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Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ
μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας

Δημήτρης Α. Φιλίππου

Κάτω Γατζέα
373 00 Ἀγριὰ Βόλου
Η/Τ: dfilipp@hotmail.com

῾Ο Γιάννης Κεφαλληνός (Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, 1894 – Ἀθήνα, 1957) θεω-
ρεῖται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους χαράκτες τῆς ῾Ελλάδας. ῞Ομως, ἐκτὸς
ἀπὸ μοναδικὸς χαράκτης, ὁ Κεφαλληνὸς ἦταν ἐπίσης ἐξαιρετικὸς σχεδιαστὴς
καὶ διακοσμητὴς βιβλίων. ῾Ο ᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης (Πειραιάς, 1924 –
Ἀθήνα, 1998) ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀνέδειξε τὸ ἔργο καὶ τὴν συνεισφορὰ
τοῦ Κεφαλληνοῦ στὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ τυπογραφία. ῾Ο Κάσδαγλης ἄρχι-
σε ὡς διορθωτὴς βιβλίων γιὰ νὰ συμπληρώνει τὸ χαμηλὸ οἰκογενειακό του
εἰσόδημα. Τὸ 1966, ἀνέλαβε πρῶτος διευθυντὴς τοῦ Μορφωτικοῦ ῾Ιδρύμα-
τος τῆς ᾿Εθνικῆς Τραπέζης, ἑνὸς ὀργανισμοῦ ποὺ σήμερα φημίζεται γιὰ τὶς
καλαίσθητες ἐκδόσεις του. ῾Ως ἐπιμελητὴς βιβλίων γιὰ πέντε σχεδὸν δεκαε-
τίες, ὁ Κάσδαγλης συνεισέφερε ὅσο ἐλάχιστοι στὴν διατήρηση καὶ ἑδραίωση
τῆς τυπογραφικῆς καλαισθησίας στὴν ῾Ελλάδα, σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ προχει-
ρότητα τείνει νὰ γίνει ὁ κανόνας τῶν ἑλλήνων τυπογράφων.

Jean Kefalinos and Emmanuel Ch. Kasdaglis: two fighters for

quality typography, by Dimitrios Filippou — Jean Kefalinos (b. in
Alexandria, Egypt, in 1894; d. in Athens, Greece, in 1957) is considered
as one of the best engravers of Modern Greece. But, beyond being a
unique engraver, Kefalinos was also an exceptional book designer and
decorator. Emmanuel Ch. Kasdaglis (b. in Piraeus, Greece, in 1924 –
d. in Athens, Greece, in 1998) was the man who brought into light the
work and contribution of Jean Kefalinos in Greek Typography. Kasdaglis
started as a print shop corrector to help his meager family income. In
1966, he became the first director of the National Bank of Greece Cultural
Foundation, now an institution renown for its outstanding publications.
As a book editor for nearly five decades, Kasdaglis contributed enor-
mously in the preservation and institutionalisation of book æsthetics in
Greece, in a period when the low-cost sloppy print became the norm of
Greek typographers.
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12 Δ. Α. Φιλίππου

1 Εἰσαγωγὴ

Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, στὸν ἐνθουσιασμό μου γιὰ τὸ Εὔτυπον, ἀποφάσισα νὰ
βρῶ τὴν διεύθυνση καὶ νὰ γράψω γράμμα σ’ ἕνα ἄτομο, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου τὸ
εἶχα δεῖ ἐπανειλημμένα στὰ ὀπισθόφυλλα ἐκδόσεων τοῦ Μορφωτικοῦ ῾Ιδρύματος
᾿Εθνικῆς Τραπέζης (ΜΙΕΤ): στὸν ᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλη. Λίγες ἑβδομάδες
κατόπιν ἔλαβα μία ἀπάντηση — πολὺ δυσάρεστη ἔκπληξη — ἀπὸ τὴν κυρία Λίνα
Κάσδαγλη, ἡ ὁποία μὲ πληροφοροῦσε πὼς ὁ σύζυγός της δὲν ζοῦσε πιά.
῾Η περιέργειά μου μὲ ὁδήγησε στὸ νὰ ψάξω κατόπιν περισσότερο γιὰ τὸν

Κάσδαγλη καὶ τὸ ἔργο του. Καὶ μοιραῖα, ἐρευνώντας τὸ ἔργο τοῦ Κάσδαγλη
ὁδηγήθηκα σὲ μία ἄλλη μεγάλη προσωπικότητα, στὸν χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνό.
῾Ο Κεφαλληνὸς ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ δίδαξε τυπογραφία σὲ ἑλληνικὸ πανεπι-

