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Προσφώνηση στα εγκαίνια της "Εκθεσης 

Τα Κέντρα τον "Ελληνικού Βιβλίου (15ος-19ος αιώνας) : 

τυπογράφοι, εκδότες, σήματα και εμβλήματα 

Μία έκθεση βιβλίου, στο πλαίσιο ενός διεθνούς συνεδρίου, έχει ρόλο συμπλη

ρωματικό και παράλληλο, άφοΰ δεν μπορεί παρά να υπηρετεί τους ίδιους σκο

πούς. Εϊναι γνωστό ποιοί θα εϊναι οί επισκέπτες, οί όποιοι γνωρίζουν δσα χρειά

ζονται για να εϊναι έτοιμοι να ανακαλέσουν όλες εκείνες τίς παραστάσεις πού 

εϊναι απαραίτητες για την προσέγγιση τών εκθεμάτων, τών ενοτήτων άλλα και 

του συνόλου της έκθεσης, επομένως ό «παιδαγωγικός» ρόλος τών οργανωτών 

μειώνεται, ή ανάγκη για πληρότητα περιορίζεται καί ό επισκέπτης αφήνεται 

να χαράξει τίς δικές του διαδρομές προσέγγισης. Ή πρώτη περιδιάβαση της 

έκθεσης μπορεί να συμπληρώνεται καί μέ άλλες επισκέψεις στα περιθώρια τών 

εργασιών τοΰ συνεδρίου. 

Τα εκθέματα πού παρουσιάζουμε εϊναι βιβλία τών σημαντικότερων τυπο

γράφων καί εκδοτών τοΰ ελληνικού βιβλίου άπα τον 15ο αιώνα και την άρχε-

τυπία ως την Ελληνική Παλιγγενεσία καί τίς πρώτες δεκαετίες τοΰ 19ου αιώ

να, μέ τήν ορμητική εί'σοδο τοΰ νεωτερικοΰ βιβλίου καί τή δημιουργία της 

ανεξάρτητης ελληνικής Πολιτείας. Στην αφετηρία της περιόδου, δπως καί στή 

συνέχεια, οί "Ελληνες τής Διασποράς σε ολόκληρη τήν Ευρώπη, μέ αναφορά 

στο Γένος, στην ομογένεια τής ελληνικής 'Ανατολής, το όποιο βρίσκεται κάτω 

άπό ξένες κυριαρχίες, άναζητοΰσαν τρόπους για να ακολουθήσουν τους δρόμους 

πού άνοιξε ή επανάσταση τής Τυπογραφίας καί να περάσουν άπό τα λαμπρά 

ή τα καθημερινά τους χειρόγραφα στα χαλκότυπα έντυπα, χρησιμοποιώντας 

δλες τίς δεξιότητες πού τους χάρισε ή παράδοση τής παιδείας τους, καί να 

απαντήσουν δημιουργικά στην πρόκληση τής νέας τέχνης, ζώντας στα ξένα πε

ριβάλλοντα δπου έπνεε ό άνεμος μιας εποχής κοσμογονικής, τής 'Αναγέννησης. 

Ό Ζαχαρίας Καλλιέργης μέ τή χάραξη τών στοιχείων, τον σχεδιασμό τών 

εντύπων καί τα τολμηρά εκδοτικά προγράμματα θεμελίωνε τήν ελληνική πα

ρουσία στή νέα τέχνη: οί "Ελληνες δεν ήθελαν να περιμένουν παθητικά τίς έμ

μεσες ευεργεσίες τής νέας τέχνης, παρ' δλο πού έβλεπαν δτι οί ξένοι τυπογρά

φοι χάραζαν καί χύτευαν ελληνικούς χαρακτήρες για να ανταποκριθούν στή ζή-
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τηση αρχαίων καί μεταγενέστερων ελληνικών κειμένων καΐ βοηθητικών βιβλίων 

ελληνομάθειας. 

Στην "Εκθεση αντιπροσωπεύονται τα κυριότερα κέντρα έκδοσης του ελ

ληνικού βιβλίου, του βιβλίου για τους "Ελληνες, ώστε ό επισκέπτης να έχει 

έκτος άπο την ιστορική και τη γεωγραφική διάσταση της εκδοτικής παραγω

γής: άπα τήν 'Ιταλία στην Κεντρική και Δυτική καί πολύ αργότερα στην 'Ανα

τολική Ευρώπη και στην ελληνική 'Ανατολή. 'Επιλέχθηκαν εκδοτικά κέντρα 

καί τυπογράφοι τών οποίων αντιπροσωπευτικά βιβλία παρουσιάζονται στις προ

θήκες της "Εκθεσης, ενώ το παράλληλο έπιτοίχιο εικονογραφικό υλικό υπομνη-

ματίζει καί φωτίζει με τήν εικαστική διάσταση, αναδεικνύοντας πτυχές άπο 

δσα σηματοδοτούν τα εκθέματα. 

