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TÇ EÚtupon
ISSN 1108-4170EÚtupon (Eutypon) is a publication of the
“Greek TEX’s Friends” (∗ǫφτ∗) Group. It
is published twice a year and it is dis-
tributed for free in electronic format to
the members of the ∗ǫφτ∗ Group, and to
the public in general through Internet.
Printed copies are also sent to contribu-
tors to the journal as well as to selected li-
braries. The articles of EÚtupon deal with
TEX and with electronic typesetting in
general.

The address of EÚtupon is:

Greek TEX’s Friends
(c/o A. Syropoulos)

366, 28th October Street
GR-671 00 Xanthi

Greece

URL: www.eutypon.gr
E-mail: asyropoulos@gmail.com

The EÚtupon web pages are kindly
hosted in the servers of “Egnatia” In-
formatics and Culture, Komitini, Greece
(www.egn.gr).

Articles appearing in EÚtupon have been
carefully selected and edited with the re-
sponsibility of the Editorial Board. Pa-
pers published in EÚtupon may be copied
and redistributed for free, provided their
origin is mentionned. EÚtupon and the
∗ǫφτ∗ Group do not assume any respon-
sibity for methods, products, instructions
or ideas described or expressed in au-
thored articles published in this periodi-
cal.

The Editorial Board of EÚtupon con-
stists of: Apostolos Syropoulos (Xan-
thi, Greece), Dimitrios Filippou (Volos,
Greece) and Ioannis Dimakos (Patras,
Greece).

Τὸ EÚtupon ἀποτελεῖ περιοδικὴ ἔκδοση
τοῦ Συλλόγου ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX
(∗ǫφτ∗). Κυκλοφορεῖ ἀνὰ ἑξάμηνο καὶ διανέ-
μεται δωρεὰν σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὰ μέλη
τοῦ Συλλόγου καὶ στὸ εὑρύτερο κοινὸ μέσῳ
τοῦ Διαδικτύου. Τὸ περιοδικό ἀποστέλλεται
ἐπίσης σὲ ἔντυπη μορφὴ στοὺς συγγραφεῖς
καὶ σὲ ἐπιλεγμένες βιβλιοθῆκες. Στὶς σελίδες
τοῦ EÙtÒpou δημοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ μὲ
TEX καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία ἐντύ-
πων γενικότερα.

῾Η διεύθυνση τοῦ EÙtÒpou εἶναι:
Σύλλογος ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX
(ὑπόψη Ἀπόστολου Συρόπουλου)

28ης ᾿Οκτωβρίου 366
671 00 Ξάνθη

URL: www.eutypon.gr
H/T: asyropoulos@gmail.com

Οἱ ἱστοσελίδες τοῦ EÙtÒpou φιλοξενοῦνται
στοὺς διακομιστὲς τῆς ἑταιρείας «᾿Εγνατία»
Πληροφορικὴ καὶ Πολιτισμός, στὴν Κομοτη-
νή (www.egn.gr).

Τὰ ἄρθρα ποὺ δημοσιεύονται στὸ EÚtupon
ἔχουν ἐπιλεγεῖ καὶ θεωρηθεῖ μὲ εὐθύνη τῆς
Συντακτικῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ. ᾿Ε-
πιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση καὶ ἡ διανομὴ ἄρ-
θρων ποὺ ἔχουν ἤδη δημοσιευθεῖ στὸ EÚtu-pon, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ ἀναφέρεται ἡ προ-
έλευσή τους. Τὸ EÚtupon καὶ ὁ Σύλλογος
∗ǫφτ∗ δὲν ἀναλαμβάνουν καμία εὐθύνη γιὰ
μεθόδους, προϊόντα, ὁδηγίες καὶ ἰδέες ποὺ πε-
ριγράφονται ἢ ἐκφράζονται ἐντὸς ἐνυπόγρα-
φων ἄρθρων δημοσιευμένων στὸ περιοδικό.

῾Η Συντακτικὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ EÙtÒpou ἀ-
ποτελεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο
(Ξάνθη), τὸν Δημήτρη Α. Φιλίππου (Βόλος)
καὶ τὸν Γιάννη Δημάκο (Πάτρα).
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Ἀνάγκη γιὰ νέους ὁδηγοὺς

Φίλοι συνTEXνίτες,

Τὸν τελευταῖο καιρὸ παρατηροῦμε μερικὲς πολὺ σημαντικὲς
ἐξελίξεις στὸν κόσμο τοῦ TEX. Μετὰ ἀπὸ δύο δεκαετίες χαμέ-
νες στὶς γραμματοσειρὲς 256 γλύφων, τὸ TEX περνᾶ πλέον στὶς
γραμματοσειρὲς Unicode. ῾Η ἀρχὴ ἔγινε ἐδῶ καὶ μερικὰ χρόνια
χρόνια πρῶτα μὲ τὸ Ω καὶ κατόπιν μὲ τὸ conTEXt. Ἀκολούθησαν
τὰ πακέτα inputenc καὶ ucs γιὰ τὸ LATEX.
῞Ομως ἡ μεγάλη ἀλλαγὴ πιστεύουμε πὼς ἔγινε μὲ τὸ X ETEX

ποὺ ἐπιτρέπει, μέσῳ τῆς ἐντολῆς \font, τὴν ἀπευθείας χρήση
γραμματοσειρῶν OpenType, χωρὶς νὰ χρειάζεται νὰ προηγηθεῖ
ἡ μᾶλλον πολύπλοκη μετατροπὴ αὐτῶν τῶν γραμματοσειρῶν σὲ
ἀρχεῖα tfm, vf, κ.λπ. Στὸ X ELATEX, ἡ φόρτιση τῶν γραμματοσει-
ρῶν γίνεται ἀντιστοίχως μὲ τὴν ἐντολὴ \fontspec, τῆς ὁποίας οἱ
δυνατότητες εἶναι ἀπεριόριστες.
Οἱ ἐξελίξεις αὐτές, οἱ ὁποῖες περιγράφονται καὶ σὲ ἄρθρα τοῦ

παρόντος τεύχους, κάνουν πλέον ξεπερασμένους τοὺς ὁδηγοὺς
ποὺ εἴχαν κατὰ καιροὺς γραφτεῖ γιὰ τὴν χρήση τοῦ TEX γιὰ τὴν
στοιχειοθεσία ἑλληνικῶν κειμένων. Εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη γιὰ
ἕνα ἁπλὸ ἐγχειρίδιο — κάτι σὰν τὸ greekinf.tex ποὺ ὑπάρχει
ἀκόμα στὸ CTAN— γιὰ νὰ βοηθηθοῦν οἱ νέοι χρῆστες τοῦ TEX
στὴν εὔκολη χρήση τοῦ προγράμματος στὴν ἐποχὴ τοῦ Unicode.
Διαφορετικά, τὸ TEX θὰ σβήσει καὶ μαζί του θὰ σβήσει μία ἀπὸ
τὶς πιὸ σημαντικὲς προσπάθειες γιὰ ποιοτικὴ ἠλεκτρονικὴ τυπο-
γραφία στὴν ἐποχὴ τῆς ἠλεκτρονικῆς προχειρότητας. ῾Η προσπά-
θεια γιὰ τὴν ἑτοιμασία τοῦ νέου ὁδηγοῦ θὰ πρέπει νὰ ξεκινήσει
σύντομα. ᾿Ελπίζουμε νὰ σᾶς ἔχουμε ὅλους συμπαραστάτες σ’ αὐ-
τὴ τὴν προσπάθεια, γιατὶ μόνον μὲ συλλογικὴ δουλειὰ μπορεῖ νὰ
βγεῖ κάτι καλό.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,

῾Η Συντακτικὴ ᾿Επιτροπή
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Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου

Τὸ EÚtupon στοιχειοθετήθηκε μὲ τὸ LATEX. Στὰ βασικὰ πακέτα ποὺ χρησι-
μοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται τὸ babel, τὸ inputenc, τὸ graphicx, τὸ url καὶ
τὸ verbatim.
῾Η εἰκόνα ἐτούτης τῆς σελίδας εἶναι ξυλογραφία τοῦ ἑλβετοῦ Γιὸστ ῎Αμμαν

(Jost Amman: 1539–1591) καὶ δείχνει δύο τυπογράφους· ὁ ἕνας μελανώνει τὴν
τυπογραφικὴ πλάκα καὶ ὁ ἄλλος βγάζει τὸ τυπωμένο φύλλο. ῾Η συγκεκριμένη
εἰκόνα χαράχθηκε περὶ τὸ 1568. Προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο Philip B. Meggs, A

History of Graphic Design, John Wiley & Sons, Inc., New York 1998.
῾Η εἰκόνα στὴν τελευταία σελίδα τοῦ τεύχους μὲ τίτλο «At the Wings» («Στὰ

παρασκήνια») εἶναι ὀξυγραφία τοῦ βρετανοῦ χαράκτη ῎Εντμουντ Μπλαμπιέ (Ed-
mund Blampied: 1886–1966) καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ ἔντυπο The Principal’s Re-

port of the LCC School of Photoengraving and Lithography for the Session

1913–14 .
῾Ο γραμμικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τοῦ

Γιάννη Χαραλάμπους (yannis@fluxus-virus.com).
Τὸ τεῦχος μετατράπηκε σὲ ἀρχεῖο PostScript μὲ τὸ πρόγραμμα dvips καὶ

κατόπιν σὲ ἀρχεῖο PDF μὲ τὸ πρόγραμμα Ghostscript. ῾Η πρώτη ἐκτύπωση ἔγι-
νε σὲ ἐκτυπωτὴ Lexmark E340 (1200dpi). ῾Η φωτοτυπικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ
βιβλιοδεσία πραγματοποιήθηκαν στὴν Ξάνθη.

Σημείωση: ῞Οπως συμβαίνει συνήθως, ὁ γνωστὸς Δαίμων τοῦ Τυπογραφείου
χτύπησε καὶ στὸ προηγούμενο τεῦχος. Γιὰ ὅσους ἔλαβαν τὸ τυπωμένο τεῦχος, ἡ
πιὸ δυσάρεστη ἔκπληξη ἦταν τὸ κακὸ κόψιμο τοῦ ἐξώφυλλου. Παρ’ ὅτι τὸ λάθος
δὲν ἦταν δικό της, ἡ ΣΕ τοῦ περιοδικοῦ ζητᾶ ταπεινὰ συγγνώμη.
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Η Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών
Στοιχείων και ο Γιώργος
Δ. Ματθιόπουλος: ΄Αλλη μια Ελλάδα
που αντιστέκεται. . .

Βασίλειος Τσάγκαλος

Βούλα, Αττική
Η/Τ: wassily@ath.forthnet.gr

Επιμένει, μελετά, προσφέρει, συνεχίζει: η Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών
Στοιχείων (ΕΕΤΣ) ιδρύθηκε επίσημα ως μη κερδοσκοπικό σωματείο το 1992 με
σκοπό τη διερεύνηση της ελληνικής τυπογραφίας και την υποστήριξη των ελλη-
νικών γραμματοσειρών στο ψηφιακό περιβάλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο που
προγραμματίζει το έργο της ΕΕΤΣ και εποπτεύει την εφαρμογή του αποτελεί-
ται από τον ακαδημαϊκό Μιχαήλ Β. Σακελλαρίου (πρόεδρος), τη Λιλή Μακράκη
(αντιπρόεδρος), τον Δημήτρη Πόρτολο (γραμματέας), τη Λένα Σαββίδη (ταμίας)
και μέλη τον Γιώργο Αγουρίδη και την Ελευθερία Γιακουμάκη. Η ομάδα εργασίας
που ξεκίνησε το έργο της ΕΕΤΣ ήταν ο τότε αντιπρόεδρος Μιχάλης Μακράκης,
ο ζωγράφος-χαράκτης Τάκης Κατσουλίδης ως καλλιτεχνικός διευθυντής, ο Γιώρ-
γος Ματθιόπουλος ως σχεδιαστής και τυπογραφικός ερευνητής και η φιλόλογος
Ελένη Τσιάλτα. Σήμερα την ομάδα εργασίας απαρτίζουν ο Γιώργος Ματθιόπουλος
ως καλλιτεχνικός διευθυντής και οι τυπογραφικοί σχεδιαστές Νατάσα Ραϊσάκη
και Μιχάλης Σέμογλου. Λειτουργεί με λιγοστά οικονομικά μέσα και δεν έχει την
πολυτέλεια να κάνει διαφημιστικές εκστρατείες. ΄Οσο έχει δυνάμεις θα προσπα-
θεί. Η λειτουργία της είναι δυνατή μέσα από χρηματοδοτήσεις, προσφορές και
ενισχύσεις διαφόρων κρατικών και μη κρατικών φορέων.
΄Ηρθε να καλύψει ένα διαπιστωμένο κενό στη συστηματική έρευνα της σημα-

σίας του ελληνικού τυπογραφικού σχεδιασμού στην οπτική επικοινωνία και την
έμφαση στο ειδικό βάρος της ιστορίας, της επανάληψης, της εμπέδωσης οπτικών
μορφών σε ένα χώρο καλλιτεχνικά απαίδευτων εκδοτών με χαμηλές τυπογραφι-
κές απαιτήσεις. Το πρόβλημα που προσπαθεί σήμερα να ψηλαφήσει έπρεπε να είχε
αρχίσει να αντιμετωπίζεται οργανωμένα από την εποχή του Τρικούπη, για να έχει
κάποια απτά αποτελέσματα σήμερα.
Εντυπωσιάζει το σύνθημά της: μελετήστε και παιδέψτε το μάτι σας! Γι’ αυτό και

