
Βλέπετε αυτή τη βιβλιοδεσία; Απλή έτσι; Είναι, αλλά όχι ακριβώς... 

Στη δεύτερη φωτογραφία τοποθέτησα ένα μετρίου μεγέθους βιβλίο δίπλα του για να καταλάβετε τις 

διαστάσεις. Όπως βλέπετε το σημειωματάριο είναι 4 φορές μεγαλύτερο. Το δέσιμο τέτοιων βιβλίων 

κρύβει αρκετές προκλήσεις και επειδή παραγγελίες σαν και αυτήν δεν είναι συχνές αποφάσισα να 

γράψω ένα άρθρο για μερικές από τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζονται κατά την διαδικασία. 

Επιτρέψτε μου να αρχίσω με την αφήγηση ενός συμβάντος. Προς μεγάλη μου τύχη μπόρεσα να 

μαθητεύσω για ένα χρόνο δίπλα σε μια σπουδαία βιβλιοδέτη. Μία των ημερών ένας εύσωμος κύριος 

μπήκε φουριόζος στο βιβλιοδετείο και ρώτησε "πόσο κάνει αυτό;" για την πρώτη βιβλιοδεσία που 

βρέθηκε μπρος του. Η βιβλιοδέτης ανέφερε μια τιμή και εκείνος έδειξε αμέσως ένα μικρότερο που 

βρισκόταν παραδίπλα και ξαναρώτησε. Έκπληκτος άκουσε την ίδια τιμή. "Μα αυτό είναι μικρότερο..." 

αποκρίθηκε κάπως ενοχλημένος. "Χμμ, ναι έχετε δίκιο..." απάντησε αδιάφορα εκείνη και του ανέφερε 

μια αρκετά μεγαλύτερη τιμή, πράγμα που τον έκανε βεβαίως να αποχωρήσει. 

Αυτό το γραφικό συμβάν έρχεται συχνά στο μυαλό μου και το αναφέρω όταν θέλω να τονίσω πως οι 

τεχνικές που εφαρμόζουμε στο δέσιμο ενός βιβλίου είναι πάντα οι ίδιες ασχέτως του μεγέθους του.  

Μια ιδέα μικρό ή μεγάλο δεν σημαίνει πολλά πράγματα. Όταν όμως είναι πολύ μικρό ή μεγάλο 

αλλάζει ο τρόπος που συμπεριφέρεται η βιβλιοδεσία και ο βιβλιοδέτης πρέπει να προνοήσει και να 

βρει τρόπους να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προκύπτουν. 

-Των φρονίμων τα παιδιά... 

Εάν χρειαστεί να δέσετε ένα τέτοιο βιβλίο βεβαιωθείτε πως ο εξοπλισμός σας είναι κατάλληλος. Θα 

είναι αρκετά απογοητευτικό να ανακαλύψετε πως το τεζάκι σας δεν είναι αρκετά μακρύ αφότου έχετε 

πριονίσει και να ψάχνετε για καινούριο ή για ξυλουργό. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος 

μπορείτε πάντα να φτιάξετε ένα πρόχειρο ξύλινο πλαίσιο με βάση, αρκεί να τεντώνονται καλά οι 

κλωστές.  

Αντιστοίχως ελέγξτε την σφυριστική πρέσα, την πρέσα για χρύσωμα, τις πλάκες για το πρεσάρισμα 

κλπ... 

-Πολλές πριονισιές/σπαγκάκια. 

Από ένα μέγεθος βιβλίου και πάνω η απλή ραφτή βιβλιοδεσία δεν επαρκεί. Το βάρος και ο όγκος του 

βιβλίου θα οδηγήσει σε σταδιακή αποκόλληση του από το εξώφυλλο. Είναι προτιμότερο να γίνει μια 

περαστή βιβλιοδεσία με αρκετά σπαγκάκια που θα την ενώνουν με τις πινακίδες. Ο τελειομανής μέσα 

μου ήθελε 9 αλλά η πρακτικότερη πλευρά του εαυτού μου πήρε τον έλεγχο και τελικά κατέληξα σε 7. 

Ένα βιβλίο με μέγεθος 4πλάσιο του "κανονικού" χρειάζεται και τον 4πλάσιο χρόνο προετοιμασίας στα 

διάφορα στάδια της βιβλιοδεσίας. Συνήθως μου παίρνει 20-40 λεπτά για να ράψω ένα βιβλίο, στην 

προκειμένη περίπτωση μου πήρε μιάμιση ώρα. Το πριόνισμα, το σφύρισμα, το ρεφελάρισμα και το 

βάψιμο του δέρματος είναι αντίστοιχα χρονοβόρα. 