στημιακὸ ἵδρυμα (στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν) καὶ ἔχει σχεδιάσει καὶ
διακοσμήσει μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ ὄμορφα ἑλληνικὰ βιβλία. ῎Ομως τὸ ἔργο τοῦ Κε-
φαλληνοῦ θὰ εἶχε περάσει στὴν ἀφάνεια, ἂν ὁ Κάσδαγλης δὲν τὸ ξανάφερνε στὸ
φῶς, καὶ μάλιστα μὲ πολὺ μόχθο καὶ μεθοδικότητα. ᾿Επιπλέον, ὁ ἴδιος Κάσδαγλης
συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ ἐκδόσεις ἔργων τοῦ Καζαντζάκη, τοῦ Καρυωτάκη,
τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Σεφέρη, τοῦ ᾿Ελύτη, τοῦ Πρεβελάκη, τοῦ Θεοτοκᾶ καὶ ἄλλων.
Πρόκειται γιὰ βιβλία ποὺ ὅλοι μας ἔχουμε κάποτε φυλλομετρήσει καὶ ποὺ δικαίως
ἔχουν χαρακτηριστεῖ «ἀληθινὰ κομψοτεχνήματα» [1].
῾Ως ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στοὺς δύο αὐτοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάλαιψαν γιὰ

τὴν τυπογραφικὴ καλαισθησία, παρακάτω παρουσιάζεται ἐν συντομίᾳ ἡ ζωή τους,
καθὼς καὶ λίγα δείγματα ἀπὸ τὰ ἔργα τους. Κύρια πηγὴ τῶν πληροφοριῶν γιὰ τὸν
Κεφαλληνὸ εἶναι οἱ δύο τόμοι ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Κάσδαγλης καὶ ποὺ ἐξέδωσε
τὸ ΜΙΕΤ [2, 3]. Γιὰ τὸν Κάσδαγλη, οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ διάφορα
δημοσιεύματα τοῦ ἀθηναϊκοῦ Τύπου [1, 4, 5] καὶ ἀπὸ δύο βιβλία μὲ ἀναμνήσεις
τοῦ ἴδιου [6, 7].

2 ῾Ο χαράκτης καὶ δάσκαλος

῾Ο Γιάννης Κεφαλληνός γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου στὶς 12 ᾿Ι-
ουλίου τοῦ 1894. ῏Ηταν τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο παιδὶ τοῦ Διονυσίου Κεφαλλη-
νοῦ, ἐμπόρου καὶ καλλιεργητῆ βαμβακιοῦ μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, καὶ τῆς
Βιργινίας Πατούνα, ἡ ὁποία κατάγονταν ἀπὸ τὴν Χίο. Μιᾶς καὶ ἦταν ἐξαιρετι-
κὸς μαθητής, οἱ γονεῖς του τὸν ἔστειλαν τὸ 1912 στὴν Γάνδη τοῦ Βελγίου γιὰ
νὰ σπουδάσει μηχανικός. Κατὰ τὸ δεύτερο ἔτος τῶν σπουδῶν του στὸ Βέλγιο,
ἄρχισε νὰ παρακολουθεῖ καὶ μαθήματα ζωγραφικῆς. Προκειμένου νὰ ἀφοσιωθεῖ
στὴν ζωγραφική, ἀποφάσισε τὴν ἴδια χρονιὰ νὰ ἐγκαταλείψει τὸ Πολυτεχνεῖο τῆς
Γάνδης καὶ νὰ γραφτεῖ στὴν Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ. Τὸν ἑπόμενο
χρόνο (1914), ἀποχώρησε καὶ ἀπὸ τὴν Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ, γιὰ
νὰ συνεχίσει τὶς σπουδές του σὲ μία ἐλεύθερη ἀκαδημία ζωγραφικῆς στὴν ἴδια
πόλη.
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1914 ἐπέστρεψε στὴν ῾Ελλάδα, γιὰ διακοπὲς στὴν Ρόδο

μαζὶ μὲ τοὺς δικούς του. ῾Η ἔναρξη τοῦ Α′ Παγκοσμίου Πολέμου τὸν ἀνάγκασε
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Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 13

Γιάννης Κεφαλληνός
(φωτογραφία ἀπὸ [2]).

