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Η ιστορική εξέλιξη 
της τυπογραφίας



Η τέχνη του να εκτυπώνουμε γραπτό κείμενο ή εικόνα με την πίεση πάνω σε 
χαρτί μελανωμένων στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά αφήνουν το αποτύπωμά τους 

πάνω στο χαρτί. Η τυπογραφία περιλαμβάνει τη στοιχειοθεσία και την 
εκτύπωση. Η στοιχειοθεσία κειμένων γίνεται με το χέρι ή με μηχανήματα. Η 
εκτύπωση των εικόνων πετυχαίνεται με τις μεθόδους της φωτοχαρακτικής
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Ιστορία  της  τυπογραφίας

• Η αναπαραγωγή κειμένων σε 
πολλά αντίτυπα, ένα είδος 
δηλαδή πρωτόγονης 
τυπογραφίας, είναι πολύ παλιά 
τέχνη. Ήδη από την 
αρχαιότητα, οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούσαν τις 
σφραγίδες. Από τον 6ο αιώνα 
μ.Χ. οι Κινέζοι 
χρησιμοποιούσαν ξύλινες και 
λίθινες πλάκες για την 
αναπαραγωγή κειμένων. Πάνω 
σ' αυτές είχαν σκαλιστεί τα 
γράμματα του κειμένου.                                                                                                       

Κινέζικη  σφραγίδα



Εκείνο που χαρακτηρίζει την 
τυπογραφία είναι η επινόηση των 
κινητών τυπογραφικών στοιχείων, 
γιατί αυτό συνέβαλε στην πρόοδο 
και την καταπληκτική εξέλιξή της. 
Άρα εφευρέτης της τυπογραφίας 
πρέπει να θεωρηθεί εκείνος που 
είχε πρώτος την έμπνευση να 
χρησιμοποιήσει τα κινητά στοιχεία 
και να επινοήσει την πιεστική 
μηχανή με την οποία θα εκτύπωνε 
το κείμενο που έφτιαξε με τα κινητά 
στοιχεία. Οι ερευνητές δεν 
συμφωνούν στ' όνομα του εφευρέτη 
της τυπογραφίας.
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Αλλά ούτε από την έρευνα των 
πρώτων έργων που βγήκαν από 
τα πρώτα τυπογραφεία 
κατόρθωσαν οι ιστορικοί να 
συμπεράνουν ποιος ήταν ο 
πρώτος εφευρέτης ή η πόλη που 
απέκτησε το πρώτο τυπογραφείο. 
Αλλά, όπως όλες οι εφευρέσεις, 
έτσι κι η τυπογραφία στην 
πραγματικότητα δεν ανήκει "ούτε 
σ' ένα έτος, ούτε σ' ένα λαό". 
Ήταν μια ανάγκη, μια αξίωση του 
πολιτισμού. Γι' αυτό και γίνονταν 
προσπάθειες σε διάφορες πόλεις 
κι από διαφορετικά άτομα. Ίσως, 
δεν θα μπορέσουμε ποτέ λοιπόν 
να κρίνουμε σε ποια από τις τρεις 
χώρες, Γερμανία, Ολλανδία, 
Γαλλία, ανήκει η δόξα κι η τιμή της 
εφεύρεσης. Η βίβλος



Πάντως η νέα εφεύρεση ξαπλώθηκε 
ταχύτατα σ' όλη την Ευρώπη. Με την 
τυπογραφία η γραπτή σκέψη κι η 
εικόνα μπορούσαν πια να διατηρηθούν 
και να κυκλοφορήσουν σε χιλιάδες 
αντίτυπα, ώστε να γίνουν προσιτές 
στον πολύ κόσμο. Η τυπογραφία 
έφερε ριζική αναμόρφωση της 
κοινωνίας κι άνοιξε νέα εποχή. Την 
αρχική τεχνική, με τα ανάγλυφα 
στοιχεία, ακολούθησαν νέοι τρόποι: η 
χαλκογραφία με κοίλα στοιχεία, η 
λιθογραφία. Από τη φωτογραφία 
γεννήθηκε η φωτοχαρακτική. Οι 
φωτομηχανικές μέθοδοι έκαναν δυνατή 
την εκτύπωση εικόνων πολύχρωμων. 
Στις αρχές του αιώνα μας 
εμφανίστηκαν η μέθοδος "όφσετ" κι η 
λινοτυπία. Διαδόθηκαν ταχύτατα στην 
εκτύπωση περιοδικών και καταλόγων. 
Η τυπογραφία, η λινοτυπία και το 
"όφσετ" σήμερα είναι οι τρεις κύριοι 
τρόποι εκτύπωσης.

Όφσετ Λιθογραφικό Πιεστήριο. 