ερευνά το παρελθόν της ελληνικής τυπογραφίας, μελετά τους σχεδιαστικούς κα-
νόνες που τη διαμόρφωσαν, ψηφιοποιεί και διατηρεί τις ιστορικές ελληνικές γραμ-
ματοσειρές και τις διαθέτει στο κοινό. Διαθέτει τις γραμματοσειρές που σχεδιάζει
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και σε πολυτονική μορφή — και διάφορες παλαιότερες με όλα τα συμπλέγματα και
βραχυγραφίες που εμπεριείχαν — ώστε η κάθε μία, όσο είναι εφικτό, να αποτελεί
ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τον χρήστη, αλλά και ένα ιστορικό παράδειγμα
στον κάθε νέο τυπογραφικό σχεδιαστή που θέλει να μελετήσει ουσιαστικά την
ιστορία της τέχνης του πριν σχεδιάσει. Υποστηρίζει τεχνικά και το πολυτονικό
είδος της ελληνικής γραφής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι στους καταστατικούς
στόχους της υπάρχει η επαναφορά στο πολυτονικό σύστημα. Δεν είναι φιλολογι-
κό ή γλωσσολογικό σωματείο, για να παίρνει συλλογική θέση σε ζητήματα που
δεν εμπίπτουν στην τεχνογνωσία της.
Σκοπός της είναι η ενδυνάμωση και η προώθηση της ελληνικής γραφής στο

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που ζούμε, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και όπου
βρίσκεται ελληνόφωνος χρήστης. Επειδή η ελληνική γραφή έχει πάρει διαχρονικά
πολλές μορφές, στους διάφορους ειδικούς πρέπει να προσφέρεται η τεχνική δυνα-
τότητα να την χρησιμοποιούν όπως εκείνοι κρίνουν. ΄Ελληνες ή ξένοι μελετητές
του Ομήρου, κριτικοί εκδότες του Παπαδιαμάντη, ιστορικοί του Θουκυδίδη ή ανα-
λυτές του Θεοτοκόπουλου, όλοι έχουν ανάγκη να χειριστούν ελληνικές γραμμα-
τοσειρές για τους ειδικούς σκοπούς του χώρου τους. Διαθέτει στο κοινό δωρεάν
μια συνεχώς διευρυνόμενη ποικιλία ελληνικών ψηφιακών γραμματοσειρών η οποία
αποτελείται από σημαντικά ιστορικά δείγματα, αλλά και νέους σχεδιασμούς που
σέβονται την τυπογραφική παράδοση και αποφεύγουν την άκριτη και ανιστόρητη
αντιγραφή λατινικών προτύπων. Επειδή ακριβώς επιβιώνει από δωρεές, προσφέρει
δωρεάν και το πνευματικό έργο που παράγει, θυμίζοντας σε όσους το ξεχνούν
πως υπάρχει και άλλος τρόπος ζωής εκτός από το κέρδος και κάνοντας ένα θετικό
βήμα προς τους άλλους, έστω και με προσωπικό κόστος.
Στο επιχείρημα πολλών ότι κινδυνεύει να χαθεί το ελληνικό αλφάβητο, επειδή

τα γράμματά του εξομοιώνονται όλο και περισσότερο με τα λατινικά, αντιτείνει
ότι οι κύριοι εχθροί δεν είναι η λατινική γραφή, αλλά η αποστροφή της γνώσης
της ιστορίας και των διδαγμάτων της, ο βερμπαλισμός των καθεστωτικών ταγών
μας που αποκοιμίζει την εγρήγορσή μας, ο πνευματικός συβαριτισμός που μας
χαρακτηρίζει, η πενία των περισσότερων ελληνικών βιβλιοθηκών και η αποθέωση
της ήσσονος προσπάθειας. Κι όταν μιλά κανείς για προσπάθεια και προσφορά, η
Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων εντυπωσιάζει: προσφέρει δωρεάν
πέντε κεφαλαιογράμματες γραμματοσειρές, την GFS Complutum Classic (με νέα
κεφαλαία στοιχεία) από τον 16ο αιώνα, τρεις γραμματοσειρές από τον 18ο αιώνα,
άλλες τρεις από τον 19ο αιώνα και επτά γραμματοσειρές από τον 20ο/21ο αιώνα.
Σαφώς έπεται συνέχεια.
Για το TEX, η ΕΕΤΣ προσφέρει πέντε γραμματοσειρές δωρεάν: GFSDidot-

TeX, GFSBodoniTeX, GFSNeoHellenicTeX, GFSPorsonTeX και GFSArtemi-
siaTeX. Ναι, υπάρχει ιδιαίτερη προσφορά και ξεχωριστή σελίδα για το TEX,
μαζί με αναφορά στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
το ιδρυμένο εργαστήριο Ψηφιακής Τυπογραφίας και Μαθηματικού Λογισμικού
(http://myria.math.aegean.gr/labs/dt/). ΄Ολα αυτά φυσικά χάρη στην πρό-
ταση συνεργασίας του δικού μας Αντώνη Τσολομύτη προς την ΕΕΤΣ.
΄Οσον αφορά τις εκδοτικές της δραστηριότητες, η ΕΕΤΣ μετέφρασε και επι-

μελήθηκε, με χορηγία του Ιδρύματος Σταύρου Σ. Νιάρχου, το διάσημο βιβλίο
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GFS Bodoni: μια από τις πολλές γραμματοσειρές που
προσφέρει δωρεάν η ΕΕΤΣ (σχεδιασμός Τ. Κατσουλίδης).

του Robert Bringhurst, Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης, με εκδότη τις Πα-
νεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης (Ηράκλειο, 2001· β′ έκδοση 2002). Με αφορμή
τους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα το 2004, η ΕΕΤΣ, με χορηγία του Ιδρύ-
ματος Σταύρου Σ. Νιάρχου, επιμελήθηκε και κυκλοφόρησε, εκτός εμπορίου, μια
επτάγλωσση έκδοση των 14 Ολυμπιονίκων του Πινδάρου. Οι Ολυμπιόνικοι δημο-
σιεύθηκαν στο πρωτότυπο και σε επτά μεταφράσεις: αγγλική, γαλλική, γερμανική,
ισπανική, ιταλική, ρωσική και νέα ελληνική. Η ΕΕΤΣ στοιχειοθέτησε το αρχαίο
ελληνικό κείμενο με επτά ψηφιακές επανασχεδιάσεις (μία για κάθε γλώσσα) των
διασημότερων ελληνικών γραμματοσειρών που φιλοτεχνήθηκαν από τον 15ο έως
τον 20ό αιώνα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπό είχε να δηλώσει πως οι
Ολυμπιακοί Αγώνες δεν πρέπει να αναλώνονται σε μια άμετρη εμπορευματικοποί-
ηση, αλλά να παράγουν πολιτισμικό διάλογο που ενώνει τα έθνη. Η έκδοση δόθηκε
ως δώρο σε όλες τις Ολυμπιακές επιτροπές που συμμετείχαν στους Αγώνες και
σε πολλές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το 1995 διοργάνωσε το Διεθνές Συνέδριο «Ελληνικά γράμματα: από την
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GFS Didot: η κλασική γραμματοσειρά του Διδότου (Firmin Didot)
προσφέρεται από την ΕΕΤΣ δωρεάν σε ψηφιακή μορφή.

σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο» (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών), όπου πλή-
θος Ελλήνων και ξένων ειδικών παρουσίασαν τις μελέτες τους για την ιστορία,
την αισθητική και το τεχνολογικό μέλλον των ελληνικών γραμματοσειρών. Επι-
μελήθηκε και κυκλοφόρησε τα πρακτικά του Συνεδρίου στα αγγλικά, με τίτλο
Greek Letters: from Tablets to Pixels, από τις εκδόσεις Oak Knoll Press (De-
laware, ΗΠΑ, 1996) και στα ελληνικά από τις εκδόσεις Linora (Αθήνα, 1998).
Σήμερα τα πρακτικά του Συνεδρίου είναι διαθέσιμα από τον ιστότοπο της ΕΕΤΣ,
για καταφόρτωση και μελέτη από κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΕΕΤΣ ετοιμάζει τη σύνταξη και έκδοση μιας ανθολογίας της ελληνικής
τυπογραφίας, όπου θα παρουσιάζονται βιβλία που καθόρισαν την τυπογραφία των
ελληνικών εκδόσεων από την περίοδο της αρχετυπίας έως τα μέσα του 20ού αιώνα,
ενώ θα δίνονται ιστορικές πληροφορίες για τους εκδότες και τους τυπογράφους
που τα δημιούργησαν. Σκοπός της είναι να καταστεί η τυπογραφική ιστορία μας
προσβάσιμη σε όλους και να διευκολυνθούν οι ΄Ελληνες γραφίστες να έλθουν σε
επαφή με την ιστορία της τέχνης τους, προσφέροντάς τους εικόνες και πληροφο-
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ρίες που είναι κρυμμένες στα ράφια των βιβλιοθηκών.
Ο κ. Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος είναι τυπογραφικός σχεδιαστής της Εταιρείας

Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων. Είχε την ευγενική διάθεση να απαντήσει
σε κάποια ερωτήματα που του θέσαμε ως Εὔτυπον.

Ε: Τι είναι αυτό που καθιστά την ελληνική τυπογραφική ιστορία άξια προσοχής και
μελέτης;
ΓΔΜ: Η ιστορία κάθε πλευράς της τέχνης και των τεχνικών που έχουν διαμορ-
φώσει τη διαδρομή του νεότερου ελληνικού πολιτισμού έχει, πιστεύω, αυταπόδει-
κτη αξία, αλλά και η κατανόηση της σημασίας της τυπογραφικής παράδοσης θα
βοηθήσει στην δημιουργική αφομοίωση της παγκοσμιοποιημένης οπτικής επικοι-
νωνίας από τις νέες γενιές γραφιστών.

Ε: Πιστεύετε ότι η ελληνική γραφή διαχρονικά καταξιώνεται μόνο λόγω του ότι είναι
φορέας της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού ή έχει και τη δική της
καθαυτό βαρύτητα λόγω κάποιων σπουδαίων προσωπικοτήτων που την υπηρέτησαν;
ΓΔΜ: Τα γράμματα είναι σύμβολα επικοινωνίας μιας γλώσσας κυρίως, αλλά
σταδιακά αποκτούν και μια διαχρονική αισθητική σύνδεση με τη γλώσσα. Το ελ-
ληνικό αλφάβητο προήλθε χωρίς πολλές αλλαγές από το φοινικικό και το λατινικό
από το ελληνικό. Οι όποιες λοιπόν γλωσσικές–αισθητικές συζεύξεις δεν είναι
μεταφυσικές και αμετακίνητες ιδέες (με την πλατωνική έννοια του όρου), αλλά
διαμορφώνονται από το ιστορικό γίγνεσθαι. Ιστορικές τομές, όπως η μετάβαση
από την κεφαλαιογράμματη στη μικρογράμματη γραφή (περίπου 9ος αιώνας) ή η
απλοποίηση της τυπογραφικής κάσας από τα βυζαντινά συμπλέγματα (μέσα του
18ου αιώνα) δεν εκφράστηκαν από μεμονωμένες προσωπικότητες, αλλά υπήρξαν
αλλαγές που ήδη είχαν αρχίσει να υφίστανται στην καθημερινή χρήση.

Ε: Σε μια εποχή όπου διαθέτουμε εντυπωσιακά λειτουργικά τεχνολογικά μέσα κι
έχουμε επιλύσει πολλά τεχνικά ζητήματα, πιστεύετε ότι το συστατικό της τέχνης στην
τυπογραφία εξυπηρετείται ή καταδυναστεύεται από τις τεχνολογικές προόδους;
ΓΔΜ: ΄Οπως τα εργαλεία κάθε τέχνης, οι υπολογιστές και τα λογισμικά προ-
γράμματά τους μπορούν να είναι μέσα που απελευθερώνουν αυτούς που αντιλαμ-
βάνονται τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που παρέχουν, αλλά στους πνευ-
ματικά οκνηρούς απελευθερώνουν μόνο τη ρηχότητά τους. Και βλέπουμε μπόλικη
από αυτή γύρω μας.

Ε: Μπορείτε να επισημάνετε τους λόγους για τους οποίους λείπει η τυπογραφική
παιδεία από την ελληνική κοινωνία σήμερα; Είναι μήπως ζήτημα γενικότερης παιδείας
και ωφελιμιστικής αντίληψης της γνώσης;
ΓΔΜ: Νομίζω ότι απαντήσατε ήδη την ερώτησή σας. Πώς είναι δυνατόν να έ-
χουμε τυπογραφική παιδεία όταν η γενικότερη παιδεία γίνεται όλο και περισσότερο
μακρινό όνειρο για τους πολλούς· Και εννοώ Παιδεία, όχι τη βιομηχανική παρα-
γωγή του βαθμοθηρικού συστήματος της παιδείας που έχουμε όλοι αποδεχτεί.
Η αισθητική παιδεία είναι ακόμη πιο απαιτητική από την εγκύκλια και σε αυτή η
Νεότερη Ελλάδα είναι ακόμη πίσω. Χάνεται και η λαϊκή ευαισθησία που πήγαζε
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αυθόρμητη παλαιότερα. Η κρεατομηχανή της τηλεόρασης τα έχει αλέσει όλα από
άκρου σ’ άκρο σε μια άχρωμη και άγευστη μάζα. Βλέπετε, δεν αρκούν μόνο τα
περισσότερα χρήματα που μαζέψαμε τις τελευταίες δεκαετίες.