νὰ μὴν ἐπιστρέψει στὴν Γαλλία καὶ νὰ παραμείνει στὴν Ἀλεξάνδρεια μέχρι τὶς
ἀρχὲς τοῦ 1919. Στὸ διάστημα αὐτό, γνωρίστηκε μὲ ἕλληνες διανοουμένους τῆς
Ἀλεξάνδρειας, φιλοτέχνησε λίγα ἔργα καὶ δημοσίευσε δοκίμια γιὰ τὴν Τέχνη στὸ
ἀλεξανδρινὸ περιοδικὸ Γράμματα.
Τὸ 1919 ἦταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ σημαδιακὲς χρονιὲς στὴν ζωὴ τοῦ χαράκτη. Στὶς

ἀρχὲς τοῦ χρόνου ἐπέστρεψε στὴν ᾿Εθνικὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ
καὶ ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴν χαρακτική. Τὸν Ἀπρίλιο, γνωρί-
στηκε μὲ τὴν μετέπειτα σύζυγό του Σουζάνα Γκαμέζ, ἀπὸ τὴν Ρὲν τῆς Γαλλίας,
καὶ τὸν Δεκέμβριο γνωρίστηκε μὲ τὸν ποιητὴ Κώστα Βάρναλη, μὲ τὸν ὁποῖο τὸν
συνέδεσε βαθύτατη φιλία. Στὸ μεταξύ, τὸν ᾿Ιούλιο τῆς ἴδιας χρονιᾶς, ἔχασε τὸν
πατέρα του καί, λόγῳ τῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ
στὴν κηδεία, ποὺ ἔγινε στὴν Ἀλεξάνδρεια.
Τὸ 1920 ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του καὶ πρὸς τὸ τέλος τοῦ χρόνου ἐπισκέ-

φθηκε τοὺς δικούς του στὴν Αἴγυπτο. Τότε συνάντησε τὸν Καβάφη καὶ ζωγράφισε
τὴν προσωπογραφία που κοσμεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα ἐκδόσεις ποιημάτων καὶ πεζῶν
τοῦ μεγάλου ἀλεξανδρινοῦ λογοτέχνη.
Μὲ τὴν ἐπιστροφή του στὸ Παρίσι, καταπιάστηκε μὲ τὴν εἰκονογράφηση βι-

βλίων, ἀρχίζοντας μὲ τὸ Mer Océane τοῦ Joseph Rivière (ἐκδόθηκε τὸ 1923)
καὶ συνεχίζοντας μὲ τὸ Sur la pierre blanche τοῦ Anatole France (ἐκδόθηκε τὸ
1924) καὶ τὸ Mémorial de Cauchois τοῦ Georges Duhamel (ἐκδόθηκε τὸ 1927).
Τὸ 1925, ὁ φίλος του Κώστας Βάρναλης δημοσίευσε τὸ δοκίμιο «῾Ο ξυλο-

γράφος Γιάννης Κεφαληνός», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Φιλικὴ ῾Εταιρεία,
καὶ ἔτσι ἄρχισε νὰ μεγαλώνει ἡ φήμη του χαράκτη στὸ ἑλληνικὸ κοινό. Τὸ 1930,
μὲ παρότρυνση τοῦ τότε διευθυντῆ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, γλύπτη Κώστα
Δημητριάδη, ὑπέβαλε ὑποψηφιότητα γιὰ τὴν ἕδρα Χαρακτικῆς, θέση στὴν ὁποία ἐ-
κλέχθηκε τελικὰ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1931. Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1932, ἀσχολήθηκε
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14 Δ. Α. Φιλίππου

῾Η προμετωπίδα τοῦ βιβλίου Mer Océane (1923) τοῦ Joseph Rivière καὶ
τὸ ἐξώφυλλο τοῦ ποιητικοῦ ἔργου Σκλάβοι πολιορκημένοι (1927) τοῦ Κώ-
στα Βάρναλη, σχεδιασμένα καὶ τὰ δύο ἀπὸ τὸν Γιάννη Κεφαλληνό. Τὰ δύο
χαρακτικὰ χαρακτηρίζονται ἀπὸ μοναδικὴ τελειότητα, ἀλλὰ και ἀπὸ ἐξίσου
ἐντυπωσιακὴ διαφορὰ στὸ ὕφος.

μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ ᾿Εργαστηρίου Χαρακτικῆς, γιὰ νὰ ἀρχίσει τελικὰ νὰ παραδί-
δει μαθήματα λιθογραφίας καὶ χαλκογραφίας ἀπὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1935–1936.
Ταυτοχρόνως, ο Κεφαλληνὸς συνέχιζε τὸ καλλιτεχνικό του ἔργο, συμμετέχοντας
σὲ ἐκθέσεις, εἰκονογραφώντας βιβλία καὶ ἄλλα ἔντυπα, καὶ χαράσσοντας ἔργα κα-
τὰ παραγγελία. Τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1939, ἄρχισε νὰ παραδίδει μαθήματα Τέχνης
τοῦ Βιβλίου, καὶ τὴν ἴδια χρονιὰ βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν ῾Εταιρεία τῶν Φιλοτέχνων
γιὰ τὴν εἰκονογράφηση καὶ ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου ῾Ο θάνατος τοῦ Μεδίκου τοῦ Παν-
τελῆ Πρεβελάκη. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ἐπιμελήθηκε καὶ φιλοτέχνησε
ἐξ ὁλοκλήρου ὁ Κεφαλληνός στὴν ῾Ελλάδα.
Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου, τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1940, ὁ Κεφαλληνός, παρέα