Ή "Εκθεση, ως τελευταία μιας μεγάλης σειράς αμιγών εκθέσεων βιβλίου 

πού πραγματοποιήθηκαν άπο το 1976, μπορεί να θεωρηθεί καί μαρτυρία πού 

κατατίθεται σε ενα ειδικό συνέδριο, για τή χρήση της έκθεσης ως ιδιότυπου 

εργαλείου διδασκαλίας καί προβολής της ιστορίας του βιβλίου. Ευτυχώς πολ

λές άπο τις εκθέσεις συνοδεύτηκαν με τή σύνταξη καί τήν έκδοση καταλόγων 

πού είναι στοιχειώδεις καί τυπικοί καί σε αρκετές περιπτώσεις ύπομνηματι-

σμένοι, μνημειακοί καί κάποτε δίγλωσσοι. 'Από τα πρώτα βήματα αυτών τών 

προσπαθειών ό Κ. Σπ. Στάικος άλλαξε τα πρότυπα έκθεσης βιβλίων καί δη

μιούργησε δρους καί προϋποθέσεις για τήν ανάδειξη της εικαστικής αξίας τών 

βιβλίων κατά τήν έ'κθεσή τους. Σε έναν βαθμό τα κατορθωμένα αυτών τών 

εκθέσεων μαζί με πλούσιο υπομνηματισμό διασώθηκαν στους λαμπρούς κατα

λόγους πού επιμελήθηκε. Χάρη στην ύπαρξη αυτών τών καταλόγων ή μαρτυ

ρία μου, ως επισκέπτη καί κάποτε ως συνεργάτη σ' αυτές τις προσπάθειες, 

δεν χρειάζεται αναλυτικότερη διατύπωση. Ά ν κάτι πρέπει λίγο περισσότερο 

να φωτιστεί, είναι ή αφετηρία της ενασχόλησης του με το ελληνικό βιβλίο, 

γιατί μπορεί να συσχετιστεί καί με αυτή τήν "Εκθεση: ένας χάρτης της Ευ

ρώπης με τα σήματα, τα εμβλήματα καί τις προσωπογραφίες τών εκδοτών 

ελληνικών βιβλίων, οργανωμένων κατά κέντρο παραγωγής. Εκείνος ό χάρτης, 

προσωπικό του αφιέρωμα στα 500 χρόνια του ελληνικού βιβλίου πού γιορτά

ζαμε το 1976, «χαρτογράφησε» τις συλλεκτικές, ερευνητικές καί εκδοτικές του 

ενασχολήσεις καί πιο συγκεκριμένα οδήγησε καί στην εξαντλητική έρευνα, στην 

κοπιώδη συγγραφή καί μελλοντικά σέ ενα νέο του βιβλίο με το σύνολο του 

εικαστικού υλικού, κατά πόλη καί τυπογράφο, σέ δλες τις παραλλαγές του, 

οργανωμένο στον τύπο του βιβλίου αναφοράς καί στο πλαίσιο μιας αδρής ιστο

ρίας της παραγωγής του ελληνικού βιβλίου. 

Ή "Εκθεση ευεργετήθηκε άπο τήν ετοιμασία αυτού τοΰ βιβλίου. Δέν θε

λήσαμε δμως να μεταφέρουμε σέ αυτήν τις εικόνες τών τυπογραφικών σημά

των καί εμβλημάτων, παρ' δλο πού ή παρουσίαση τους έστω καί επιλεκτικά 

ανοίγει έναν κόσμο συμβόλων καί αναπαραστάσεων, αρχαίων, μεσαιωνικών καί 
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μεταγενέστερων, με αναπαραγωγές, επιρροές και διαθλάσεις κληρονομιών, τα 

όποια γίνονται δάνεια και αντιδάνεια, καί σε έναν βαθμό διαμόρφωσαν τα αι

σθητικά κριτήρια του ελληνικού αναγνωστικού κοινού σέ εποχές πού αυτά τα 

εικαστικά ερεθίσματα ήταν σπάνια. 'Αποφασίσαμε να περιορίσουμε το εικα

στικό υλικό στην έπιτοίχια ζώνη και στις προθήκες να εκθέσουμε πρωτότυπα 

βιβλία, επιλεγμένα άπο τη Συλλογή Κ. Σπ. Στάικου, τα όποια εξασφαλίζουν 

αυθεντικές προσεγγίσεις. Οί ειδικοί επισκέπτες της "Εκθεσης, οί σύνεδροι, μπο

ρούν και να στερηθούν τή συνεκτική αφήγηση τών διαδοχικών εικόνων, άφοΰ 

είναι σέ θέση να τοποθετήσουν οί ίδιοι τα προσφερόμενα αποσπασματικά στοι

χεία στίς συντεταγμένες τοΰ χρόνου καί του χώρου, διαμορφώνοντας τους δρους 

για μια ιστορική ανάγνωση κατά τήν περιδιάβαση της "Εκθεσης. 
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