Πινδάρου ᾿Ολυμπιόνικοι,
έκδοση μοναδικής

καλαισθησίας από την ΕΕΤΣ.

Ε: Θα θέλατε να μας μεταφέρετε την εμπειρία
σας από τη σύγχρονη τυπογραφική παιδεία σε
άλλες χώρες της Ευρώπης; Υπάρχουν κάποιες ά-
μεσες πρωτοβουλίες που μπορούν να αναληφθούν;
ΓΔΜ: Τα κράτη που είχαν παράδοση στην τυ-
πογραφία συνεχίζουν να υποστηρίζουν την τυ-
πογραφική πρακτική και να φέρνουν νέες ιδέες.
Ακόμη και περιφερειακές χώρες όπως η Ισπα-
νία, η Πορτογαλία κ.ά. έχουν πλέον οργανώσει
αρκετά την εκπαίδευση του τυπογραφικού σχε-
διασμού. Βέβαια, όλοι έχουν το πλεονέκτημα να
αντλούν από την μακραίωνη έρευνα και ιστορία
της λατινικής τυπογραφίας, από την οποία εμείς
μόνο έμμεσα μπορούμε να επωφεληθούμε.
Το θέμα της τυπογραφικής παιδείας είναι

μεγάλο και δύσκολο να θιχτεί με γενικεύσεις.
΄Εχουν αρχίσει να γίνονται περισσότερα απ᾿ ό,τι
μια δεκαετία πριν, αλλά ο δρόμος είναι μακρύς.
Εμείς, ως ΕΕΤΣ, προσπαθούμε να θέτουμε βά-
σεις ώστε όσοι ευαισθητοποιούνται να μπορούν
να ανατρέχουν για αναφορές. Η ΄Ενωση Γραφι-
στών Ελλάδας έχει επίσης δείξει έμπρακτο εν-
διαφέρον πρόσφατα και θα συνεχίσουμε να συ-
νεργαζόμαστε. Τόσο η Σχολή Γραφικών Τε-
χνών των ΤΕΙ Αθήνας, όσο και η Ανώτατη

Σχολή Καλών Τεχνών, προωθούν πιο δυναμικά πλέον τη διδασκαλία της τυ-
πογραφικής τέχνης, όπως και τα ΙΕΚ ή άλλες σχολές. Ακόμη, όμως, δεν είμαι
σίγουρος, αν είναι μια αναλαμπή ατόμων σήμερα ή κάτι που θα μακροημερεύσει.
Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις εύκολα.

Ε: Δεδομένου ότι οι νέοι χρησιμοποιούν την κειμενογράφηση στους υπολογιστές από
μικρή ηλικία, νομίζετε ότι θα μπορούσαν να υπάρξουν προτάσεις για διείσδυση της
τυπογραφικής παιδείας στο χώρο της δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης μέσα
από την παροχή ερεθισμάτων και προβληματισμού για την αισθητική των κειμένων
μας;
ΓΔΜ: Θα ήταν, αναμφίβολα, πάρα πολύ καλό, αλλά φοβάμαι πως η ελληνική
δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει να λύσει πολύ πιο σημαντικά προβλήματα από
αυτό.

Ε: Σας ενοχλούν τα τελείως ατόνιστα ελληνικά που βλέπουμε πολλές φορές στην
τηλεόραση και μάλιστα στα δελτία ειδήσεων;
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GFS Elpis: μοντέρνα γραμματοσειρά από την Νατάσα Ραϊσάκη.
Προσφέρεται δωρεάν από την ΕΕΤΣ.

ΓΔΜ: Προσωπικά, όχι. Πιο πολύ με ενοχλεί το μονοτονικό, αισθητικά. Η ΕΕΤΣ
δεν διεκδικεί θέση φιλολογικού ταγού. Είμαστε «ανεξίτονοι», αν επιτρέπεται ο
νεολογισμός. Ως σωματείο, προσφέρουμε τα μέγιστα μέσα (πολυτονικές ελληνικές
γραμματοσειρές) για να τα χρησιμοποιήσει όποιος θέλει, όπως κρίνει.

Ε: Πώς εξηγείτε το οξύμωρο σχήμα να είναι υποβαθμισμένη η οπτική εμφάνιση των
κειμένων μας σε μια εποχή όπου η αισθητική της εικόνας και οι οπτικές παραστάσεις
διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο;
ΓΔΜ: Το έθιξα και προηγουμένως. Οι διαχειριζόμενοι την οπτική επικοινω-
νία αυτού του τόπου σήμερα σπανίως έχουν αισθητική παιδεία που προϋποθέτει
γνώση της ιστορικής παράδοσης. Τα περισσότερα πρότυπα είναι ξενόφερτα και
αναφομοίωτα.

Ε: Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω την εύλογη — πιστεύω — απορία μας: Οι κατεξο-
χήν ενδιαφερόμενοι και υπερασπιστές της διαχρονικής ελληνικής γλώσσας (φιλόλογοι,
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ιστορικοί, αρχαιολόγοι, θεολόγοι, πανεπιστημιακά ιδρύματα, εκκλησιαστικοί φορείς
κ.ά.) έχουν αγκαλιάσει, αναδείξει ή στηρίξει το έργο σας;

ΓΔΜ: ΄Οχι σε βαθμό που θα περίμενε κανείς, αλλά τι άλλο έχουν αγκαλιάσει
θεσμικά, για να έχουμε μόνο εμείς παράπονο· Διάφοροι, όμως, από όλους τους
παραπάνω θεσμούς έχουν εκφράσει μεμονωμένα τη συμπαράστασή τους.

Ε: Ο ιστότοπός σας περιλαμβάνει μία ιδιαίτερη ιστοσελίδα για το TEX και προσφέρει
γραμματοσειρές για TEX. Πώς βλέπετε αυτό το ενδιαφέρον από ανθρώπους των
θετικών επιστημών;

ΓΔΜ: Είμαι σχεδιαστής, αλλά μέσω της αγάπης του πατέρα μου για τα μαθημα-
τικά, έχω αποκτήσει μια οικεία και θερμή σχέση με τις θετικές επιστήμες, παρ’ ότι
βέβαια δεν τα καταφέρνω ιδιαίτερα. Επιπλέον, ο αείμνηστος Μιχάλης Μακράκης,
ιδρυτής της ΕΕΤΣ, ήταν φυσικός. Για μένα, λοιπόν, είναι σχεδόν αυτονόητο πως
η σχέση θα μπορεί να είναι αμφίδρομη, αλλά, κρίνοντάς την αντικειμενικά, παραμέ-
νει ένα ευχάριστο μυστήριο. Είναι εμφανές πως στα πιο «πρακτικά» μυαλά, για να
χρησιμοποιήσω το στερεότυπο, η τυπογραφία έχει πράγματι αγγίξει μια άγνωστη,
έως πρόσφατα, ευαίσθητη χορδή. Θα πρέπει υποθέτω να ευγνωμονούμε όλοι τον
δρ. Donald Knuth που την εντόπισε και τον καθηγητή του Πανεπιστημίου του
Αιγαίου, κ. Αντώνη Τσολομύτη, που κάνει τόσο αξιόλογη προσπάθεια να κρατά
αυτή τη γέφυρα ανοιχτή στην καθ’ ημάς Ανατολή. Χωρίς τη δική του ιδέα και
συμβολή αυτό δεν θα είχε συμβεί και θα ήθελα και δημοσίως να τον ευχαριστήσω
θερμά.

Ε: Υποστηρίζετε το «κίνημα» freeware — ελεύθερο λογισμικό για όλους. Μπορείτε
να μας εξηγήσετε γιατί;

ΓΔΜ: ΄Οσο η ΕΕΤΣ θα καταφέρνει να υφίσταται από χορηγίες, οφείλουμε να
επιστρέφουμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν προσφέροντας τη δουλειά μας
σε όσους τη χρειάζονται. Οι ανάγκες διεύρυνσης της ελληνικής τυπογραφικής
γνώσης είναι πολύ μεγάλες για να την εμποδίζουμε με οικονομικό αποκλεισμό από
αυτούς που την αναζητούν. «Οὐκ ἂν λάβεις παρὰ τοῦ μὴ ἔχοντος» και «μοιράσου
όσα σου προσφέρουν».

Ε: Η λεξιπενία των Νεοελλήνων αναπόφευκτα επηρεάζει και τους επιμέρους επαγ-
γελματικούς χώρους, οι οποίοι καταφεύγουν σε απλή χρήση των αγγλικών κυρίως
όρων, αγνοώντας τον πλούτο των ελληνικών ορολογικών αποδόσεων. Επειδή «ἀρ-
χὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις», σκοπεύετε ως Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών
Στοιχείων να συντάξετε κάποιο αυτοτελές λεξικό τυπογραφικών όρων;

ΓΔΜ: ΄Εχετε δίκιο. Η έλλειψη ορολογίας στον χώρο μας είναι απελπιστική,
αλλά οι Γραφικές Τέχνες αλλάζουν τόσο γρήγορα τεχνολογικά που είναι αδύνα-
τον πλέον να προλάβει κανείς την παλίρροια. ΄Ενα γλωσσάρι τυπογραφικών όρων
υπήρξε επιθυμία και του Μιχάλη Μακράκη. Είχαμε ξεκινήσει μια πρωτόλεια προ-
σπάθεια με τη μετάφραση και έκδοση του έργου του Robert Bringhurst, Στοιχεία
της τυπογραφικής τέχνης (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001), στην οποία
περιλαμβάνεται ως Παράρτημα. ΄Εκτοτε έχω συγκεντρώσει πολύ υλικό, αλλά δεν
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έχω ακόμη βρει τον χρόνο να το οργανώσω. Θεωρώ, πάντως, ότι πέραν της περι-
γραφικής και επεξηγηματικής απόδοσης των εννοιών, η ονοματοποιία υπερβαίνει
τις γνώσεις μου.

Ε: Τέλος, με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας, θα θέλαμε να συγχαρούμε
στο πρόσωπό σας όλα τα μέλη της Εταιρείας Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων
για το έργο που μας προσφέρετε και πάνω απ’ όλα για το υψηλό επίπεδο ποιότητας
και τις ευαισθησίες που το διακρίνει. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας!
ΓΔΜ: Σας ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που μας προσφέρατε.

∗ ∗ ∗

Διαβάστε επίσης τη συνέντευξη του κ. Ματθιόπουλου στο περιοδικό+design,
τεύχος 48 (Σεπτ.–Οκτ. 2006), σσv. 60–64 (www.designmag.gr).
Ο ιστότοπος της Εταιρείας Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων, όπου θα

βρείτε δωρεάν όλες τις γραμματοσειρές της καθώς και πολύ άλλο υλικό, είναι:
www.greekfontsociety.gr.
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Κεφαλληνὸς καὶ Κάσδαγλης: δυὸ
μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας

Δημήτρης Α. Φιλίππου

Κάτω Γατζέα
373 00 Ἀγριὰ Βόλου
Η/Τ: dfilipp@hotmail.com

῾Ο Γιάννης Κεφαλληνός (Ἀλεξάνδρεια Αἰγύπτου, 1894 – Ἀθήνα, 1957) θεω-
ρεῖται ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους χαράκτες τῆς ῾Ελλάδας. ῞Ομως, ἐκτὸς
ἀπὸ μοναδικὸς χαράκτης, ὁ Κεφαλληνὸς ἦταν ἐπίσης ἐξαιρετικὸς σχεδιαστὴς
καὶ διακοσμητὴς βιβλίων. ῾Ο ᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης (Πειραιάς, 1924 –
Ἀθήνα, 1998) ἦταν ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἀνέδειξε τὸ ἔργο καὶ τὴν συνεισφορὰ
τοῦ Κεφαλληνοῦ στὴν σύγχρονη ἑλληνικὴ τυπογραφία. ῾Ο Κάσδαγλης ἄρχι-
σε ὡς διορθωτὴς βιβλίων γιὰ νὰ συμπληρώνει τὸ χαμηλὸ οἰκογενειακό του
εἰσόδημα. Τὸ 1966, ἀνέλαβε πρῶτος διευθυντὴς τοῦ Μορφωτικοῦ ῾Ιδρύμα-
τος τῆς ᾿Εθνικῆς Τραπέζης, ἑνὸς ὀργανισμοῦ ποὺ σήμερα φημίζεται γιὰ τὶς
καλαίσθητες ἐκδόσεις του. ῾Ως ἐπιμελητὴς βιβλίων γιὰ πέντε σχεδὸν δεκαε-
τίες, ὁ Κάσδαγλης συνεισέφερε ὅσο ἐλάχιστοι στὴν διατήρηση καὶ ἑδραίωση
τῆς τυπογραφικῆς καλαισθησίας στὴν ῾Ελλάδα, σὲ μιὰ ἐποχὴ ὅπου ἡ προχει-
ρότητα τείνει νὰ γίνει ὁ κανόνας τῶν ἑλλήνων τυπογράφων.