μὲ μερικοὺς μετέπειτα πολὺ γνωστοὺς μαθητές του (Τάσσος Ἀλεβίζος, Κώστας
Γραμματόπουλος, Βάσω Κατράκη, κ.ἄ.), ὀργάνωσε στὸ ἐργαστήριό του ὁμάδα
γιὰ τὴν φιλοτέχνηση «διαφημιστικῶν πινάκων ἐθνικῆς σκοπιμότητος». Τέσσερις
ἀφίσες ποὺ δημιούργησε ἡ ὁμάδα τοῦ Κεφαλληνοῦ ἐκτυπώθηκαν καὶ ἐπικολλήθη-
καν στοὺς τοίχους τῆς πολεμικῆς Ἀθήνας τὸν ᾿Ιανουάριο τοῦ 1941. Τὸν ᾿Ιούλιο
τοῦ 1942, οἱ ἰταλικὲς Ἀρχὲς Κατοχῆς, τὸν συνέλαβαν, μαζὶ μὲ τρεῖς μαθητές του,
ἐπειδὴ κατὰ τὴν Β′ ᾿Επαγγελματικὴ ῎Εκθεση στὴν Ἀθήνα, παρουσίασαν ἔργα ἐμ-
πνευσμένα ἀπὸ τὴν πείνα. Μετὰ ἀπὸ ἕξι ἡμέρες, καὶ οἱ τέσσερις συλληφθέντες
ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι, ἀλλὰ τὰ ἔργα τους καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς κατακτητές.
Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ὁ φιλειρηνιστὴς Κεφαλληνὸς καταπιάστηκε

μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια βιβλίων, ἐνῶ γύρω του μαίνονταν ὁ ἐμφύλιος σπα-



i

i

“eutypon20-revised” — 2008/5/20 — 10:15 — page 15 — #19
i

i

i

i

i

i
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Μία σελίδα ἀπὸ τὸν Θάνατο τοῦ Μεδίκου τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη,
βιβλίο ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Γιάννης Κεφαλληνός (1939).

Διαστάσεις βιβλίου: 19 cm × 25,5 cm.

ραγμός. Τὸ 1950, ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν χάραξη γραμματοσήμων, δη-
μιουργώντας μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ ὄμορφες σειρὲς ποὺ κυκλοφόρησαν ποτὲ ἀπὸ
τὰ ῾Ελληνικὰ Ταχυδρομεῖα: ῎Εφηβος τοῦ Μαραθώνα (1950), Ἀπόστολος Παῦλος
(1951), Ἀνοικοδόμηση (1952), ᾿Εθνικὰ προϊόντα (1953) καὶ Ἀρχαία τέχνη (1954).
Τὸ 1954, ὁ Κεφαλληνὸς ἐκλέχθηκε διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν.

Ἀμέσως ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀναδιοργάνωση καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ ἱδρύμα-
τος, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἵδρυση φροντιστηρίων ἐφαρμογῶν καὶ γιὰ τὰ τρία τότε
ὑπάρχοντα ἐργαστήρια τῆς Σχολῆς (1955). Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1956, παρουσίασε
τὴν μνημειώδη ἔκδοση Δέκα λευκαὶ λήκυθοι τοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἔκδοση στὴν
ὁποία βοήθησαν τρεῖς μαθητές του καὶ γιὰ τὴν ὁποία σχεδίασε τὰ τυπογραφικὰ
στοιχεῖα «Θεόκριτος».
Τὸ 1954, ὁ Κεφαλληνὸς γνώρισε τὸν ἄσημο τότε διορθωτὴ ᾿Εμμανουὴλ Χ.

Κάσδαγλη. ῾Ο τελευταῖος εἶχε ἀναλάβει τὴν τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια τῆς τραγω-
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16 Δ. Α. Φιλίππου

Γραμματόσημο ἀπὸ τὴν σειρὰ
Ἀνασυγκρότησις, ποὺ
σχεδίασε ὁ Κεφαλληνὸς καὶ
κυκλοφόρησε τὸ 1952. Τὸ
δελφίνι μὲ τὴν τρίαινα μοιάζει
πολὺ μὲ τὸ δελφίνι καὶ τὴν
ἄγκυρα στὸ οἰκόσημο τοῦ
μεγάλου τυπογράφου τῆς
Βενετίας ῎Αλδου
Μανούτιου [8].