Έγχρωμες ή ασπρόμαυρες 
εκτυπώσεις γίνονται όχι μόνο σε 
χαρτί, αλλά και σε υφάσματα, σε 
πλαστικές ύλες, σε μέταλλα κλπ. Από 
το πρώτο χειροκίνητο πιεστήριο μέχρι 
τα σύγχρονα ταχυπιεστήρια, τα 
τυπογραφικά μηχανήματα έχουν 
υποστεί άπειρες μεταβολές. Συνεχώς 
τελειοποιούνται. Κάθε χρόνο 
δημιουργούνται νέοι τύποι, που 
ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες 
βιομηχανικές ανάγκες.

Όρθιο  χειροκίνητο  πιεστήριο
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Γουτεμβέργιος
• Ο Γουτεμβέργιος γεννήθηκε κατά το 

επικρατέστρο το 1397 και πέθανε το 1468 σε 
ηλικία 71 ετών. Τόπος γέννησής του είναι το 
Μάιντς (Mainz) της Γερμανίας και θεωρείται ο 
«πατέρας» της τυπογραφίας. Περίπου στα 1430
εγκαταστάθηκε στο Στρασβούργο. Τον Μάρτιο 
του 1434, ένα γράμμα του, υποδεικνύει ότι 
εκείνη την εποχή διέμενε εκεί, όπου είχε 
κάποιους συγγενείς από την πλευρά της 
μητέρας του. Στο Στρασβούργο, άρχισε να 
πειραματίζεται στη μεταλλουργία και στα 1434
έκανε τα πρώτα του βήματα στην τυπογραφία.

• Ο Γουτεμβέργιος θεωρείται ο «πατέρας» της 
μηχανικής εκτύπωσης μολονότι είχαν ήδη 
κατασκευαστεί κινητά τυπογραφικά στοιχεία από 
τον Ολλανδό Λαυρέντιο Κοστέρ στο Χάρλεμ, 
γιατί εκείνος συνέλαβε πρώτος την ιδέα της 
τυπογραφικής μεθόδου στο σύνολό της.

• Ο εκπαιδευμένος χρυσοχόος, μέλος της 
αντίστοιχης συντεχνίας, πειραματίζεται από το 
1434 με κινητούς ξύλινους χαρακτήρες. Τα 
πρώτα αποτελέσματα, διαφαίνονται το 1436 που 
εκτυπώνει λαϊκά, θρησκευτικά βιβλία.

Ανδριάντας του Γουτεμβέργιου
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• Μετά από διάφορες προσπάθειες 
πετυχαίνει το 1441, με τη βοήθεια ενός 
βελτιωμένου μελανιού, να αξιοποιήσει 
εκτυπωτικά και τις δύο όψεις μιας 
σελίδας χαρτιού.

• Η τελική επιτυχία για την αξιοποίηση 
της εφεύρεσης του ήρθε με την 
εκτύπωση το 1455 της Βίβλου των 42 
γραμμών στα λατινικά, σε 180 
αντίτυπα, τα περισσότερα σε κοινό 
χαρτί και μερικά σε χαρτί εξαιρετικής 
ποιότητας, μία αισθητικά άριστη 
τυπογραφική εργασία αν και αποτελεί 
μόλις το πρώτο τυπογραφικό προϊόν 
του. Είναι ευρέως γνωστή ως η Βίβλος 
του Γουτεμβέργιου. Αποτελεί το πρώτο 
βιβλίο μαζικής παραγωγής, που για 
πολλούς είναι το καλύτερο και 
αρτιότερο τεχνικά βιβλίο που 
τυπώθηκε ποτέ.

http://el.wikipedia.org/wiki/1441�


Οι αρχές της Τυπογραφίας βρίσκονται στην 
Κίνα όπου ήδη από τους πρώτους μ.Χ. 
αιώνες εφαρμόστηκε η τεχνική της χάραξης 
σε ξύλινες πλάκες και η αποτύπωση του 
κειμένου σε χαρτί. Τα κινητά τυπογραφικά 
στοιχεία τα είχαν εφεύρει οι Κινέζοι ήδη από 
τον 10ο αιώνα μ.Χ.