Jean Kefalinos and Emmanuel Ch. Kasdaglis: two fighters for

quality typography, by Dimitrios Filippou — Jean Kefalinos (b. in
Alexandria, Egypt, in 1894; d. in Athens, Greece, in 1957) is considered
as one of the best engravers of Modern Greece. But, beyond being a
unique engraver, Kefalinos was also an exceptional book designer and
decorator. Emmanuel Ch. Kasdaglis (b. in Piraeus, Greece, in 1924 –
d. in Athens, Greece, in 1998) was the man who brought into light the
work and contribution of Jean Kefalinos in Greek Typography. Kasdaglis
started as a print shop corrector to help his meager family income. In
1966, he became the first director of the National Bank of Greece Cultural
Foundation, now an institution renown for its outstanding publications.
As a book editor for nearly five decades, Kasdaglis contributed enor-
mously in the preservation and institutionalisation of book æsthetics in
Greece, in a period when the low-cost sloppy print became the norm of
Greek typographers.
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12 Δ. Α. Φιλίππου

1 Εἰσαγωγὴ

Πρὶν ἀπὸ μερικὰ χρόνια, στὸν ἐνθουσιασμό μου γιὰ τὸ Εὔτυπον, ἀποφάσισα νὰ
βρῶ τὴν διεύθυνση καὶ νὰ γράψω γράμμα σ’ ἕνα ἄτομο, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου τὸ
εἶχα δεῖ ἐπανειλημμένα στὰ ὀπισθόφυλλα ἐκδόσεων τοῦ Μορφωτικοῦ ῾Ιδρύματος
᾿Εθνικῆς Τραπέζης (ΜΙΕΤ): στὸν ᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλη. Λίγες ἑβδομάδες
κατόπιν ἔλαβα μία ἀπάντηση — πολὺ δυσάρεστη ἔκπληξη — ἀπὸ τὴν κυρία Λίνα
Κάσδαγλη, ἡ ὁποία μὲ πληροφοροῦσε πὼς ὁ σύζυγός της δὲν ζοῦσε πιά.
῾Η περιέργειά μου μὲ ὁδήγησε στὸ νὰ ψάξω κατόπιν περισσότερο γιὰ τὸν

Κάσδαγλη καὶ τὸ ἔργο του. Καὶ μοιραῖα, ἐρευνώντας τὸ ἔργο τοῦ Κάσδαγλη
ὁδηγήθηκα σὲ μία ἄλλη μεγάλη προσωπικότητα, στὸν χαράκτη Γιάννη Κεφαλληνό.
῾Ο Κεφαλληνὸς ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ δίδαξε τυπογραφία σὲ ἑλληνικὸ πανεπι-

στημιακὸ ἵδρυμα (στὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν) καὶ ἔχει σχεδιάσει καὶ
διακοσμήσει μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ ὄμορφα ἑλληνικὰ βιβλία. ῎Ομως τὸ ἔργο τοῦ Κε-
φαλληνοῦ θὰ εἶχε περάσει στὴν ἀφάνεια, ἂν ὁ Κάσδαγλης δὲν τὸ ξανάφερνε στὸ
φῶς, καὶ μάλιστα μὲ πολὺ μόχθο καὶ μεθοδικότητα. ᾿Επιπλέον, ὁ ἴδιος Κάσδαγλης
συνέδεσε τὸ ὄνομά του μὲ ἐκδόσεις ἔργων τοῦ Καζαντζάκη, τοῦ Καρυωτάκη,
τοῦ Σολωμοῦ, τοῦ Σεφέρη, τοῦ ᾿Ελύτη, τοῦ Πρεβελάκη, τοῦ Θεοτοκᾶ καὶ ἄλλων.
Πρόκειται γιὰ βιβλία ποὺ ὅλοι μας ἔχουμε κάποτε φυλλομετρήσει καὶ ποὺ δικαίως
ἔχουν χαρακτηριστεῖ «ἀληθινὰ κομψοτεχνήματα» [1].
῾Ως ἐλάχιστο φόρο τιμῆς στοὺς δύο αὐτοὺς ἀνθρώπους ποὺ πάλαιψαν γιὰ

τὴν τυπογραφικὴ καλαισθησία, παρακάτω παρουσιάζεται ἐν συντομίᾳ ἡ ζωή τους,
καθὼς καὶ λίγα δείγματα ἀπὸ τὰ ἔργα τους. Κύρια πηγὴ τῶν πληροφοριῶν γιὰ τὸν
Κεφαλληνὸ εἶναι οἱ δύο τόμοι ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Κάσδαγλης καὶ ποὺ ἐξέδωσε
τὸ ΜΙΕΤ [2, 3]. Γιὰ τὸν Κάσδαγλη, οἱ πληροφορίες προέρχονται ἀπὸ διάφορα
δημοσιεύματα τοῦ ἀθηναϊκοῦ Τύπου [1, 4, 5] καὶ ἀπὸ δύο βιβλία μὲ ἀναμνήσεις
τοῦ ἴδιου [6, 7].

2 ῾Ο χαράκτης καὶ δάσκαλος

῾Ο Γιάννης Κεφαλληνός γεννήθηκε στὴν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου στὶς 12 ᾿Ι-
ουλίου τοῦ 1894. ῏Ηταν τὸ πέμπτο καὶ τελευταῖο παιδὶ τοῦ Διονυσίου Κεφαλλη-
νοῦ, ἐμπόρου καὶ καλλιεργητῆ βαμβακιοῦ μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ζάκυνθο, καὶ τῆς
Βιργινίας Πατούνα, ἡ ὁποία κατάγονταν ἀπὸ τὴν Χίο. Μιᾶς καὶ ἦταν ἐξαιρετι-
κὸς μαθητής, οἱ γονεῖς του τὸν ἔστειλαν τὸ 1912 στὴν Γάνδη τοῦ Βελγίου γιὰ
νὰ σπουδάσει μηχανικός. Κατὰ τὸ δεύτερο ἔτος τῶν σπουδῶν του στὸ Βέλγιο,
ἄρχισε νὰ παρακολουθεῖ καὶ μαθήματα ζωγραφικῆς. Προκειμένου νὰ ἀφοσιωθεῖ
στὴν ζωγραφική, ἀποφάσισε τὴν ἴδια χρονιὰ νὰ ἐγκαταλείψει τὸ Πολυτεχνεῖο τῆς
Γάνδης καὶ νὰ γραφτεῖ στὴν Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ. Τὸν ἑπόμενο
χρόνο (1914), ἀποχώρησε καὶ ἀπὸ τὴν Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ, γιὰ
νὰ συνεχίσει τὶς σπουδές του σὲ μία ἐλεύθερη ἀκαδημία ζωγραφικῆς στὴν ἴδια
πόλη.
Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1914 ἐπέστρεψε στὴν ῾Ελλάδα, γιὰ διακοπὲς στὴν Ρόδο

μαζὶ μὲ τοὺς δικούς του. ῾Η ἔναρξη τοῦ Α′ Παγκοσμίου Πολέμου τὸν ἀνάγκασε
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Γιάννης Κεφαλληνός
(φωτογραφία ἀπὸ [2]).

νὰ μὴν ἐπιστρέψει στὴν Γαλλία καὶ νὰ παραμείνει στὴν Ἀλεξάνδρεια μέχρι τὶς
ἀρχὲς τοῦ 1919. Στὸ διάστημα αὐτό, γνωρίστηκε μὲ ἕλληνες διανοουμένους τῆς
Ἀλεξάνδρειας, φιλοτέχνησε λίγα ἔργα καὶ δημοσίευσε δοκίμια γιὰ τὴν Τέχνη στὸ
ἀλεξανδρινὸ περιοδικὸ Γράμματα.
Τὸ 1919 ἦταν μία ἀπὸ τὶς πιὸ σημαδιακὲς χρονιὲς στὴν ζωὴ τοῦ χαράκτη. Στὶς

ἀρχὲς τοῦ χρόνου ἐπέστρεψε στὴν ᾿Εθνικὴ Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Παρισιοῦ
καὶ ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴν χαρακτική. Τὸν Ἀπρίλιο, γνωρί-
στηκε μὲ τὴν μετέπειτα σύζυγό του Σουζάνα Γκαμέζ, ἀπὸ τὴν Ρὲν τῆς Γαλλίας,
καὶ τὸν Δεκέμβριο γνωρίστηκε μὲ τὸν ποιητὴ Κώστα Βάρναλη, μὲ τὸν ὁποῖο τὸν
συνέδεσε βαθύτατη φιλία. Στὸ μεταξύ, τὸν ᾿Ιούλιο τῆς ἴδιας χρονιᾶς, ἔχασε τὸν
πατέρα του καί, λόγῳ τῶν συνθηκῶν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης δὲν μπόρεσε νὰ παραστεῖ
στὴν κηδεία, ποὺ ἔγινε στὴν Ἀλεξάνδρεια.
Τὸ 1920 ὁλοκλήρωσε τὶς σπουδές του καὶ πρὸς τὸ τέλος τοῦ χρόνου ἐπισκέ-

φθηκε τοὺς δικούς του στὴν Αἴγυπτο. Τότε συνάντησε τὸν Καβάφη καὶ ζωγράφισε
τὴν προσωπογραφία που κοσμεῖ ἀκόμα καὶ σήμερα ἐκδόσεις ποιημάτων καὶ πεζῶν
τοῦ μεγάλου ἀλεξανδρινοῦ λογοτέχνη.
Μὲ τὴν ἐπιστροφή του στὸ Παρίσι, καταπιάστηκε μὲ τὴν εἰκονογράφηση βι-

βλίων, ἀρχίζοντας μὲ τὸ Mer Océane τοῦ Joseph Rivière (ἐκδόθηκε τὸ 1923)
καὶ συνεχίζοντας μὲ τὸ Sur la pierre blanche τοῦ Anatole France (ἐκδόθηκε τὸ
1924) καὶ τὸ Mémorial de Cauchois τοῦ Georges Duhamel (ἐκδόθηκε τὸ 1927).
Τὸ 1925, ὁ φίλος του Κώστας Βάρναλης δημοσίευσε τὸ δοκίμιο «῾Ο ξυλο-

γράφος Γιάννης Κεφαληνός», ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ Φιλικὴ ῾Εταιρεία,
καὶ ἔτσι ἄρχισε νὰ μεγαλώνει ἡ φήμη του χαράκτη στὸ ἑλληνικὸ κοινό. Τὸ 1930,
μὲ παρότρυνση τοῦ τότε διευθυντῆ τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν, γλύπτη Κώστα
Δημητριάδη, ὑπέβαλε ὑποψηφιότητα γιὰ τὴν ἕδρα Χαρακτικῆς, θέση στὴν ὁποία ἐ-
κλέχθηκε τελικὰ τὸν Νοέμβριο τοῦ 1931. Ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 1932, ἀσχολήθηκε
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14 Δ. Α. Φιλίππου

῾Η προμετωπίδα τοῦ βιβλίου Mer Océane (1923) τοῦ Joseph Rivière καὶ
τὸ ἐξώφυλλο τοῦ ποιητικοῦ ἔργου Σκλάβοι πολιορκημένοι (1927) τοῦ Κώ-
στα Βάρναλη, σχεδιασμένα καὶ τὰ δύο ἀπὸ τὸν Γιάννη Κεφαλληνό. Τὰ δύο
χαρακτικὰ χαρακτηρίζονται ἀπὸ μοναδικὴ τελειότητα, ἀλλὰ και ἀπὸ ἐξίσου
ἐντυπωσιακὴ διαφορὰ στὸ ὕφος.