δίας τοῦ Πρεβελάκη ῾Ο Λάζαρος. Δύο χρόνια ἀργότερα, ὁ Κεφαλληνὸς συνερ-
γάστηκε ξανὰ μὲ τὸν Κάσδαγλη γιὰ τὴν γ′ ἔκδοση τοῦ Χρονικοῦ μιᾶς πολιτείας
τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη. ῾Η ἔκδοση, ποὺ ἦταν κάπως περιπετειώδης [6], ἦταν καὶ
τὸ τελευταῖο ὁλοκληρωμένο ἔργο τοῦ Κεφαλληνοῦ. Ἀρρώστησε βαριὰ καὶ λίγους
μῆνες ἀργότερα (27 Φεβρουαρίου 1957) πέθανε σὲ ἡλικία ἐξῆντα τριῶν ἐτῶν ἀπὸ
κίρρωση τοῦ ἥπατος. Κηδεύτηκε μὲ δημόσια δαπάνη τὴν ἑπόμενη τοῦ θανάτου
του καὶ ἐνταφιάστηκε στὸ Α′ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν σὲ τάφο ποὺ παραχώρησε
τιμητικὰ ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων.

3 ῾Ο σχολαστικὸς ἐπιμελητὴς

῾Ο ᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης γεννήθηκε στὸν Πειραιὰ τὸ 1924. Οἱ γονεῖς του
ἦταν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρά Ἀσία. Σπούδασε οἰκονομικὰ στὴν ᾿Εμπορικὴ
Σχολή (τὸ σημερινὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν) καὶ ἔτσι μπόρεσε νὰ
βρεῖ μιὰ θέση ὑπαλλήλου στὴν ᾿Εθνικὴ Τράπεζα τὸ 1947.
῎Ανθρωπος μὲ βαθιὰ ἀγάπη γιὰ τὴν λογοτεχνία καὶ τὸ βιβλίο, ἀποφάσισε νὰ ἀ-

σχοληθεῖ μὲ τὴν ἐπιμέλεια ἐκδόσεων προκειμένου νὰ ἔχει καὶ κάποιο συμπλήρωμα
στὸ πενιχρό ὑπαλληλικό εἰσόδημά του. Τὸ 1949, τύχη ἀγαθὴ τὸν ἔφερε στὸ «ἀ-
γλαότεχνο» τυπογραφεῖο τῶν ἀδελφῶν Ταρουσόπουλου, ποὺ λειτουργοῦσε τότε
στὴν Καστέλα τοῦ Φαλήρου. Στὸ τυπογραφεῖο αὐτό, τὸ ὁποῖο τὸ περιγράφει μὲ
πολλὴ τρυφερότητα σὲ σχετικὸ βιβλίο [6], τύπωναν τὰ βιβλία τους ὁ Καζαντζάκης,
ὁ Πρεβελάκης, ὁ Σεφέρης, ὁ ᾿Ελύτης, κ.ἄ. ῎Ετσι, ὁ νεαρὸς Κάσδαγλης γνωρίστηκε
μὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ μεγάλα ὀνόματα τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ἀλλὰ καὶ μὲ
ἄτομα ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν τέχνη τοῦ βιβλίου γενικότερα, ὅπως ὁ Γιάννης
Κεφαλληνός.
Τὸ 1966, ἡ ᾿Εθνικὴ Τράπεζα τῆς ῾Ελλάδος γιόρταζε τὰ 125 χρόνια ἀπὸ τὴν

ἵδρυσή της. ῾Ο Κάσδαγλης, ὁ ὁποῖος στὸ μεταξὺ εἶχε φτάσει στὴν θέση τοῦ
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᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης
(φωτογραφία: www.agra.gr)

διευθυντῆ δημοσίων σχέσεων, βρῆκε τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ προτείνει στὸ διοικητι-
κὸ συμβούλιο τῆς Τράπεζας τὴν ἵδρυση ἑνὸς μορφωτικοῦ ἱδρύματος μὲ σκοπὸ
τὴν ἀνάπτυξη τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν στὴν ῾Ελλάδα.
῾Η Τράπεζα ἔκανε δεκτὴ τὴν πρότασή του, καὶ ὁ Κάσδαγλης διορίστηκε πρῶτος
διεθυντὴς τοῦ Μορφωτικοῦ ῾Ιδρύματος τῆς ᾿Εθνικῆς Τραπέζης.
Τὸ 1968, ἡ Χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν ἀπέλυσε τὸν Κάσδαγλη καὶ σαράντα

