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MΙÀ ΔΙÓΡΘΩΣΗ

Στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Εὐτύπου, γράφτηκε ὅτι ὁ πρῶτος συγγραφέας ποὺ
χρησιμοποίησε γραφομηχανὴ ἦταν ὁ Μὰρκ Τουέιν (Δ. Α. Φιλίππου: «Στὴν ἐποχὴ
τῆς γραφομηχανῆς», Εὔτυπον, τεῦχος 26–27, Ὀκτ. 2011, σσ. 27–33). Ὅμως, ψάχνον-
τας λίγο περισσότερο, διαπιστώνει κανεὶς πὼς ὁ γνωστὸς ἀμερικανὸς πεζογράφος
μᾶλλον σφάλλει ἢ ψεύδεται στὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση.

Σύμφωνα μὲ τὸν Paul Lippman (“Fanny Kemble: Was she the first author to use
the Sholes & Glidden?” ETCetera, number 3, April 1988, pp. 1–3), τὸ πρῶτο ἄτομο
ποὺ χρησιμοποίησε γραφομηχανὴ γιὰ συγγραφικοὺς σκοποὺς ἦταν ἡ ἀγγλοαμερι-
κανὴ ἠθοποιός, συγγραφέας καὶ πολέμιος τῆς δουλείας τῶν μαύρων Frances Anne
Kemble ἢ Fanny Kemble (1809–1893). Ἡ τελευταία ἔγραφε τακτικὰ στὸ μηνιαῖο πο-
λιτικὸ καὶ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ τῆς Βοστώνης Atlantic Monthly.

Στὴν διασωθείσα ἀλληγογραφία τῆς Kemble, ὑπάρχει μία ἐπιστολὴ μὲ ἡμερο-
μηνία 8 Μαρτίου 1876, στὴν ὁποία ἡ συγγραφέας ἀναφέρει:

« Ἡ ἐκτυπωτική μου μηχανή [μιὰ γραφομηχανὴ Sholes & Glidden] εἶναι τὸ πιὸ
ὑπέροχο δημιούργημα, καὶ τὴν χρησιμοποιῶ τώρα ἐξ ὁλοκλήρου γιὰ τὴν ἀντι-
γραφὴ τοῦ ὑλικοῦ ποὺ στέλνω στὸ Atlantic Monthly.»

Ὁ Lippman ἐκτιμᾶ πὼς ἡ Kemble χρησιμοποιοῦσε τὴν γραφομηχανὴ Sholes &
Glidden γιὰ συγγραφικοὺς σκοποὺς ἤδη ἀπὸ τὸ 1875.

Ὅσο γιὰ τὸν Τουέιν, αὐτὸς ἴσως νὰ χρησιμοποίησε γραφομηχανὴ ἴδιου τύπου
γιὰ νὰ γράψει ἐπιστολὲς τὸ 1874. Ὡστόσο, τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ παρέδωσε δακτυ-
λογραφημένο στὸν τυπογράφο ἦταν Ἡ ζωὴ στὸν Μισισιπή (Life on the Mississippi) τὸ
1883 (βλ. Darryl Rehr, “On Twain and the typewriter”, ETCetera, number 6, February
1989, pp. 10–11).

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com
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Διαφήμιση τῆς γραφομηχανῆς ΙΒΜ 72 Electric, ποὺ ἔγινε ἀργότερα γνωστὴ καὶ ὡς IBM Selectric I.

Ἐφημ. Ἐλευθερία, Ἀθήνα, 29/12/1965, σελ. 3.


