρῶν (βλ. Εὔτυπον, τχ. 20, Ἀπρ. 2008, σσ. 1–9), σὲ συνεργασία μὲ τὶς Πανεπιστη-
μιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, παρουσίασε τελευταῖα μία ἐκτενὴ ἐπισκόπηση τῆς ἑλλη-
νικῆς τυπογραφίας, ξεκινώντας ἀπὸ τὶς πρῶτες ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὴν Ἰταλία τὴν
ἐποχὴ τῆς Ἀναγέννησης καὶ φτάνοντας μέχρι ὁρισμένα γνωστὰ ἀθηναϊκὰ τυπογρα-
φεῖα τοῦ 20οῦ αἰ.
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Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐκδότες, ὁ τόμος αὐτὸς «ἀπευ-
θύνεται σὲ ἕνα εὐρὺ κοινὸ […] ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ
τὶς πολύμορφες ἐκφάνσεις τοῦ νεοελληνικοῦ πολι-
τισμοῦ, καθὼς καὶ στοὺς πολυάριθμους νέους ἐπαγ-
γελματίες τοῦ χώρου τῶν γραφικῶν τεχνῶν».

Τὸ ὀγκῶδες λεύκωμα περιέχει πλούσιο ἔγχρωμο
φωτογραφικὸ ὑλικὸ μὲ ἑκατοντάδες ἐξώφυλλα καὶ
σελίδες βιβλίων ἀπὸ ὅλες τὶς περιόδους τῆς ἑλληνι-
κῆς τυπογραφίας, ἀπὸ τὰ Ἐρωτήματα τοῦ Μανουὴλ
Χρυσολωρᾶ (Φλωρεντία 1475 ἢ Βιτσέντσα 1475/
1476) μέχρι τὶς Δέκα λευκὲς λυκήθους τοῦ Γιάννη Κε-
φαλληνοῦ καὶ τῶν συνεργατῶν του (Ἀθήνα 1956).
Σὲ συνοδευτικὰ κείμενα περιγράφεται ἡ ἱστορία τοῦ
ἑλληνικοῦ ἐντύπου σὲ συνάρτηση μὲ τὶς κατὰ ἐπο-

χὲς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες. Εἰδικὰ λήμματα περιγράφουν τὴν ζωὴ
καὶ τὸ ἔργο σημαντικῶν πρωτοπόρων τυπογράφων καὶ ἐκδοτῶν ἑλληνικῶν βιβλίων,
ὅπως ὁ ἰταλὸς Ἄλδος Μανούτιος, οἱ ἐν Βενετίᾳ Ζαχαρίας Καλλιέργης καὶ Νικόλαος
Γλυκύς, ἡ οίκογένεια τῶν γάλλων Ντιντό, ἀλλὰ καὶ μεταγενέστερων, ὅπως ὁ Γεώρ-
γιος Φέξης, ὁ Κώστας Ἐλευθερουδάκης, ὁ Κώστας Γκοβόστης καὶ ἄλλοι πολλοί.
Τέλος, τὸ βιβλίο περιλαμβάνει πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν τυπογραφικὴ τεχνολο-
γία, ἀπὸ τὰ πρῶτα πιεστήρια μὲ κινητὰ στοιχεῖα μέχρι τὰ σύγχρονα περιστροφικὰ
ταχυπιεστήρια.

Στὸ ὀπισθόφυλλο οἱ ἐκδότες ἀναφέρουν πὼς στόχος τους εἶναι, μέσα ἀπὸ αὐτὴ
τὴν ἔκδοση, νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος «γιὰ μιὰ εὐρύτερη κατανόηση τῆς αἰσθητικῆς τῆς
ἑλληνικῆς τυπογραφίας τοῦ χθὲς ποὺ θὰ βοηθήσει τὸν ἀναγνώστη νὰ ἀξιολογεῖ τὶς
ἐπιλογὲς τοῦ σήμερα». Εὐχόμαστε νὰ τὸν πετύχουν!

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com