ἕναν ἄλλους συναδέλφους του στὴν ᾿Εθνικὴ Τράπεζα, ἐπειδὴ ἐξέφρασαν ἀνοιχτὰ
τὴν ἀντίθεσή τους στὴν δικτατορία. Αὐτὸ ὡστόσο, δὲν ἐμπόδισε τὸν Κάσδαγλη
στὸ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἐπιμέλεια βιβλίων. Κατ’ ἀυτὸν τὸν τρόπο, μπόρεσε νὰ
ἐπιβιώσει κατὰ τὴν περίοδο τῆς Χούντας. Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας,
ὁ Κάσδαγλης ἐπανῆλθε στὴν θέση τοῦ διευθυντῆ καὶ προέδρου τοῦ ΜΙΕΤ, θέση
ποὺ διατήρησε μέχρι τὸν θάνατό του.
Στὰ σχεδὸν πενῆντα χρόνια τῆς ἐπαγγελματικῆς του σταδιοδρομίας, ὁ Κάσ-

δαγλης ἐπιμελήθηκε περισσότερες ἀπὸ χίλιες ἐκδόσεις βιβλίων [6]. ῞Ομως ὁ Κάσ-
δαγλης δὲν ἀσχολήθηκε μόνον μὲ τὴν ἐπιμέλεια βιβλίων. Περιστοιχίζονταν ἀπὸ
ἀνθρώπους τοῦ βιβλίου, ἀκόμα καὶ στὸν στενὸ οἰκογενειακό του χῶρο. Σύζυ-
γός του ἦταν ἡ ποιήτρια καὶ μεταφράστρια Λίνα Κάσδαγλη· ἀδελφός του ἦταν ὁ
πεζογράφος Νίκος Κάσδαγλης· γιὸς του εἶναι ὁ δημοσιογράφος καὶ πεζογράφος
Χριστόφορος Κάσδαγλης.
῾Ο ἴδιος δημοσίευσε ποίηση (᾿Εμβόλιμα, Ἀθήνα 1975), μετέφρασε ποίηση (Π.

Νερούδα, Εἴκοσι ποιήματα τοῦ ἔρωτα κι ἕνα τραγούδι ἀπελπισμένο, Ἀθήνα 2000) καὶ
ἔγραψε διηγήματα (῾Ιστορίες πρὶν ἀπὸ τὸ σεισμό, Ἀθήνα 1998). ῾Ετοίμασε μελέτες
(Συμβολὴ στὴ βιβλιογραφία Παντελῆ Πρεβελάκη, τρεῖς τόμοι, Ἀθήνα 1967, 1979
καὶ 1990) καὶ λευκώματα (Αὐτόγραφα ἑλλήνων συγγραφέων, ῾Εταιρεία Σπουδῶν
Σχολῆς Μωραΐτη, Ἀθήνα 1974· Κύπρος 1974: Τὸ ἄλλο πρόσωπο τῆς Ἀφροδίτης,
ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 1976, κ.ἄ.). ᾿Οργάνωσε πολλὲς ἐκθέσεις (῎Εκθεση «εἰς μνήμην
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ἐπιφανῶν ἑλλήνων συγγραφέων», 1974· φιλολογικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν Σεφέρη, 1984·
φιλολογικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν Παντελὴ Πρεβελάκη, 1987· «Κύπρος: μνήμη και αγάπη
με το φακό του Γιώργου Σεφέρη», Λευκωσία 1990, κ.ἄ.).
῏Ηταν ἐπίσης ἄνθρωπος ποὺ ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὰ κοινά. ῾Υπῆρξε ἱδρυτικὸ μέ-

λος καὶ γενικὸς γραμματέας τῆς ῾Εταιρείας Σπουδῶν Νεοελληνικοῦ Πολιτισμοῦ
καὶ Γενικῆς Παιδείας καὶ τῆς ῾Εταιρείας Συγγραφέων, τῆς ὁποίας διετέλεσε πρό-
εδρος τὴν περίοδο 1984–1986. Τέλος, χρημάτισε καὶ διευθύνων σύμβουλος τῆς
῾Εταιρείας Γραφικῶν Τεχνῶν Ἀσπιώτη–῎Ελκα.
Προσβλήθηκε ἀπὸ καρκίνο, ποὺ τὸν ταλαιπώρησε γιὰ πολὺ καιρό, καὶ πέθανε

ἀπὸ καρδιακὴ προσβολὴ στὶς 11 Μαρτίου 1998, λίγους μῆνες πρὶν κυκλοφορήσει ἡ
συλλογὴ διηγημάτων ῾Ιστορίες πρὶν ἀπὸ τὸ σεισμό. ῞Εξι χρόνια ἀργότερα, τὸ 2004,
τὸ ΜΙΕΤ ἐξέδωσε τὸν μικρὸ καὶ ἐξαιρετικὰ καλαίσθητο τόμο Σκαλαθύρματα,
μὲ σκόρπια κείμενα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγάπησε τὸ βιβλίο ὅσο ἐλάχιστοι ἄλλοι.
Κηδεύτηκε καὶ ἐνταφιάστηκε στὸ Β′ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν στὰ Πατήσια.