μὲ τὴν ὀργάνωση τοῦ ᾿Εργαστηρίου Χαρακτικῆς, γιὰ νὰ ἀρχίσει τελικὰ νὰ παραδί-
δει μαθήματα λιθογραφίας καὶ χαλκογραφίας ἀπὸ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1935–1936.
Ταυτοχρόνως, ο Κεφαλληνὸς συνέχιζε τὸ καλλιτεχνικό του ἔργο, συμμετέχοντας
σὲ ἐκθέσεις, εἰκονογραφώντας βιβλία καὶ ἄλλα ἔντυπα, καὶ χαράσσοντας ἔργα κα-
τὰ παραγγελία. Τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1939, ἄρχισε νὰ παραδίδει μαθήματα Τέχνης
τοῦ Βιβλίου, καὶ τὴν ἴδια χρονιὰ βραβεύτηκε ἀπὸ τὴν ῾Εταιρεία τῶν Φιλοτέχνων
γιὰ τὴν εἰκονογράφηση καὶ ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου ῾Ο θάνατος τοῦ Μεδίκου τοῦ Παν-
τελῆ Πρεβελάκη. Πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ἐπιμελήθηκε καὶ φιλοτέχνησε
ἐξ ὁλοκλήρου ὁ Κεφαλληνός στὴν ῾Ελλάδα.
Μὲ τὴν κήρυξη τοῦ πολέμου, τὸν ᾿Οκτώβριο τοῦ 1940, ὁ Κεφαλληνός, παρέα

μὲ μερικοὺς μετέπειτα πολὺ γνωστοὺς μαθητές του (Τάσσος Ἀλεβίζος, Κώστας
Γραμματόπουλος, Βάσω Κατράκη, κ.ἄ.), ὀργάνωσε στὸ ἐργαστήριό του ὁμάδα
γιὰ τὴν φιλοτέχνηση «διαφημιστικῶν πινάκων ἐθνικῆς σκοπιμότητος». Τέσσερις
ἀφίσες ποὺ δημιούργησε ἡ ὁμάδα τοῦ Κεφαλληνοῦ ἐκτυπώθηκαν καὶ ἐπικολλήθη-
καν στοὺς τοίχους τῆς πολεμικῆς Ἀθήνας τὸν ᾿Ιανουάριο τοῦ 1941. Τὸν ᾿Ιούλιο
τοῦ 1942, οἱ ἰταλικὲς Ἀρχὲς Κατοχῆς, τὸν συνέλαβαν, μαζὶ μὲ τρεῖς μαθητές του,
ἐπειδὴ κατὰ τὴν Β′ ᾿Επαγγελματικὴ ῎Εκθεση στὴν Ἀθήνα, παρουσίασαν ἔργα ἐμ-
πνευσμένα ἀπὸ τὴν πείνα. Μετὰ ἀπὸ ἕξι ἡμέρες, καὶ οἱ τέσσερις συλληφθέντες
ἀφέθηκαν ἐλεύθεροι, ἀλλὰ τὰ ἔργα τους καταστράφηκαν ἀπὸ τοὺς κατακτητές.
Ἀμέσως μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, ὁ φιλειρηνιστὴς Κεφαλληνὸς καταπιάστηκε

μὲ τὴν καλλιτεχνικὴ ἐπιμέλεια βιβλίων, ἐνῶ γύρω του μαίνονταν ὁ ἐμφύλιος σπα-



i

i

“eutypon20-revised” — 2008/5/20 — 10:15 — page 15 — #19
i

i

i

i

i

i

Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 15

Μία σελίδα ἀπὸ τὸν Θάνατο τοῦ Μεδίκου τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη,
βιβλίο ποὺ ἐπιμελήθηκε ὁ Γιάννης Κεφαλληνός (1939).

Διαστάσεις βιβλίου: 19 cm × 25,5 cm.

ραγμός. Τὸ 1950, ἄρχισε νὰ ἀσχολεῖται καὶ μὲ τὴν χάραξη γραμματοσήμων, δη-
μιουργώντας μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ ὄμορφες σειρὲς ποὺ κυκλοφόρησαν ποτὲ ἀπὸ
τὰ ῾Ελληνικὰ Ταχυδρομεῖα: ῎Εφηβος τοῦ Μαραθώνα (1950), Ἀπόστολος Παῦλος
(1951), Ἀνοικοδόμηση (1952), ᾿Εθνικὰ προϊόντα (1953) καὶ Ἀρχαία τέχνη (1954).
Τὸ 1954, ὁ Κεφαλληνὸς ἐκλέχθηκε διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν.

Ἀμέσως ἀσχολήθηκε μὲ τὴν ἀναδιοργάνωση καὶ τὸν ἐκσυγχρονισμὸ τοῦ ἱδρύμα-
τος, ἀρχίζοντας ἀπὸ τὴν ἵδρυση φροντιστηρίων ἐφαρμογῶν καὶ γιὰ τὰ τρία τότε
ὑπάρχοντα ἐργαστήρια τῆς Σχολῆς (1955). Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1956, παρουσίασε
τὴν μνημειώδη ἔκδοση Δέκα λευκαὶ λήκυθοι τοῦ Μουσείου Ἀθηνῶν, ἔκδοση στὴν
ὁποία βοήθησαν τρεῖς μαθητές του καὶ γιὰ τὴν ὁποία σχεδίασε τὰ τυπογραφικὰ
στοιχεῖα «Θεόκριτος».
Τὸ 1954, ὁ Κεφαλληνὸς γνώρισε τὸν ἄσημο τότε διορθωτὴ ᾿Εμμανουὴλ Χ.

Κάσδαγλη. ῾Ο τελευταῖος εἶχε ἀναλάβει τὴν τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια τῆς τραγω-
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Γραμματόσημο ἀπὸ τὴν σειρὰ
Ἀνασυγκρότησις, ποὺ
σχεδίασε ὁ Κεφαλληνὸς καὶ
κυκλοφόρησε τὸ 1952. Τὸ
δελφίνι μὲ τὴν τρίαινα μοιάζει
πολὺ μὲ τὸ δελφίνι καὶ τὴν
ἄγκυρα στὸ οἰκόσημο τοῦ
μεγάλου τυπογράφου τῆς
Βενετίας ῎Αλδου
Μανούτιου [8].

δίας τοῦ Πρεβελάκη ῾Ο Λάζαρος. Δύο χρόνια ἀργότερα, ὁ Κεφαλληνὸς συνερ-
γάστηκε ξανὰ μὲ τὸν Κάσδαγλη γιὰ τὴν γ′ ἔκδοση τοῦ Χρονικοῦ μιᾶς πολιτείας
τοῦ Παντελῆ Πρεβελάκη. ῾Η ἔκδοση, ποὺ ἦταν κάπως περιπετειώδης [6], ἦταν καὶ
τὸ τελευταῖο ὁλοκληρωμένο ἔργο τοῦ Κεφαλληνοῦ. Ἀρρώστησε βαριὰ καὶ λίγους
μῆνες ἀργότερα (27 Φεβρουαρίου 1957) πέθανε σὲ ἡλικία ἐξῆντα τριῶν ἐτῶν ἀπὸ
κίρρωση τοῦ ἥπατος. Κηδεύτηκε μὲ δημόσια δαπάνη τὴν ἑπόμενη τοῦ θανάτου
του καὶ ἐνταφιάστηκε στὸ Α′ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν σὲ τάφο ποὺ παραχώρησε
τιμητικὰ ὁ Δήμαρχος Ἀθηναίων.

3 ῾Ο σχολαστικὸς ἐπιμελητὴς

῾Ο ᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης γεννήθηκε στὸν Πειραιὰ τὸ 1924. Οἱ γονεῖς του
ἦταν πρόσφυγες ἀπὸ τὴν Μικρά Ἀσία. Σπούδασε οἰκονομικὰ στὴν ᾿Εμπορικὴ
Σχολή (τὸ σημερινὸ Οἰκονομικὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν) καὶ ἔτσι μπόρεσε νὰ
βρεῖ μιὰ θέση ὑπαλλήλου στὴν ᾿Εθνικὴ Τράπεζα τὸ 1947.
῎Ανθρωπος μὲ βαθιὰ ἀγάπη γιὰ τὴν λογοτεχνία καὶ τὸ βιβλίο, ἀποφάσισε νὰ ἀ-

σχοληθεῖ μὲ τὴν ἐπιμέλεια ἐκδόσεων προκειμένου νὰ ἔχει καὶ κάποιο συμπλήρωμα
στὸ πενιχρό ὑπαλληλικό εἰσόδημά του. Τὸ 1949, τύχη ἀγαθὴ τὸν ἔφερε στὸ «ἀ-
γλαότεχνο» τυπογραφεῖο τῶν ἀδελφῶν Ταρουσόπουλου, ποὺ λειτουργοῦσε τότε
στὴν Καστέλα τοῦ Φαλήρου. Στὸ τυπογραφεῖο αὐτό, τὸ ὁποῖο τὸ περιγράφει μὲ
πολλὴ τρυφερότητα σὲ σχετικὸ βιβλίο [6], τύπωναν τὰ βιβλία τους ὁ Καζαντζάκης,
ὁ Πρεβελάκης, ὁ Σεφέρης, ὁ ᾿Ελύτης, κ.ἄ. ῎Ετσι, ὁ νεαρὸς Κάσδαγλης γνωρίστηκε
μὲ μερικὰ ἀπὸ τὰ πιὸ μεγάλα ὀνόματα τῆς νεοελληνικῆς λογοτεχνίας, ἀλλὰ καὶ μὲ
ἄτομα ποὺ ἀσχολοῦνταν μὲ τὴν τέχνη τοῦ βιβλίου γενικότερα, ὅπως ὁ Γιάννης
Κεφαλληνός.
Τὸ 1966, ἡ ᾿Εθνικὴ Τράπεζα τῆς ῾Ελλάδος γιόρταζε τὰ 125 χρόνια ἀπὸ τὴν

ἵδρυσή της. ῾Ο Κάσδαγλης, ὁ ὁποῖος στὸ μεταξὺ εἶχε φτάσει στὴν θέση τοῦ
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᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης
(φωτογραφία: www.agra.gr)

διευθυντῆ δημοσίων σχέσεων, βρῆκε τὴν ἀφορμὴ γιὰ νὰ προτείνει στὸ διοικητι-
κὸ συμβούλιο τῆς Τράπεζας τὴν ἵδρυση ἑνὸς μορφωτικοῦ ἱδρύματος μὲ σκοπὸ
τὴν ἀνάπτυξη τῶν γραμμάτων, τῶν ἐπιστημῶν καὶ τῶν τεχνῶν στὴν ῾Ελλάδα.
῾Η Τράπεζα ἔκανε δεκτὴ τὴν πρότασή του, καὶ ὁ Κάσδαγλης διορίστηκε πρῶτος
διεθυντὴς τοῦ Μορφωτικοῦ ῾Ιδρύματος τῆς ᾿Εθνικῆς Τραπέζης.
Τὸ 1968, ἡ Χούντα τῶν Συνταγματαρχῶν ἀπέλυσε τὸν Κάσδαγλη καὶ σαράντα

ἕναν ἄλλους συναδέλφους του στὴν ᾿Εθνικὴ Τράπεζα, ἐπειδὴ ἐξέφρασαν ἀνοιχτὰ
τὴν ἀντίθεσή τους στὴν δικτατορία. Αὐτὸ ὡστόσο, δὲν ἐμπόδισε τὸν Κάσδαγλη
στὸ νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὴν ἐπιμέλεια βιβλίων. Κατ’ ἀυτὸν τὸν τρόπο, μπόρεσε νὰ
ἐπιβιώσει κατὰ τὴν περίοδο τῆς Χούντας. Μὲ τὴν ἀποκατάσταση τῆς δημοκρατίας,
ὁ Κάσδαγλης ἐπανῆλθε στὴν θέση τοῦ διευθυντῆ καὶ προέδρου τοῦ ΜΙΕΤ, θέση
ποὺ διατήρησε μέχρι τὸν θάνατό του.
Στὰ σχεδὸν πενῆντα χρόνια τῆς ἐπαγγελματικῆς του σταδιοδρομίας, ὁ Κάσ-

δαγλης ἐπιμελήθηκε περισσότερες ἀπὸ χίλιες ἐκδόσεις βιβλίων [6]. ῞Ομως ὁ Κάσ-
δαγλης δὲν ἀσχολήθηκε μόνον μὲ τὴν ἐπιμέλεια βιβλίων. Περιστοιχίζονταν ἀπὸ
ἀνθρώπους τοῦ βιβλίου, ἀκόμα καὶ στὸν στενὸ οἰκογενειακό του χῶρο. Σύζυ-
γός του ἦταν ἡ ποιήτρια καὶ μεταφράστρια Λίνα Κάσδαγλη· ἀδελφός του ἦταν ὁ
πεζογράφος Νίκος Κάσδαγλης· γιὸς του εἶναι ὁ δημοσιογράφος καὶ πεζογράφος
Χριστόφορος Κάσδαγλης.
῾Ο ἴδιος δημοσίευσε ποίηση (᾿Εμβόλιμα, Ἀθήνα 1975), μετέφρασε ποίηση (Π.

