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Το Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας
Ελλάδας

Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος

Τυπογράφος, σχεδιαστής και καθηγητής εφαρµογών

Ελληνική Εταιρεία Τυπογραφικών Στοιχείων
& ΑΤΕΙ Αθηνών, Τµήµα Γραφιστικής

122 10 Αιγάλεω
Αθήνα
Η/Τ: gmat at teiath dot gr

Το Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας ιδρύθηκε το 2012 ως εται-
ρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό τη συγκέντρωση, απο-
δελτίωση και ταξινόµηση του συνόλου του αρχειακού υλικού που σχε-
τίζεται µε την Οπτική Επικοινωνία στην Ελλάδα. Το Αρχείο είναι
ήδη ανοιχτό στο κοινό µέσω του ιστοχώρου www.archivesofdesign.gr.
Η πρώτη παρουσίαση του Αρχείου έγινε στη Στέγη του Ιδρύµατος
Ωνάση, στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2015.

The Archives of Design of Greece, by George D. Ma hiopoulos —The
Archives of Design of Greece were founded in 2012 as a non-profit corpora-
tion, with the objectives of collecting, indexing and classifying all archival
material related to Visual Communication in Greece. The Archives are al-
ready open to the public through the website www.archivesofdesign.gr.
The first public presentation of the Archives was done at the House of the
Onassis Foundation in Athens on October 22, 2015.

Το απόγευµα της Πέµπτης 22 Οκτωβρίου 2015, ενώ η βρεγµένη Αθήνα
είχε πάθει κυκλοφοριακή ασφυξία γιατί ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά
Ολάντ κανοναρχούσε στη Βουλή της µικρής ανατολικής επαρχίας µας,
µια οµάδα ανθρώπων, αψηφώντας τα εµπόδια ή τις γλυκές υποσχέσεις
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γέµισε ασφυκτικά το αµφιθέατρο της «Μι-
κρής Σκηνής» στη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση για να παρακολουθήσει
την παρουσίαση του νεοεµφανιζόµενου ψηφιακού Αρχείου Οπτικής Επι-
κοινωνίας Ελλάδας (www.archivesofdesign.gr).
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O λογότυπος του
Aρχείου.

Το Αρχείο έχει συσταθεί ως εταιρεία µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα το 2012 µε σκοπό τη συγκέ-
ντρωση, αποδελτίωση και ταξινόµηση του συνόλου
του αρχειακού υλικού που σχετίζεται µε την Οπτική
Επικοινωνία στην Ελλάδα, µε γνώµονες: α) τη διε-
ρεύνηση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας µέσα
από την τυποτεχνική µορφοποίηση, β) τη θεωρητική
έρευνα αναφορικά µε τη γραφιστική εξέλιξη, και
γ) τη σταχυολόγηση της διαφηµιστικής θεωρίας.

Η µεγάλη αυτή προσπάθεια του δηµιουργού του
Αρχείου, Δηµήτρη Λεγάκη, ολοκληρώθηκε µε την
ευγενή χορηγεία του Ιδρύµατος Ωνάση. Παράλληλα

µε την παρουσίαση, στο φουαγέ λειτούργησε και έκθεση αφισών µε θέµα
τη «Φιλαναγνωσία» µε τη συµµετοχή των σχεδιαστών Δηµήτρη Αρβανίτη,
Δηµήτρη Κανελλόπουλου, Γιάννη Καρλόπουλου, Γιώργου Ματθιόπουλου,
Βουβούλας Σκούρα και Παναγιώτη Χαρατζόπουλου, ενώ κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης διατέθηκε το δοκίµιο–εγχειρίδιο Για ένα εκδοτικό αρχείο τυ-
πογραφίας, γραφιστικής, γραφικών τεχνών και διαφήµισης: Πηγές από βι-
βλία, περιοδικά, άρθρα και βίντεο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η υποδιευθύντρια της Στέγης Αφροδίτη Πα-
ναγιωτάκου και προλόγισαν ο βιβλιοθηκονόµος Γιώργος Κατσαµάκης (Βι-
βλιοθήκη Ακαδηµίας Αθηνών) και ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου.
Στην κεντρική εισήγηση, ο Δηµήτρης Λεγάκης παρουσίασε την εξέλιξη
της ταξινόµησης, τα προβλήµατα σύνταξης θεµατικών βιβλιογραφιών,
και περιέγραψε αναλυτικότερα τις τάξεις του ψηφιακού Αρχείου: βιβλία
για την τυπογραφία και τις γραφικές τέχνες ανά θεµατικό πεδίο, περιο-
δικά οπτικής επικοινωνίας, άρθρα σε διάσπαρτες πηγές, βιβλιογραφίες
για τη διαφήµιση, βίντεοταινίες και στατιστικά στοιχεία από την ποσοτική
ανάλυση του σώµατος των ληµµάτων. Η εκδήλωση έκλεισε µε σύντοµο
προλόγισµα και προβολή ενός δεκάλεπτου αποσπάσµατος από το εξαιρε-
τικό ντοκιµαντέρ Μικρή ιστορία του χαρτιού της σκηνοθέτριας Βουβούλας
Σκούρα.