4 Πάθος γιὰ τὴν τυπογραφία

Τόσο ὁ Κεφαλληνὸς ὅσο καὶ ὁ Κάσδαγλης ἀγαποῦσαν τὴν τυπογραφία. Γιὰ τὴν
ἀκρίβεια, καὶ οἱ δύο ἀγαποῦσαν τὴν ἀληθινὴ δημιουργία, ποὺ ἀπαιτεῖ πολὺ μεράκι
καὶ κόπο.
῾Ο Κεφαλληνὸς δὲν πρόλαβε νὰ γνωρίσει τὴν φωτοσύνθεση καὶ τὴν ἠλεκτρο-

νικὴ στοιχειοθεσία. ῾Η σημερινὴ «ἐπιτραπέζια τυπογραφία» μᾶλλον θὰ φάνταζε
ψεύτικη δημιουργία — ρηχὴ καὶ ἐπίπλαστη — γι’ αὐτὸν ποὺ εἶχε μάθει νὰ ἀναζη-
τᾶ τὴν τελειότητα ὧρες ἀτελείωτες μὲ τὸ μολύβι, τὸ κοπίδι ἢ καὶ τὸ τσιμπιδάκι.
Πάντως, εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι ὁ μεγάλος χαράκτης δὲν θὰ ἔλεγε ὅτι οἱ προχειρο-
δουλειὲς τοῦ τύπου «ἅρπα–κόλλα» εἶναι ἀποκλειστικὸ προνόμιο τῆς ἐποχῆς μας.
῾Ορίστε πῶς περιγράφει ὁ ἴδιος ὁ Κεφαλληνὸς τὴν κατάσταση στὴν εὐρωπαϊκὴ
τυπογραφία κατὰ τὴν περίοδο τῆς βιομηχανικῆς ἐπανάστασης (19ος αἰώνας):

«῾Η τυπογραφία κατεβαίνει, κατεβαίνει τὰ σκαλοπάτια. Μιὰ ρουτίνα ἀπελπι-
στική, ἕνα παραγέμισμα χωρὶς ντροπή, μιὰ ἀκαλαισθησία γιὰ νὰ ξερνᾶς.» —
Νέα ῾Εστία, τεῦχος 145, 1 ᾿Ιανουαρίου 1933, σσv. 41–44. (Ἀναδημοσιεύεται
στὸ [3].)

῞Οσο γιὰ τὸν Κάσδαγλη, καὶ ἐκεῖνος, παρ’ ὅτι γνώρισε τὸ offset καὶ τοὺς
ὑπολογιστές, ἐντούτοις χρησιμοποίησε σχεδὸν πάντα τὴν μονοτυπία καὶ τὸ πλῆρες
πολυτονικό (μὲ τὴν βαρεία) γιὰ τὴν στοιχειοθεσία τῶν βιβλίων ποὺ ἐπιμελήθηκε.
Καὶ οἱ ἀναμνήσεις του ἀπὸ τὰ παλιὰ ἀθηναϊκὰ τυπογραφεῖα [6, 7] ἔχουν μέσα τους
διάχυτο τὸ αἴσθημα τῆς νοσταλγίας γιὰ μία ἐποχὴ ποὺ πέρασε καὶ γιὰ μιὰ τέχνη
ποὺ ἔχει σχεδὸν ἐξαφανιστεῖ.

5 Δάσκαλοι γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς

῾Η γνώση καὶ τοῦ Κεφαλληνοῦ καὶ τοῦ Κάσδαγλη γιὰ τὴν τυπογραφία ἦταν βαθιὰ
καὶ τὸ διαπιστώνουμε σὲ κάθε δημιούργημά τους. Δυστυχῶς, μόνον ὁ Κεφαλ-
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ληνὸς ἔκανε κάποιες ἀπόπειρες νὰ καταγράψει τὶς γνώσεις του σχετικὰ μὲ τὴν
τυπογραφία, μὲ τὶς σημειώσεις γιὰ τὸ μάθημα τῆς Τέχνης τοῦ Βιβλίου, ποὺ δίδαξε
στὴν ΑΣΚΤ, καὶ μὲ καναδυὸ ἄλλα ἄρθρα ποὺ δημοσιεύθηκαν σὲ περιοδικὰ τῆς
ἐποχῆς. (῞Ολα αὐτὰ τὰ κείμενα τοῦ Κεφαλληνοῦ περιλαμβάνονται στὸν σχετικὸ
τόμο ποὺ ἐξέδωσε τὸ ΜΙΕΤ [3].) Καὶ ὁ Κάσδαγλης μᾶς ἄφησε μόνον προσωπικὲς
ἀναμνήσεις στὸ χαρτί.
Συνεπῶς, τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι: Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ διδαχθοῦμε