Νερούδα, Εἴκοσι ποιήματα τοῦ ἔρωτα κι ἕνα τραγούδι ἀπελπισμένο, Ἀθήνα 2000) καὶ
ἔγραψε διηγήματα (῾Ιστορίες πρὶν ἀπὸ τὸ σεισμό, Ἀθήνα 1998). ῾Ετοίμασε μελέτες
(Συμβολὴ στὴ βιβλιογραφία Παντελῆ Πρεβελάκη, τρεῖς τόμοι, Ἀθήνα 1967, 1979
καὶ 1990) καὶ λευκώματα (Αὐτόγραφα ἑλλήνων συγγραφέων, ῾Εταιρεία Σπουδῶν
Σχολῆς Μωραΐτη, Ἀθήνα 1974· Κύπρος 1974: Τὸ ἄλλο πρόσωπο τῆς Ἀφροδίτης,
ΜΙΕΤ, Ἀθήνα 1976, κ.ἄ.). ᾿Οργάνωσε πολλὲς ἐκθέσεις (῎Εκθεση «εἰς μνήμην
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ἐπιφανῶν ἑλλήνων συγγραφέων», 1974· φιλολογικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν Σεφέρη, 1984·
φιλολογικὴ ἔκθεση γιὰ τὸν Παντελὴ Πρεβελάκη, 1987· «Κύπρος: μνήμη και αγάπη
με το φακό του Γιώργου Σεφέρη», Λευκωσία 1990, κ.ἄ.).
῏Ηταν ἐπίσης ἄνθρωπος ποὺ ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὰ κοινά. ῾Υπῆρξε ἱδρυτικὸ μέ-

λος καὶ γενικὸς γραμματέας τῆς ῾Εταιρείας Σπουδῶν Νεοελληνικοῦ Πολιτισμοῦ
καὶ Γενικῆς Παιδείας καὶ τῆς ῾Εταιρείας Συγγραφέων, τῆς ὁποίας διετέλεσε πρό-
εδρος τὴν περίοδο 1984–1986. Τέλος, χρημάτισε καὶ διευθύνων σύμβουλος τῆς
῾Εταιρείας Γραφικῶν Τεχνῶν Ἀσπιώτη–῎Ελκα.
Προσβλήθηκε ἀπὸ καρκίνο, ποὺ τὸν ταλαιπώρησε γιὰ πολὺ καιρό, καὶ πέθανε

ἀπὸ καρδιακὴ προσβολὴ στὶς 11 Μαρτίου 1998, λίγους μῆνες πρὶν κυκλοφορήσει ἡ
συλλογὴ διηγημάτων ῾Ιστορίες πρὶν ἀπὸ τὸ σεισμό. ῞Εξι χρόνια ἀργότερα, τὸ 2004,
τὸ ΜΙΕΤ ἐξέδωσε τὸν μικρὸ καὶ ἐξαιρετικὰ καλαίσθητο τόμο Σκαλαθύρματα,
μὲ σκόρπια κείμενα τοῦ ἀνθρώπου ποὺ ἀγάπησε τὸ βιβλίο ὅσο ἐλάχιστοι ἄλλοι.
Κηδεύτηκε καὶ ἐνταφιάστηκε στὸ Β′ Νεκροταφεῖο Ἀθηνῶν στὰ Πατήσια.

4 Πάθος γιὰ τὴν τυπογραφία

Τόσο ὁ Κεφαλληνὸς ὅσο καὶ ὁ Κάσδαγλης ἀγαποῦσαν τὴν τυπογραφία. Γιὰ τὴν
ἀκρίβεια, καὶ οἱ δύο ἀγαποῦσαν τὴν ἀληθινὴ δημιουργία, ποὺ ἀπαιτεῖ πολὺ μεράκι
καὶ κόπο.
῾Ο Κεφαλληνὸς δὲν πρόλαβε νὰ γνωρίσει τὴν φωτοσύνθεση καὶ τὴν ἠλεκτρο-

νικὴ στοιχειοθεσία. ῾Η σημερινὴ «ἐπιτραπέζια τυπογραφία» μᾶλλον θὰ φάνταζε
ψεύτικη δημιουργία — ρηχὴ καὶ ἐπίπλαστη — γι’ αὐτὸν ποὺ εἶχε μάθει νὰ ἀναζη-
τᾶ τὴν τελειότητα ὧρες ἀτελείωτες μὲ τὸ μολύβι, τὸ κοπίδι ἢ καὶ τὸ τσιμπιδάκι.
Πάντως, εἶναι πολὺ πιθανὸ ὅτι ὁ μεγάλος χαράκτης δὲν θὰ ἔλεγε ὅτι οἱ προχειρο-
δουλειὲς τοῦ τύπου «ἅρπα–κόλλα» εἶναι ἀποκλειστικὸ προνόμιο τῆς ἐποχῆς μας.
῾Ορίστε πῶς περιγράφει ὁ ἴδιος ὁ Κεφαλληνὸς τὴν κατάσταση στὴν εὐρωπαϊκὴ
τυπογραφία κατὰ τὴν περίοδο τῆς βιομηχανικῆς ἐπανάστασης (19ος αἰώνας):

«῾Η τυπογραφία κατεβαίνει, κατεβαίνει τὰ σκαλοπάτια. Μιὰ ρουτίνα ἀπελπι-
στική, ἕνα παραγέμισμα χωρὶς ντροπή, μιὰ ἀκαλαισθησία γιὰ νὰ ξερνᾶς.» —
Νέα ῾Εστία, τεῦχος 145, 1 ᾿Ιανουαρίου 1933, σσv. 41–44. (Ἀναδημοσιεύεται
στὸ [3].)

῞Οσο γιὰ τὸν Κάσδαγλη, καὶ ἐκεῖνος, παρ’ ὅτι γνώρισε τὸ offset καὶ τοὺς
ὑπολογιστές, ἐντούτοις χρησιμοποίησε σχεδὸν πάντα τὴν μονοτυπία καὶ τὸ πλῆρες
πολυτονικό (μὲ τὴν βαρεία) γιὰ τὴν στοιχειοθεσία τῶν βιβλίων ποὺ ἐπιμελήθηκε.
Καὶ οἱ ἀναμνήσεις του ἀπὸ τὰ παλιὰ ἀθηναϊκὰ τυπογραφεῖα [6, 7] ἔχουν μέσα τους
διάχυτο τὸ αἴσθημα τῆς νοσταλγίας γιὰ μία ἐποχὴ ποὺ πέρασε καὶ γιὰ μιὰ τέχνη
ποὺ ἔχει σχεδὸν ἐξαφανιστεῖ.

5 Δάσκαλοι γιὰ τὶς ἑπόμενες γενιὲς

῾Η γνώση καὶ τοῦ Κεφαλληνοῦ καὶ τοῦ Κάσδαγλη γιὰ τὴν τυπογραφία ἦταν βαθιὰ
καὶ τὸ διαπιστώνουμε σὲ κάθε δημιούργημά τους. Δυστυχῶς, μόνον ὁ Κεφαλ-
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ληνὸς ἔκανε κάποιες ἀπόπειρες νὰ καταγράψει τὶς γνώσεις του σχετικὰ μὲ τὴν
τυπογραφία, μὲ τὶς σημειώσεις γιὰ τὸ μάθημα τῆς Τέχνης τοῦ Βιβλίου, ποὺ δίδαξε
στὴν ΑΣΚΤ, καὶ μὲ καναδυὸ ἄλλα ἄρθρα ποὺ δημοσιεύθηκαν σὲ περιοδικὰ τῆς
ἐποχῆς. (῞Ολα αὐτὰ τὰ κείμενα τοῦ Κεφαλληνοῦ περιλαμβάνονται στὸν σχετικὸ
τόμο ποὺ ἐξέδωσε τὸ ΜΙΕΤ [3].) Καὶ ὁ Κάσδαγλης μᾶς ἄφησε μόνον προσωπικὲς
ἀναμνήσεις στὸ χαρτί.
Συνεπῶς, τὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι: Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ διδαχθοῦμε

καὶ ἐμεῖς, ποὺ οἱ περισσότεροι δὲν ἔχουμε ἰδέα πῶς στήνεται ἕνα βιβλίο, ἀπὸ τὶς δύο
αὐτὲς μεγάλες μορφὲς τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας;
Πρῶτα–πρῶτα, διαβάζοντας τὶς λιγοστὲς σημειώσεις τοῦ Κεφαλληνοῦ [3], μα-

θαίνουμε πολλά. Μαθαίνουμε ὅτι, σύμφωνα μὲ «τὸ ζύγισμα τῆς πείρας», τὸ κάτω
περιθώριο τῆς σελίδας πρέπει νὰ εἶναι «τόσο φαρδύ, ποὺ τὰ δάχτυλα κρατώντας τὸ
βιβλίο νὰ μὴν ἐμποδίζουν τὴν ἀνάγνωση». Ἀπὸ τὶς ἴδιες σημειώσεις, μαθαίνουμε
ἐπίσης ὅτι σὲ ἕνα βιβλίο ὑπάρχουν ἕξι διαφορετικοὶ τύποι τίτλων: «α) ῾Ο μικρὸς
τίτλος ἢ ψευδότιτλος. β) ῾Ο μεγάλος τίτλος. γ) ῾Ο τίτλος τῆς ἀρχῆς. δ) ῾Ο τίτλος
τῶν κεφαλαίων. ε) ῾Ο τίτλος [κεφαλίδα] ποὺ τρέχει πάνω σὲ κάθε σελίδα. ϛ) ῾Ο
κύριος, ἀναλυτικὸς καὶ πλήρης τίτλος (frontspice).»
Κατὰ δεύτερο λόγο τὰ βιβλία ποὺ σχεδίασε ὁ Κεφαλληνὸς καὶ ποὺ ἐπιμελή-

θηκε ὁ Κάσδαγλης μιλοῦν ἀπὸ μόνα τους. ῎Αλλωστε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κάσδαγλης
παρατηρώντας ἄλλα βιβλία ἐκπαιδεύτηκε στὴν τυπογραφικὴ ἐπιμέλεια βιβλίων [6].
Μποροῦμε νὰ ποῦμε πὼς εἴμαστε τυχεροὶ ἐφόσον τὰ περισσότερα βιβλία ποὺ

ἐπιμελήθηκε ὁ Κάσδαγλης κυκλοφοροῦν στὴν ἀγορά. ῎Εχουμε ἔτσι τὴν εὐκαιρία
νὰ θαυμάσουμε μὲ πόση μαεστρία, ὁ Κάσδαγλης βάζει σ’ ἕναν τόμο [3] τὰ σκόρ-
πια κείμενα τοῦ δασκάλου του· τὰ χωρίζει σὲ μέρη, κεφάλαια καὶ ἑνότητες· τὰ
διορθώνει μὲ ἐπεξηγηματικὲς σημειώσεις· καὶ τὰ συμπληρώνει μὲ χρονολόγιο καὶ
εὑρετήριο ὀνομάτων. ῞Ενα πιὸ ἔμπειρο μάτι μπορεῖ ἐπίσης νὰ θαυμάσει τὸν ἄψογο
γεωμετρικὸ σχεδιασμὸ τῆς σελίδας στὸ ἴδιο βιβλίο (βλ. σχετικὴ εἰκόνα).
῾Ο Κεφαλληνὸς ἦταν γνωστὸς γιὰ τὴν παροιμιώδη τελειομανία του, ποὺ προ-

κάλεσε καὶ ἀρκετὲς παρεξηγήσεις. Σίγουρα, στὴν σημερινὴ ἐποχὴ τῆς μαζικῆς
παραγωγῆς, δύσκολα θὰ ἐπιβίωνε ἕνας τέτοιος ἐστέτ. ῞Ομως, ὁ Κάσδαγλης, ποὺ
ἐπιμελήθηκε τόσα καὶ τόσα ἂψογα βιβλία, ὄχι μόνο ἔκανε πράξη τὴν διδασκαλία
τοῦ Κεφαλληνοῦ, ἀλλὰ ἐπιπλέον ἔδειξε πὼς καλαισθησία καὶ μαζικὴ παραγωγὴ
βιβλίων δὲν εἶναι ἀπαραιτήτως ἔννοιες ἀσυμβίβαστες. ῍Ας εὐχηθοῦμε τὸ ἔργο καὶ
τῶν δύο μαχητῶν τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας νὰ γίνει δίδαγμα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες
γενιὲς τῶν ἐπαγγελματιῶν καὶ τῶν ἐρασιτεχνῶν τυπογράφων!

Σημείωση: Τὸ 2007 συμπληρώθηκαν πενῆντα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κεφαλληνοῦ
καὶ ἐφέτος (2008) συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια ἀπὸ τὸν θάνατο τοῦ Κάσδαγλη. ῎Αραγε
τοὺς θυμήθηκε κανεὶς ἄλλος;

Ἀναφορὲς

[1] Β. Καλαμαράς, «“῎Εφυγε” ἕνας ἐργάτης τῶν γραμμάτων», ἐφημ. ᾿Ελευθερο-
τυπία, Ἀθήνα, 13 Μαρτίου 1998.
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Δύο ἀντικριστὲς σελίδες ἀπὸ τὸ βιβλίο Ἀλληλογραφία (1913–1952), Κείμενα
τοῦ Γιάννη Κεφαλληνοῦ, τὸ ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ὁ ᾿Εμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλης.
Οἱ γραμμὲς ἔχουν χαραχθεῖ ἀπὸ τὸν συγγραφέα τοῦ παρόντος ἄρθρου γιὰ νὰ
ἐπιβεβαιωθεῖ ὁ γεωμετρικὸς σχεδιασμὸς τῆς σελίδας. ῾Ο ὀφθαλμὸς τῆς σελί-
δας στὰ δεξιὰ δὲν συμπίπτει ἀπολύτως μὲ τὸ γεωμετρικὰ σχεδιασμὲνο πλαίσιο
ἐξαιτίας παραμορφώσεων κατὰ τὴν φωτοτύπηση τοῦ δισέλιδου. Διαστάσεις
σελίδας: 14,5 cm × 21,4 cm.

[2] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Γιάννης Κεφαλληνός, ὁ χαράκτης, Μορφωτικὸ ῞Ιδρυμα ᾿Ε-
θνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 1991.

[3] Γ. Κεφαλληνός, Ἀλληλογραφία (1913–1952), Κείμενα, Μορφωτικὸ ῞Ιδρυμα
᾿Εθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 1991.

[4] (Ἀνώνυμος) «῾Ο Ε. Χ. Κάσδαγλης πέθανε στὰ 74 του», ἐφημ. Τὰ Νέα,
Ἀθήνα, 14 Μαρτίου 1998.