Αν κάτι έχει µεγάλη σηµασία, όταν το συσσωρευόµενο πλήθος κάθε
είδους πηγών αυξάνεται λογαριθµικά, είναι η συστηµατική αρχειοθέτηση
και κατηγοριοποίηση κάθε πληροφορίας, ώστε να είναι ταχύς και επιτυ-
χής ο εντοπισµός και η πρόσβαση σ’ αυτή. Χωρίς αυτή την παράµετρο,
ο αχανής ωκεανός βιβλίων, µονογραφιών, µελετών, άρθρων, επιφυλλί-
δων, ενηµερωτικών κειµένων, καταλόγων, οπτικοακουστικών έργων, συ-
νεντεύξεων, φυλλαδίων, καταχωρήσεων κ.ά., θα παραµένει αδιαπέραστος
και κατ’ ουσίαν άγονος και ανίκανος να πυροδοτεί νέες ιδέες και να οδηγεί
σε νέα µονοπάτια επικοινωνίας.
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Ξεφυλλίζοντας τη βιβλιογραφία στην εκδήλωση του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελ-
λάδας που έγινε στη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση στην Αθήνα, στις 22 Οκτωβρίου 2015.
(Πηγή: archivesofdesign.gr.)

Τα δηµόσια και ιδιωτικά αρχεία, βιβλιοθήκες και κέντρα έρευνας, που
λειτουργούν ως υποστηρικτικά και βαθειά ουµανιστικά πεδία της συστη-
µατικής διατήρησης και πρόσβασης στην καταγεγραµµένη γνώση, έχουµε
ατυχώς καταλήξει, µε την ελλειπή µαζική παιδεία που δυστυχώς προσφέ-
ρουµε στους νέους, να τα θεωρούµε είτε περιττά ή αυθύπαρκτα και εν τέ-
λει ανάξια της προσοχής µας, πόσον µάλλον της επιδοκιµασίας και της
οικονοµικής υποστήριξής µας.

Στο πεδίο της ελληνικής οπτικής επικοινωνίας η έννοια της συστη-
µατικής αρχειοθέτησης των καταγεγραµµένων απόψεων, δράσεων, µελε-
τών και αναφορών είχε µέχρι τώρα ελάχιστη εφαρµογή και κατά κανόνα
εστιαζόταν στην καταγραφή της ιστοριογραφίας της ελληνικής τυπογρα-
φίας και των εκδοτικών προσπαθειών κατά την Αναγέννηση, τον Διαφω-
τισµό και την Ελληνική Επανάσταση. Πέραν αυτών των περιόδων, η κα-
ταγραφή και η πρόσβαση σε ευρύτερο αρχειακό υλικό και αρθρογραφία,
ιδιαίτερα για το β′ µισό του 20ού αιώνα, είναι εξαιρετικά δύσβατη και η
αλίευση κάποιου άρθρου ή κειµένου απαιτεί συνήθως πολύ χρόνο και υπο-
µονή.
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«Η πλατεία ήταν γεµάτη» στην εκδήλωση του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας,
Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015. (Πηγή: archivesofdesign.gr.)

Το ενδιαφέρον για την Οπτική Επικοινωνία στην Ελλάδα άρχισε να µε-
γαλώνει κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν τόσο οι κοινωνι-
κοοικονοµικές όσο και οι τεχνολογικές συνθήκες του ευρύτερου εκδοτικού
χώρου και των οπτικοακουστικών µέσων αναπτύχθηκαν κατακόρυφα και
γρήγορα όλο και περισσότεροι ταλαντούχοι δηµιουργοί βρέθηκαν στο κέ-
ντρο της. Όπως όµως συχνά συµβαίνει στη χώρα µας µε την έλλειψη βασι-
κών υποδοµών στην παιδεία και τις επαγγελµατικές δοµές, η ενασχόληση
υπήρξε κατ’ ουσίαν άναρχη και εξαρτιόταν µόνο από το µεράκι και τις
γνώσεις κάποιων ατόµων. Η µόνη ειδικευµένη βιβλιολογική βιβλιοθήκη
στον χώρο των εκδόσεων, αυτή του ΕΚΕΒΙ, έπαψε ουσιαστικά να λειτουρ-
γεί συστηµατικά µέσα στην καταιγίδα των µνηµονίων.