καὶ ἐμεῖς, ποὺ οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουμε ἰδέα πῶς στήνεται ἕνα βιβλίο, ἀπὸ τὶς δύο
αὐτὲς μεγάλες μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας;
Πρῶτα–πρῶτα, διαβάζοντας τὶς λιγοστὲς σημειώσεις τοῦ Κεφαλληνοῦ [3], μα-

θαίνουμε πολλά. Μαθαίνουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ «τὸ ζύγισμα τῆς πείρας», τὸ κάτω
περιθώριο τῆς σελίδας πρέπει νὰ εἶναι «τόσο φαρδύ, ποὺ τὰ δάχτυλα κρατώντας τὸ
βιβλίο νὰ μὴν ἐμποδίζουν τὴν ἀνάγνωση». Ἀπὸ τὶς ἴδιες σημειώσεις, μαθαίνουμε
ἐπίσης ὅτι σὲ ἕνα βιβλίο ὑπάρχουν ἕξι διαφορετικοὶ τύποι τίτλων: «α) ῾Ο μικρὸς
τίτλος ἢ ψευδότιτλος. β) ῾Ο μεγάλος τίτλος. γ) ῾Ο τίτλος τῆς ἀρχῆς. δ) ῾Ο τίτλος
τῶν κεφαλαίων. ε) ῾Ο τίτλος [κεφαλίδα] ποὺ τρέχει πάνω σὲ κάθε σελίδα. ϛ) ῾Ο
κύριος, ἀναλυτικὸς καὶ πλήρης τίτλος (frontspice).»
Κατὰ δεύτερο λόγο τὰ βιβλία ποὺ σχεδίασε ὁ Κεφαλληνὸς καὶ ποὺ ἐπιμελή-

θηκε ὁ Κάσδαγλης μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. ῎Αλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κάσδαγλης
παρατηρώντας ἄλλα βιβλία ἐκπαιδεύτηκε στὴν τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια βιβλίων [6].
Μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς εἴμαστε τυχεροὶ ἐφόσον τὰ περισσότερα βιβλία ποὺ

ἐπιμελήθηκε ὁ Κάσδαγλης κυκλοφοροῦν στὴν ἀγορά. ῎Εχουμε ἔτσι τὴν εὐκαιρία
νὰ θαυμάσουμε μὲ πόση μαεστρία, ὁ Κάσδαγλης βάζει σ’ ἕναν τόμο [3] τὰ σκόρ-
πια κείμενα τοῦ δασκάλου του· τὰ χωρίζει σὲ μέρη, κεφάλαια καὶ ἑνότητες· τὰ
διορθώνει μὲ ἐπεξηγηματικὲς σημειώσεις· καὶ τὰ συμπληρώνει μὲ χρονολόγιο καὶ
εὑρετήριο ὀνομάτων. ῞Ενα πιὸ ἔμπειρο μάτι μπορεῖ ἐπίσης νὰ θαυμάσει τὸν ἄψογο
γεωμετρικὸ σχεδιασμὸ τῆς σελίδας στὸ ἴδιο βιβλίο (βλ. σχετικὴ εἰκόνα).
῾Ο Κεφαλληνὸς ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν παροιμιώδη τελειομανία του, ποὺ προ-

κάλεσε καὶ ἀρκετὲς παρεξηγήσεις. Σίγουρα, στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς μαζικῆς
παραγωγῆς, δύσκολα θὰ ἐπιβίωνε ἕνας τέτοιος ἐστέτ. ῞Ομως, ὁ Κάσδαγλης, ποὺ
ἐπιμελήθηκε τόσα καὶ τόσα ἂψογα βιβλία, ὄχι μόνο ἔκανε πράξη τὴν διδασκαλία
τοῦ Κεφαλληνοῦ, ἀλλὰ ἐπιπλέον ἔδειξε πὼς καλαισθησία καὶ μαζικὴ παραγωγὴ
βιβλίων δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως ἔννοιες ἀσυμβίβαστες. ῍Ας εὐχηθοῦμε τὸ ἔργο καὶ
τῶν δύο μαχητῶν τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας νὰ γίνει δίδαγμα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες
γενιὲς τῶν ἐπαγγελματιῶν καὶ τῶν ἐρασιτεχνῶν τυπογράφων!

Σημείωση: Τὸ 2007 συμπληρώθηκαν πενῆντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κεφαλληνοῦ
καὶ ἐφέτος (2008) συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κάσδαγλη. ῎Αραγε
τοὺς θυμήθηκε κανεὶς ἄλλος;
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