[5] Μ. Θεοδοσοπούλου, «Ε. Χ. Κάσδαγλης: Λάτρης τῆς τυπογραφικῆς παράδο-
σης», ἐφημ. ῾Η ᾿Εποχή, Ἀθήνα, 30 ᾿Ιανουαρίου 2005.

[6] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Τὸ ἀγλαότεχνο τυπογραφεῖο τῶν ἀδελφῶν Ταρουσόπουλου,
῎Αγρα, Ἀθήνα 1990.

[7] Ε. Χ. Κάσδαγλης, Σκαλαθύρματα, Μορφωτικὸ ῞Ιδρυμα ᾿Εθνικῆς Τραπέζης,
Ἀθήνα 2004.



i

i

“eutypon20-revised” — 2008/5/20 — 10:15 — page 21 — #25
i

i

i

i

i

i

Δύο μαχητὲς τῆς ποιοτικῆς τυπογραφίας 21

[8] Β. Η. Τριζώνης, «῾Ελληνικὰ οὐμανιστικὰ ἀρχέτυπα: μία ἀναδρομὴ στὶς ἀπαρ-
χὲς τῆς ἑλληνικῆς τυπογραφίας μὲ ἀφορμὴ μιὰ ἔκθεση βιβλίων γιὰ τὸ ῎Ετος
Σωκράτη», Τὸ Εὔτυπον, τεῦχος 8, Ἀπρίλιος 2002, σσv. 7–21.
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Unicode support for the Greek LGR

encoding

Werner Lemberg

Municipal Theatre of Koblenz

Germany

E-mail: wl@gnu.org

Up to now, only the ucs package provides Unicode support for Greek. This
article describes new support files for the LGR encoding which does the
same (and even more) for LATEX’s default inputenc mechanism. The files
described in this article can be found at http://www.latex-project.

org/cgi-bin/ltxbugs2html?pr=babel/4015.

1 Introduction

While writing an article for the Asian Journal of TEX I tried to typeset the
name Γιάννης Χαραλάμπους. LATEX’s inputenc package returned an error, report-
ing that no proper Unicode support for the Greek script was available. I was
quite surprised. Doing a search in the internet I found out that indeed nobody
had written a file lgrenc.dfu (see below). Being a perfectionist, I decided to
implement complete Unicode support instead of using some hacks to enter this
very name – since I had already defined the T5 encoding for Vietnamese the
whole topic was not new for me, and things went rather straightforward. The
stress lies on ‘rather’ since the LGR encoding has some tricky details which are
described below.

2 The Unicode model of polytonic Greek

In Unicode [2] there are three blocks which are relevant for polytonic Greek:
U+0370–U+03FF (Greek and Coptic), U+0300–U+036F (Combining Diacritical
Marks), and U+1F00–U+1FFF (Greek Extended).1 Two encoding models are
provided: combining character sequences (using elements of the first two blocks)
and precomposed base plus diacritic combinations (using elements of the second
and third block).

1Recent Unicode versions added ancient Greek numbers at U+10140–U+1018F and char-
acters for ancient Greek musical notation at U+1D200–U+1D24F. Currently, the inputenc

package doesn’t support Unicode values larger than U+FFFF.
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24 W. Lemberg

ἄ = U+03B1 α + U+0313 ᾿ + U+0301 ΄

ᾧ = U+03C9 ω + U+0314 ῾ + U+0342 ῀ + U+0345 ͺ

῝ᾼ = U+0391 Α + U+0314 ῾ + U+0300 ` + U+0345 ͺ

Table 1: Examples of combining character sequences in Unicode for Greek. Note
how the visual order in the last line differs from the logical order.

A combining sequence consists of a (spacing) base character followed by one
or more (non-spacing) diacritics. In the case of Greek, an inside-out and left-
right model is used for multiple diacritics: If the diacritics are stacked vertically,
the first one in a character sequence is positioned next to the base glyph, and
the second one is placed above the first one. If the diacritics are positioned
horizontally, the left one is encoded before the right one. Finally, diacritics
below the base character follow the diacritics above the base character, again
stacked inside-out.2

3 The LGR encoding

The very reason for defining the T1 encoding in 1990 during a TUG meeting in
Cork, Ireland, is described in one of the documentation files for the EC fonts
as follows:

The design goals of the Cork encoding are to allow as many lan-
guages as possible to be hyphenated correctly and to guarantee cor-
rect kerning for those languages. Therefore it includes many ready-
made accented letters.

Transferring this to the LGR encoding means that (at least) all of the pre-
composed Unicode characters should be included in the encoding so that proper
hyphenation and kerning for polytonic Greek is available.

Unfortunately, there is an obstacle: The number of such characters together
with the number of Greek base characters exceeds 256, no longer fitting into a
single TEX font. The compromise used in the LGR encoding is to have an almost
complete precomposed set for lowercase characters only; vowels with prosge-
grammeni and dialytika are the only precomposed uppercase combinations.

3.1 Input and output ligatures

There is a difference between input and output ligatures;3 The former is just
a convenience to have easier access to some glyphs within an encoding; an
example is the ascii sequence ‘---’ to create ‘—’, the em-dash glyph, which

2That diacritics below the base character follow the ones above the base character in the
combining sequence is not mandatory but a convenience.

3These are the terms I use to distinguish them; maybe other authors call them differently.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0 – � � � � � ϛ ϛ ι ᾼ ῌ ῼ Α Ϋ α ϋ

1 ˏ ˎ ϟ ϙ � Ϙ Ϛ Ϡ € ‰ə ϡ ‘ ’ ˘ ¯

2 ῁ ! ¨ ΅ ῭ % · ΄ ( ) * + , - . /

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : · ῾ = ᾿ ;

4 ῟ Α Β ῝ Δ Ε Φ Γ Η Ι Θ Κ Λ Μ Ν Ο

5 Π Χ Ρ Σ Τ Υ ῞ Ω Ξ Ψ Ζ [ ῏ ] ῎ ῍

6 ` α β ς δ ε φ γ η ι θ κ λ μ ν ο

7 π χ ρ σ τ υ v ω ξ ψ ζ « ͺ » ῀ —

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8 ὰ ἁ ἀ ἃ ᾲ ᾁ ᾀ ᾃ ά ἅ ἄ ἂ ᾴ ᾅ ᾄ ᾂ

9 ᾶ ἇ ἆ ϝ ᾷ ᾇ ᾆ � ὴ ἡ ἠ ῂ ᾑ ᾐ �

A ή ἥ ἤ ἣ ῄ ᾕ ᾔ ᾓ ῆ ἧ ἦ ἢ ῇ ᾗ ᾖ ᾒ

B ὼ ὡ ὠ ὣ ῲ ᾡ ᾠ ᾣ ώ ὥ ὤ ὢ ῴ ᾥ ᾤ ᾢ

C ῶ ὧ ὦ Ϝ ῷ ᾧ ᾦ ὶ ἱ ἰ ἳ ὺ ὑ ὐ ὓ

D ί ἵ ἴ ἲ ύ ὕ ὔ ὒ ῖ ἷ ἶ Ϊ ῦ ὗ ὖ Ϋ

E ὲ ἑ ἐ ἓ ὸ ὁ ὀ ὃ έ ἕ ἔ ἒ ό ὅ ὄ ὂ

F ϊ ῒ ΐ ῗ ϋ ῢ ΰ ῧ ᾳ ῃ ῳ ῥ ῤ ʹ ͵

Table 2: The LGR encoding of grmn1000.
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26 W. Lemberg

has a ligature-independent representation as \textemdash. Output ligatures,
however, are typographical features to ‘improve’ (in the broadest sense) the
display of certain glyph combinations. The standard example is the ‘fi’ ligature,
used to avoid the clash of the bulb of letter f with the dot of letter i.4 For
Unicode input, no input ligatures should be necessary at all – it is basically the
job of the editor program to convert input key sequences to proper characters.

In TEX, input and output ligatures can’t be distinguished; both are imple-
mented on the font level (which is generally considered as a design error, but
see section 7 for unexpected benefits).

The LGR encoding uses a rich set of input ligatures to map ascii sequences
onto the various glyphs;5 it has no output ligatures. Being able to input Greek
entirely with ascii characters guarantees compatibility with any TEX macro
format and document encoding, and the used representations can be easily
memorized.

However, there is a serious drawback of the LGR ligatures: Some diacritics
must be input before the base character (psili, dasia, oxia, varia, dialytika). In
combination with the fact that TEX’s input convention is exactly the opposite
of the one Unicode expects (TEX always needs the \accent primitive before
the base glyph), there is no possibility to handle Unicode combining sequences
for Greek, and we can support precomposed Unicode characters only.6

4 The ucs package

Usually people are using the ucs package developed by Dominique Unruh [1]
to write Greek in Unicode encoding. Unfortunately, ucs is incompatible with
inputenc, and not all packages cooperate properly with ucs. Additionally, ucs is
no longer developed and maintained. On the technical level, ucs partially uses
double accents like ΅ directly, partially it relies on the input ligature mecha-
nism of LGR. In file ucsencs.def it extends the very rudimentary declarations
in Babel’s lgrenc.def to make it a full-featured encoding definition file; the
Unicode mappings are in files uni-3.def and uni-31.def. The support files I
present in this paper have almost the same structure.

Similar to all other entities in the ucs package, the prefix ‘text’ is used to
address Greek characters, for example \textalpha or \textKappa. Multiple
diacritics are handled together so that only one ‘accent cluster’ is applied the
base character. Example: \textpsiliperispomeniiota\textAlpha.

4In Turkish, for example, the ‘fi’ ligature is not used normally since this language uses a
dotless i also. Compare ‘fi ’, ‘fi’, and ‘fı’ (this is the Times Roman font). Other languages like
Portuguese also avoid the ‘fi’ ligature.

5It would be silly to explain Greek input ligatures in a Greek magazine.
6Using W’s OTPs (Omega Translation Processes), or something similar in the forthcoming

LuaTEX this problem can be solved: The characters in the data stream get reordered before
the TEX engine is handling them. A different approach provides X ETEX (and LuaTEX): Since
it supports direct access to OpenType features, a sequence ‘base character’ + ‘diacritic(s)’
can be handled by the font itself without using TEX ligatures, automatically providing the
correct glyph shape.
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5 The inputenc package

Documentation for the inputenc package and the UTF-8 support in particular
is part of the base LATEX bundle [4, 5].

The main missing file in the current Babel distribution is lgrenc.dfu, pro-
viding Unicode mappings for (almost) all glyphs of the LGR encoding. However,
before creating such a file it is necessary to define encoding-independent entities
which can be used for such a mapping; as mentioned in the previous section,
this is done in file lgrenc.def. The next subsections describe some details of
the new version I provide.

5.1 Implementation details

Since the LGR encoding is heavily based on input ligatures I first tried to use
them for the definitions of the entities in lgrenc.def also. However, I soon
found out that TEX can only handle either an input ligature or a kerning
operation but not both at the same time; using input ligatures would thus mean
that kerning between the previous character and the ligature itself fails. Note
that this affects only input ligatures which don’t start with a base character –
ligatures with a trailing ‘|’ character for the ypogegrammeni has no negative
effect.

All definitions in the original file have been retained; I won’t go into
the details of trivial additions like \textemdash or \guillemotleft for non-
composite glyphs. For macros specific to Greek I decided to use the prefix ‘grk’.

Unaccented Greek characters have names like \grkl (λ) or \grkOM (Ω). The
only interesting cases are the definitions of sigma (σv) and the final sigma (ς):

% this sigma glyph changes shape -- \grksigma doesn’t

\DeclareTextSymbol{\grks}{LGR}{115}

\DeclareTextCommand{\grksigma}{LGR}{\grks\noboundary}

\DeclareTextSymbol{\grksfinal}{LGR}{99}

Slot 0xFD in LGR is an empty glyph, used internally as the bounding character
to indicate word endings. For ascii input it is very convenient that LGR contains
ligature rules to automatically convert a sigma at the end of a word to a final
sigma character – you always type character s and you get the right shape.
However, as stated earlier, this should be done on the editor level for Unicode
input, thus we need a macro which always expands to a non-final sigma. The
rarely used TEX primitive \noboundary does exactly what we want, suppressing
a ligature with the boundary character.7

The dialytika (¨), oxia (΄), and varia (`) accents are mapped onto \",
\grkoxia, and \grkvaria, respectively.8 Because \~ is special in the Greek

7LGR provides a set of ligatures to another empty glyph slot at position ‘v’ (0x76) so that
you can say ‘sv’, for example, to get a sigma which never changes to the final form. See the
discussion in the next subsection why this approach is not suitable for proper cut and paste
support.

8Since the tonos accent has the same shape as the oxia, \grkoxia is used for it also.
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language definition of Babel (in file greek.ldf), I selected \grkperis for the
perispomeni (῀). Dasia (῾), psili (᾿), and the subscript iota (that is, both prosge-
grammeni ‘ι’ and ypogegrammeni ‘ͺ’) are mapped onto \grkdasia, \grkpsili,
and \grksubiota, respectively. All accents are defined with the standard
\DeclareTextAccent command; the exception is \grksubiota which uses
\DeclareTextCommand to map to an input ligature:

\DeclareTextCommand{\grksubiota}{LGR}[1]{#1|}

lgrenc.def also contains commands for (almost) all possible combina-
tions of diacritics like \grkdialtonos for ΅. Again, they are defined with
\DeclareTextAccent except combinations with the subscript iota.