Όποιος εργάζεται στους τοµείς της Οπτικής Επικοινωνίας και δεν έχει
άµεση σχέση µε τον ακαδηµαϊκό χώρο αντιµετωπίζει σηµαντικές δυσκο-
λίες να εντοπίσει τη διάσπαρτη υπάρχουσα βιβλιογραφία και να αντλήσει
γνώσεις και ενηµέρωση χωρίς την ύπαρξη µιας συστηµατικής βάσης δε-
δοµένων της εντόπιας παραγωγής. Και χωρίς σοβαρή αρχειοθέτηση του
υλικού, χωρίς πειθαρχηµένη έρευνα των ιδεών και των τάσεων των Ελ-
λήνων δηµιουργών, χωρίς κριτική αποτίµηση της προσφοράς τους, χωρίς
τελικά την ευρύτερη αίσθηση και την αφοµοίωση της ελληνικής συλλογι-
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«Τὸ δίκαιον τοῦ νὰφανερώνωµεν τὴν γνώµην µας…»Φράση του ΡήγαΦεραίου σε αφίσα
που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας, Στέγη
Ιδρύµατος Ωνάση, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015. (Πηγή: archivesofdesign.gr.)

κότητας του χώρου µας, τα αποτελέσµατα της δουλειά µας τείνουν όλο
και περισσότερο προς την άκριτη αντιγραφή εφήµερων ξένων προτύπων
και δεν έχουν να προσφέρουν παρά ελάχιστες ουσιαστικές κατευθύνσεις
στην παιδεία της επόµενης γενιάς.

Η Οπτική Επικοινωνία ως κλάδος επεκτείνεται διαρκώς περιλαµβάνο-
ντας όλο και ειδικότερα πεδία, και η ανάγκη, ως δηµιουργοί οπτικού πε-
ριεχοµένου, να διαθέτουµε γνώσεις και να έχουµε συνεχή ενηµέρωση για
την πνευµατική παραγωγή του παρελθόντος και του παρόντος δεν είναι
πλέον πολυτέλεια για λίγους σε µια κλειστή κοινωνία, όπως ήταν η Ελ-
λάδα του χτες. Αποτελεί βασική υποδοµή που πρέπει όλοι όσοι ενεργο-
ποιούνται στον χώρο µας, αλλά και όχι µόνο αυτοί, να την ενισχύουν και
να την χρησιµοποιούν ως καθηµερινό λειτουργικό εργαλείο και ως τέτοιο
πρέπει να εκπαιδεύουµε τις νέες γενιές να την αντιµετωπίζουν.

Οφείλουµε λοιπόν να αναγνωρίσουµε και να τιµήσουµε τον µακρό-
χρονο µόχθο και τη συνέπεια λόγων και έργων του Δηµήτρη Λεγάκη. Η
τολµηρή προσπάθειά του να βάλει τις πρώτες στέρεες βάσεις για τη σύ-
νταξη και τη συνεχή ενηµέρωση και συµπλήρωση ενός Αρχείου της Οπτι-
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κής Επικοινωνίας στην Ελλάδα, και µάλιστα κάτω από τις συγκεκριµένες
απαράδεκτες συνθήκες στοχευµένης διάλυσης των κοινωνικών υποδοµών
στη χώρα µας, έφερε πλέον τα πρώτα απτά αποτελέσµατα. Αποτελεί ένα
βαθειά ενθαρρυντικό µήνυµα πως µέσα στον ορυµαγδό της επέλασης και
τελικά επιβράβευσης του τίποτα και του δήθεν, που µε τόση δραµατικό-
τητα ζήσαµε το καλοκαίρι του 2015, υπάρχουν ακόµα άνθρωποι που αντι-
στέκονται σιωπηλά από τις επάλξεις που βρέθηκαν, παρότι εξαντλούνται
ψυχικά και οικονοµικά για να στηρίξουν τους στόχους που έθεσαν.