-Φτιάξτε σύνθετες πινακίδες 

Τα χαρτόνια κουρμπάρουν επειδή απορροφούν υγρασία από τα υλικά που κολλάμε πάνω τους. 

Μεγάλα εξώφυλλα = μεγάλα χαρτόνια = πολύ κουρμπάρισμα. Η επιλογή παχύτερου χαρτονιού δεν 

βοηθάει και πολύ. Η λύση είναι σύνθετες πινακίδες: Φτιάχνοντας ένα "σάντουιτς" από 3 λεπτότερα 

χαρτόνια για να επιτευχτεί το επιθυμητό πάχος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ- το χαρτόνι στη μέση πρέπει να χει τα 

νερά κόντρα στα άλλα 2, δηλαδή οριζόντια. 

Φτιάχνω σύνθετες πινακίδες στις περισσότερες περιπτώσεις. Έχουν παραπάνω κόπο αλλά είναι πολύ 

πιο ανθεκτικές και θεωρώ πως δουλεύονται και ευκολότερα. 

-Διαλέγοντας κεφαλάρια. 

Εάν πρόκειται να δέσετε ένα πολύ παχυ βιβλίο και θέλετε να κάνετε χειροποίητα ραφτά κεφαλάρια 

σκεφτείτε αρκετά την επιλογή του σχεδίου. Έχει τύχει να ράβω επί μιάμιση μέρα τα κεφαλάρια για 2 

τόμους. Ένα απλό κεφαλάρι με μονό πυρήνα και 1-2 χρώματα στις κλωστές μπορεί να αποδειχθεί πολύ 

πρακτικότερη επιλογή από ένα τρίχρωμο γαλλικό κεφαλάρι. 



-Περνώντας το δέρμα. 

Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεθεί αρκετά μεγάλο δέρμα. Περίμενα 2 βδομάδες για μια παραλαβή και 

το μεγαλύτερο ανάμεσα τους ήταν γεμάτο σημάδια. Τι να γίνει όμως... Αποφάσισα ωστόσο να κάνω 

μια πατέντα: Επειδή το να δουλέψω με ένα τόσο μεγάλο δέρμα κατά το πέρασμα θα ήταν άβολο και 

αγχωτικό χώρισα την επιφάνεια του καλύμματος σε μικρότερα μέρη και έκοψα το δέρμα σε 5 

κομμάτια. Έκανε τη ζωή μου ΠΟΛΥ ευκολότερη. "Έκρυψα" τις ενώσεις με λωρίδες από 

ρεφελαρισμένο δέρμα πλαισιωμένες από χρυσές γραμμές. 

-Υπό πίεση... 

Όπως προαναφέρθηκε, βεβαιωθείτε πως οι πλάκες για το πρεσάρισμα έχουν τις σωστές διαστάσεις. 

Το ζήτημα της πρέσας είναι καίριο. Τα μεγάλα βιβλία πρεσάρονται δυσκολότερα καθώς η πίεση 

γίνεται πιο αδύναμη μακριά από το κέντρο (-το σημείο όπου αγγίζει η ντίζα). Αν η πρέσα σας μπορεί 

να ασκήσει μεγάλη πίεση τότε όλα καλά, αν όμως όχι τότε μπορεί να βρεθείτε αντιμέτωποι με 

δυσάρεστες εκπλήξεις καθοδόν. Οι πρέσες που έχουν 4 ντίζες περιφερειακά τείνουν να ασκούν πιο 

ομοιόμορφα πίεση αλλά είναι και πιο δύσχρηστες. Σιγουρέψτε πως η πρέσα σας μπορεί να τα βγάλει 

πέρα ειδάλλως συνεννοηθείτε με κάποιο βιβλιοδέτη για να σας βοηθήσει στα απαραίτητα στάδια. 

Η βιβλιοδεσία στη φωτογραφία ζυγίζει κάτι παραπάνω από 5 κιλά. Μένει να προστεθεί το σήμα του 

ιδιοκτήτη αλλά κατ' ουσίαν έχει ολοκληρωθεί. Οφείλω να ομολογήσω πως παρότι το δέσιμο τόσο 

μεγάλων βιβλίων είναι ιδιαίτερα κουραστικό η αίσθηση που έχει κανείς έπειτα σαν το περιεργάζεται 

είναι πολύ ικανοποιητική. 
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