Το εκθετήριο Τυπογραφίας στο Τεχνικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης 



• Α/Α Καταγραφής: ΤΜΘ_00280
Αγγλικός Τίτλος: WOMAG ELECTROMECHANICAL 
PRINTING PRESS
Κατασκευαστής: VOGTLANDISCHE, MACHINEN 
FABRIK VORM JCVH DIETRICH AG
Χώρα Κατασκευής: ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Χρόνος Κατασκευής: 1925
Διαστάσεις (m): 4.000(μ) x 3.000(π) x 3.000(υ)

Χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση της εφημερίδας 
"Το Φως" που εκδίδονταν έως το 1959 στη 
Θεσσαλονίκη.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ  ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ
WOMAG



ΛΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ INTERTYPE

• Α/Α Καταγραφής: ΤΜΘ_00286
Αγγλικός Τίτλος: LINOTYPE LINE 
CASTING MACHINE
Κατασκευαστής: HARRIS INTERTYPE 
LIMITED
Χώρα Κατασκευής: ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Διαστάσεις (m): 1.550(μ) x 1.330(π) x 
1.950(υ)

Μηχανή στοιχειοθεσίας, στην οποία οι 
χαρακτήρες διαμορφώνονται σε 
συμπαγείς μεταλλικές γραμμές. Οι 
λινοτυπικές μηχανές ήταν κατάλληλες για 
εφημερίδες και περιοδικά τα οποία 
απαιτούν γρήγορη παραγωγή μεγάλου 
όγκου κειμένου, ενιαίου μεγέθους.



ΜΟΝΑΔΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΜΟΝΟΤΥΠΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

• Α/Α Καταγραφής: ΤΜΘ_00288
Αγγλικός Τίτλος: MONOTYPE LINE 
CASTING MACHINE
Κατασκευαστής: THE BRITISH 
ROTOTHERM CO LTD
Χώρα Κατασκευής: ΜΕΓΑΛΗ 
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Διαστάσεις (m): 1.250(μ) x 1.100(π) x 
1.750(υ)

Μηχανή στοιχειοθεσίας, στην οποία η 
στοιχειοθετημένη ύλη παράγεται με τη 
μορφή μεμονωμένων χαρακτήρων. Το 
μονοτυπικό σύστημα στοιχειοθεσίας 
είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για 
παραγωγή βιβλίων που 
περιλαμβάνουν σύμβολα και 
αριθμούς. Συγκριτικά με τη λινοτυπία 
πλεονεκτεί στο ότι μπορούν να γίνουν 
διορθώσεις χωρίς αναστοιχειοθεσία 
ολόκληρης σειράς.



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ

• ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ
Α/Α Καταγραφής:
ΤΜΘ_00290
Αγγλικός Τίτλος: HAND-
OPERATED PRINTING 
PRESS BOSTON TYPE
Διαστάσεις (m): 0.700(μ) x 
0.500(π) x 0.600(υ)

Τύπου Μπόστον (Boston - από 
τον τόπο που 
χρησιμοποιήθηκαν πρώτη 
φορά). Με μία κίνηση της 
χειρολαβής ολοκληρώνεται η 
διαδικασία μελάνωσης της 
μήτρας και της εκτύπωσης του 
κειμένου σε φύλλο χαρτιού.



Η τυπογραφία  στην  Ευρώπη

• Τυπογραφικό εργαστήρι
Διακρίνονται αριστερά ο τυπογράφος -
στοιχειοθέτης, η κάσα του και δεξιά 
δύο εργάτες στο πιεστήριο. 

• Η τυπογραφία εξελίχθηκε περισσότερο 
στη Γερμανία. Μέχρι το 1500 υπήρχαν 
τυπογραφεία σε 200 τουλάχιστον 
πόλεις και είχαν τυπωθεί 30.000 
περίπου συγγράμματα. 

• Στην Ιταλία η τυπογραφία έφτασε το 
1464, όταν δύο από τους συνεργάτες 
του Γουτεμβέργιου, οι Σβανχάϊμ και 
Πάνναρτς εγκαταστάθηκαν εκεί. 

• Στη Γαλλία την τέχνη της τυπογραφίας 
τη δίδαξαν το 1469 τρεις Γερμανοί 
τεχνίτες, ο Μ. Φριμπούργκερ, ο Μ. 
Κραντς και ο Ο. Γκέριγκ, ενώ κατά τον 
18ο αιώνα διακρίθηκαν οι Διδότοι. 
Στην Αγγλία το πρώτο τυπογραφείο 
άνοιξε στη Οξφόρδη το 1479. Στις 
Κάτω Χώρες διέπρεψαν στην 
Αμβέρσα οι Ελζεβίρ (1580-1700). 

Τυπογραφικό εργαστήρι
Διακρίνονται αριστερά ο 
τυπογράφος - στοιχειοθέτης, η 
κάσα του και δεξιά δύο εργάτες στο 
πιεστήριο. 
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Η  τυπογραφία στην Ελλάδα μέχρι το 
1821

• Τα «Άπαντα» του Ομήρου.
Η πρώτη έκδοση των «Απάντων» 
του Ομήρου. Έκδοση που 
επιμελήθηκε ο Δημήτριος 
Δαμιλάς, Φλωρεντία, 1488. 

