
Spacing of Elemaints Caption Latin
Dantès n’avait point encore passé un jour à bord, qu’il avait déjà reconnu à qui il avait
affaire. Sans avoir jamais été à l’école de l’abbé Faria, le digne patron de la
«Jeune-Amélie», c’était le nom de la tartane génoise, savait à peu près toutes les langues
qui se parlent autour de ce grand lac qu’on appelle la Méditerranée; depuis l’arabe
jusqu’au provençal; cela lui donnait, en lui épargnant les interprètes, gens toujours
ennuyeux et parfois indiscrets, de grandes facilités de communication, soit avec les
navires qu’il rencontrait en mer, soit avec les petites barques qu’il relevait le long des
côtes, soit enfin avec les gens sans nom, sans patrie, sans état apparent, comme il y en a
toujours sur les dalles des quais qui avoisinent les ports de mer, et qui vivent de ces
ressources mystérieuses et cachées qu’il faut bien croire leur venir en ligne directe de la
Providence, puisqu’ils n’ont aucun moyen d’existence visible à l’oeil nu: on devine que
Dantès était à bord d’un bâtiment contrebandier.

Small Caps of Elemaints Caption Latin
Aussi le patron avait-il reçu Dantès à bord avec une certaine défiance: il
était fort connu de tous les douaniers de la côte, et, comme c’était entre ces
messieurs et lui un échange de ruses plus adroites les unes que les autres, il
avait pensé d’abord que Dantès était un émissaire de dame gabelle, qui
employait cet ingénieux moyen de pénétrer quelques-uns des secrets du
métier. Mais la manière brillante dont Dantès s’était tiré de l’épreuve quand
il avait orienté au plus près l’avait entièrement convaincu; puis ensuite,
quand il avait vu cette légère fumée flotter comme un panache au-dessus du
bastion du château d’If, et qu’il avait entendu ce bruit lointain de
l’explosion, il avait eu un instant l’idée qu’il venait de recevoir à bord celui à
qui, comme pour les entrées et les sorties des rois, on accordait les honneurs
du canon; cela l’inquiétait moins déjà, il faut le dire, que si le nouveau venu
était un douanier; mais cette seconde supposition avait bientôt disparu
comme la première à la vue de la parfaite tranquillité de sa recrue.
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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 τυπογραφίας, γραφιστικής, γραφικών τεχνών και διαφήμισης:
Πηγές από βιβλία, περιοδικά, άρθρα και βίντεο.
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Την εκδήλωση χαιρέτησε η υποδιευθύντρια τησ Στέγησ Αϕροδίτη
Παναγιωτάκου και προλόγισαν ο βιβλιοθηκονόμοσ Γιώργοσ Κατσαμάκησ
(Βιβλιοθήκη 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, περιοδικά 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 εξαιρετικό ντοκιμαντέρ Μικρή ιστορία
του χαρτιού τησ σκηνοθέτριασ Βουβούλασ Σκούρα.
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Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ χτυπάει τὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ ἑφτὰ χρόνια, παρέσυρε ὅλον τὸν
κόσμο τῶν ἐκδόσεων, ἀπὸ τὰ τυπογραφεῖα μέχρι τὰ περίπτερα. Γνωστὰ βιβλιοπωλεῖα
φαλήρισαν ἀφήνοντας πίσω τους μεγάλα χρέη σὲ ἐκδότες, προμηθευτὲς καὶ
ἐργαζόμενους. Ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες, μερικὲς μὲ ἱστορία πολλῶν δεκαετιῶν, ἔφτασαν
στὰ ὅρια τῆς χρεωκοπίας καὶ μόλις μετὰ βίας κρατιοῦνται ζωντανές.
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Ὡστόσο, μέσα σ’ αὐτὴν τὴν θύελλα, διαϕαίνονται κάποια σημάδια αἰσιοδοξίασ.
Τὰ περιοδικὰ ἀπὸ χάρτινα, γίνονται ἠλεκτρονικά· ἤδη κυκλοϕοροῦν κάποια
πολὺ καλὰ ἑλληνικὰ ἠλεκτρονικὰ περιοδικὰ γιὰ τὴν λογοτεχνία καὶ τὸ βιβλίο.
Μερικοὶ ἐκδότεσ, παλιοὶ καὶ νέοι, ἐξακολουθοῦν νὰ βγάζουν βιβλία μὲ ποιοτικὸ
περιεχόμενο καὶ ἐξαιρετικὴ ἐμϕάνιση. Ἐνθαρρυντικὰ σημάδια ἀποτελοῦν καὶ
κάποιεσ συλλογικὲσ προσπάθειεσ, ὅπωσ τὸ Ἀρχεῖο Ὀπτικῆσ Ἐπικοινωνίασ
Ἑλλάδασ καὶ ἡ Ἑταιρεία Ἑλληνικῶν Τυπογραϕικῶν Στοιχείων.