• Το πρώτο ελληνικό βιβλίο ήταν η 
"Γραμματική" του Κωνσταντίνου 
Λάσκαρη, που τυπώθηκε το 1476 
στο Μιλάνο, με στοιχεία που 
χάραξε ο Αντώνης Δαμιλάς. 

• Η πρώτη απόπειρα δημιουργίας 
τυπογραφείου ελληνικής 
ιδιοκτησίας έγινε στο Χάνδακα της 
Κρήτης, το 1486. Το 1509 ο 
Ζαχαρίας Καλλιέργης συγκρότησε 
στη Βενετία το πρώτο ελληνικό 
τυπογραφείο. 

• Κατά την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας η παραγωγή του 
ελληνικού βιβλίου 
πραγματοποιείται ουσιαστικά 
εκτός Ελλαδικού χώρου, στη 
Βενετία, στη Βιέννη και στο 
Παρίσι. 

Τα «Άπαντα» του Ομήρου.
Η πρώτη έκδοση των 
«Απάντων» του Ομήρου. 
Έκδοση που επιμελήθηκε ο 
Δημήτριος Δαμιλάς, Φλωρεντία, 
1488. 
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Η Τυπογραφία στην Ελλάδα μετά το 1821    

• Μετά την επανάσταση του 1821, μια 
σειρά από τυπογραφεία 
δημιουργούνται στην Καλαμάτα, στο 
Μεσολόγγι, στην Αθήνα και στην 
Ύδρα, με τη συνδρομή ευρωπαίων 
φιλελλήνων τυπογράφων. 

• Η επίσημη τυπογραφία στην Ελλάδα, 
που ονομάσθηκε "Τυπογραφία της 
Διοικήσεως", οργανώθηκε από τις 
πρώτες κυβερνήσεις του 1821, και 
ειδικότερα από τον τυπογράφο Παύλο 
Πατρίκιο, για την έκδοση της 
"Εφημερίδας Η πρώτη έκδοση του 
«Εθνικού Ύμνου»
Ο Δ. Μεσθενεύς τύπωσε το 1825, στο 
τυπογραφείο της Κυβερνήσεως", 
κυβερνητικών αποφάσεων και 
διδακτικών βιβλίων. 

• Η τυπογραφία δεν μπόρεσε να 
εξελιχθεί στην Ελλάδα με ραγδαίους 
ρυθμούς εξαιτίας της δύσκολης 
εσωτερικής κατάστασης σ' όλο τον 19ο 
αιώνα. Μόνο στις πρώτες δεκαετίες 
του 20ου αιώνα και ιδιαίτερα μετά τον 
Β' Παγκόσμιο πόλεμο, η τυπογραφία 
προόδευσε στην Ελλάδα και έγινε 
ικανή να παράγει προϊόντα εφάμιλλα 
των ευρωπαϊκών.

Η πρώτη έκδοση του «Εθνικού 
Ύμνου»
Ο Δ. Μεσθενεύς τύπωσε το 1825, στο 
τυπογραφείο του Μεσολογγίου, τον 
«Εθνικό Ύμνο» του Διονυσίου 
Σολωμού, σε δύο γλώσσες: ελληνικά 
και ιταλικά. 



Ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία
• Ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία 

χαράκτηκαν και χρησιμοποιήθηκαν 
πολύ νωρίς (Aldus Manutius - 1500, 
Claude Garamond - 1545), αλλά έξω 
από τον Ελλαδικό χώρο εξαιτίας της 
πτώσης του Βυζαντίου. 

• Ελληνικοί χαρακτήρες 
δημιουργήθηκαν από τους: 
Giambattista Bodoni στην Πάρμα το 
1793, Firmin Didot στο Παρίσι το 
1830 και B.G. Teubner στη Λειψία το 
1850 μεταξύ άλλων. 

• Η περίοδος της Τουρκοκρατίας, αλλά 
και η ανυπαρξία τυπογραφικής 
έρευνας αμέσως μετά, καθήλωσε τα 
ελληνικά στοιχεία στους σχεδιασμούς 
του 19ου αιώνα. 

• Μόνο μετά τη λήξη της δεκαετίας του 
1960, με τον εξελληνισμό λατινικών 
γραμματοσειρών όπως οι Univers 
Greek, Helvetica Greek, Optima 
Greek, Century Greek κ.α. 
βελτιώθηκε η κατάσταση. 

• Στα τέλη της δεκαετίας του '80 
παρουσιάστηκαν οι πρώτες 
σύγχρονες ελληνικές γραμματοσειρές 
από έλληνες σχεδιαστές. 

Το σχέδιο του γράμματος
Ελληνικό τυπογραφικό στοιχείο 



ΤΕΛΟΣ
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