Non-accent entities which are composite can now be easily defined with
\DeclareTextComposite, for example

\DeclareTextComposite{\grkpsilivaria}{LGR}{\grka}{"8B}

The set of definitions is rounded up with entries for uppercase com-
posite characters; since they don’t map to glyph slots, we have to use
\DeclareTextCompositeCommand like this:

\DeclareTextCompositeCommand{\grkpsili}{LGR}{\grkE}{>E}

Please, keep in mind that most of the macros defined in lgrenc.def are not
intended for manual input but for proper definitions in lgrenc.dfu. However,
the following macros are probably of greater interest since greek.ldf doesn’t
provide equivalents:

\grkFifty �
U+10144 greek acrophonic attic fifty

\grkFiveHundred �
U+10145 greek acrophonic attic five hundred

\grkFiveThousand �
U+10146 greek acrophonic attic five thousand

\grkFiftyThousand �
U+10147 greek acrophonic attic fifty thousand

\grkStigma Ϛ
U+03DA greek letter stigma (variant)

\grkKoppaold Ϙ
U+03D8 greek letter archaic koppa

\grkkoppaold ϙ
U+03D9 greek small letter archaic koppa

\grkSampi Ϡ
U+03E0 greek letter sampi
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5.2 Issues with \MakeUppercase

A specialty of Greek is the handling of phrases completely typeset with up-
percase letters: All diacratics except the subscript iota and dialytika are dis-
carded. To do this, the LGR encoding has a third empty glyph slot at position
0x9F so that the \uccode value of the accents can be set to it. For example,
\uppercase{<~a|} (ᾇ) is converted to ^^9f^^9fA|, and which looks like A|

(ᾼ).
While this approach works well with \uppercase, it has two drawbacks:� It is necessary to modify the uccode values of some punctuation charac-

ters, making it a fragile operation if used outside of a Greek language
environment – remember that the original TEX version applies only one
set of uccode and lccode values to a whole paragraph. ε-TEX and all other
TEX variants which implement the ε-TEX extensions have this fixed, how-
ever.� Invisible glyphs are inserted into the output which can’t be ‘mapped
away’ for cut and paste support in PDF files (see next section).

Fortunately, LATEX provides a more elegant solution: \MakeUppercase, a
wrapper macro around the \uppercase primitive (which is never called directly
in the LATEX base files). This macro checks another macro called \@uclclist

whether replacement macros for entities in its argument are available. By de-
fault, \@uclclist is quite short:

\def\@uclclist{%

\oe\OE \o\O \ae\AE \dh\DH

\dj\DJ \l\L \ng\NG \ss\SS \th\TH}

\MakeUppercase replaces entity \oe with \OE, \ng with \NG, and so on.
lgrenc.def extends this list with entries for Greek:

\expandafter\def\expandafter\@uclclist\expandafter{%

\@uclclist

\grka\grkA

\grkb\grkB

\grkd\grkD

...}

The main trick is to map the Greek accent commands to an empty macro
or to other accent macros. With

\def\grk@none{}

we can now add the following pairs to \@uclclist:
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\grkoxia\grk@none

\grkvaria\grk@none

...

\grkdialperis\"

\grkdialtonos\"

...

\grkpsilivariaiota\grksubiota

\grkdasiavariaiota\grksubiota

...

Contrary to ascii input of Greek, some accents vanish completely during
conversion to uppercase characters. People might argue that this causes a loss
of information; this is true to a certain extent but unavoidable, because LGR

neither contains all precomposed glyphs for accented uppercase characters, as
they occur at the beginning of a paragraph or proper name, nor special repre-
sentation forms without diacritics for text to be typeset in all-uppercase.

One problem, however, can’t be solved. As discussed extensively in [10]
and [11], correct uppercasing of words like ἄυλος (which should become ΑΫΛΟΣ
– note the dieresis)9 can’t be handled with TEX; a more sophisticated solution
is needed for that. See section 8 below for more.

6 Cut and paste support for pdfTEX

In 2005, Απόστολος Συρόπουλος (Apostolos Syropoulos) updated the Type 1
PostScript versions of the Greek CB fonts to contain glyph names which follow
the rules of the Adobe Glyph List (AGL) [6]; you can find a PostScript encod-
ing vector for the LGR encoding in file CB.enc. Theoretically, this should be
sufficient to get correct mappings from glyph names back to Unicode so that
cut and paste from a PDF file yields the right Unicode values. However, some
Acroread versions to view PDFs appear to be buggy, ignoring the glyph names
for an unknown reason.

To overcome this, I decided to write a file lgr.cmap, providing an explicit
ToUnicode CMap (see section 5.9 in [7] for more details on the CMap format)
which can be loaded by the cmap package written by Âëàäèìèð Âîëîâè÷
(Vladimir Volovich). For comparison purposes, here the first few data lines of
CB.enc

/CBencoding [

/endash % EN DASH

/uni0020032F % SPACE + COMBINING INVERTED BREVE BELOW

/u10144 % GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY

/u10145 % GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE HUNDRED

/u10146 % GREEK ACROPHONIC ATTIC FIVE THOUSAND

9Contrary to αὐλός which has ΑΥΛΟΣ as its uppercased form.
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/u10147 % GREEK ACROPHONIC ATTIC FIFTY THOUSAND

/uni03DB % GREEK SMALL LETTER STIGMA

/uni03DB.var % GREEK SMALL LETTER STIGMA (variant)

...

and lgr.cmap:

...

/CIDSystemInfo

<< /Registry (TeX)

/Ordering (LGR)

/Supplement 0

>> def

/CMapName /TeX-LGR-0 def

/CMapType 2 def

1 begincodespacerange

<00> <FF>

endcodespacerange

64 beginbfchar

<00> <2013>

<01> <0020032F>

<02> <D800DD44>

<03> <D800DD45>

<04> <D800DD46>

<05> <D800DD47>

<06> <03DB>

<07> <03DB>

...

Some explanations.� It is possible to map a glyph to more than a single character, as the entries
for the second glyph demonstrate. TEX accents are always spacing glyphs,
but most accents in Unicode are non-spacing, so we have to use the space
character U+0020 as the base character and apply the non-spacing accent
U+032F to it.� A Unicode value larger than U+FFFF must be represented as a surrogate

pair (which is a pair of two 16-bit integers) in a CMap since PDF uses the
UTF16-BE encoding for such data. The conversion rules from Unicode
scalar values to surrogate pairs (and vice versa) are given in [2].� The glyph in slot 0x07 is a variant glyph of slot 0x06; both values get the
same Unicode value.� It is not possible to ‘omit’ a value in a CMap (this is, to not assign a
Unicode value to a glyph index). If you do so, Acroread uses the particular
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glyph index as the Unicode value instead of omitting the glyph, as some
experiments have shown.

One big problem, unfortunately, can’t be solved with CMaps: correct map-
pings for uppercase Greek letters with diacritics. As described earlier, LGR

doesn’t contain precomposed glyphs for them. Instead, the ligature mecha-
nism represents them as two or three glyphs: the accent glyph (which consists
of one or two diacritics) and the base glyph, possibly followed by a subscript
iota, in that order – exactly the opposite of what Unicode needs.

6.1 The nexus problem

There are two glyphs in LGR which have a very special purpose: The entities
at positions 0x10 and 0x11, together with a horizontal rule, form a kind of

horizontal bracket, a nexus, to be used in philology. It looks like
ˏ ˎ
this , and

it is intended as a substitute for an extensible, hat-like bracket (like r̂rr). Af-
ter some discussion with Claudio Beccari and Apostolos Syropoulos it has
become clear that the Type 1 glyph names currently used10 are misnomers. In-
stead, they represent the left and right part of U+23E0 top tortoise shell

bracket – the middle part is the horizontal rule. However, a follow-up dis-
cussion on the Unicode mailing list [3] (in March 2008) showed that horizontal
brackets can’t be encoded directly with plain Unicode; a higher-level markup is
needed for that. This means that it is not possible to provide a mapping from
Unicode input to LGR; consequently, there are no entries for the two glyphs in
lgrenc.dfu. For a future version of the Type 1 fonts we have agreed on the
glyph names uni23E0.left and uni23E0.right, respectively; lgr.cmap uses
those glyphs names too. In lgrenc.def, I have assigned the macros \grknexusl
and \grknexusr for the sake of completeness.

7 The LGI encoding of the Ibycus fonts

Similar to LGR, Greek input for the Ibycus fonts [8] is realized with input
ligatures. However, all diacritics are entered after the base character (see table 4
for a comparison of the used ligature characters).

Besides following the (lowercase) input conventions for the Thesaurus Lin-

guæ Græcæ [12], the largest corpus of ancient Greek texts, its ligatures are
directly suitable for Unicode combining sequences. The many dots in the en-
coding, which are input as exclamation marks and graphically put below the
glyphs,11 represent partially preserved characters in manuscript or epigraphical
texts. However, this doesn’t completely explain why there are so many dots.

10uni02CF, modifier letter low acute accent and uni02CE, modifier letter low

grave accent.
11The large number of such dots is needed to center them vertically for various glyph

widths.
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

0

1

2  ! ¨   % – ' ( ) * + , - . /

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; 〈 = 〉 ˇ

4 @ Α Β C ∆ Ε Φ Γ Η Ι J Κ Λ Μ Ν Ο

5 Π Θ Ρ Σ Τ Υ ̥ Ω Χ Ψ Ζ [ \ ] ^ _

6 ` α β c δ ε φ γ η ι ̋ κ λ µ ν ο

7 π θ ρ σ τ υ v ω χ ψ ζ { | } ~ —

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

8 � � � � � � ̧ � � � � � � � � �

9 � � � � � � � � � � � � � � �

A   ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª “ ¬  ® ”

B ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ` ´ ¿

C À Á Â Ã Ä ˘ ¯ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï

D Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú { Ü Ý Þ }

E à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï

F ϊ ñ ò  ϋ õ ö  ø ù ú û ü † ‡ ÿ

Table 3: The LGI encoding of fibr84. Note the many zero-width glyphs.



i

i

“eutypon20-revised” — 2008/5/20 — 10:15 — page 34 — #38
i

i

i

i

i

i

34 W. Lemberg

diacritic LGR LGI

dasia < (

psili > )

tonos ’ ’

varia ‘ ‘

perispomeni ~ =

dialytika " +

iota subscript | |

Table 4: A comparison between the LGR and LGI input ligatures. For example,
character ‘ᾧ’ is input as ‘<~w|’ in LGR and as ‘w(=|’ in LGI.

You probably might have noticed that there are no precomposed glyphs
which contains subscript iota, and you might have wondered how proper kerning
with the next glyph works if the zero-width subscript iota has to be inserted
between two base glyphs – the same problem exists for the under-dot too. The
solution is to use glyph clones which look exactly the same, but which are used
to indicate the previous base character.

As an example, let us assume the composition of ‘ᾔϊ’. Character ‘ἤ’ is input
as ‘h)’’; file fibr84.tfm now contains the following ligature rule (using real
glyphs instead of glyph slot values for better readability):

(LABEL ἤ)

(/LIG ͺ O 371)

In words: If ‘ἤ’ is followed by a subscript iota, retain ‘ἤ’ and insert the glyph at
octal position 371,12 which is a zero-width subscript iota glyph properly shifted
to the left. Those two glyphs together appear as ‘ᾔ’ as expected.

We now have another ligature:

(LABEL O 371)

(KRN C i R 0.027779)

Again in words: If the glyph at octal position 371 is followed by (input) charac-
ter ‘ι’, insert some kern. Now the next ligature building cycle starts: The base
iota glyph forms a ligature together with the diaeresis, and so on, and so on.

The corollary of the above ligature mechanism is that we need just a single
subscript iota glyph to transport the kerning information for a whole class of
precomposed characters: In our particular example, the twelve glyphs ‘ηὴἡἠἣ
ήἥἤἢῆἧἦ’ need a single subscript iota in the LGI encoding to form ‘ῃῂᾑᾐᾓῄᾕ
ᾔᾒῇᾗᾖ’; this saves eleven glyph slots if compared to LGR.

12This glyph is called ‘iotasubeta’ in the Type 1 version of the Ibycus fonts, which is
unfortunately not a valid AGL glyph name. A proper replacement would be ‘uni0345.eta’,
for example.
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8 The xgreek package for X ETEX

Given that Apostolos Syropoulos has written most of Babel’s Greek support
it is not suprising that he is also the author of the xgreek package for X ETEX,
which does approximately the same. There is only one noteworthy difference
between xgreek and the Unicode support I present in this article, namely better
support for the Greek specific \MakeUppercasewithin Babel, which is currently
missing in xgreek.13

Ideally, such a case changing should be provided by OpenType features,14

however, not all fonts usable by X ETEX actually have those tables. Even bet-
ter, the uppercasing should be done using Unicode mapping tables (as defined
by the Unicode Consortium), then applying OpenType features to convert the
uppercase letter sequences (this is, with diacritics) to the correct presentation
forms as used in Greek typography – there is basically no reason to add upper-
casing support to fonts since this can be done on the input character level.

9 A forthcoming X7 encoding?

Today, LGR is the de-facto standard for typesetting (modern) Greek with plain
TEX or LATEX; together with the LGI encoding, which has its niche for philogical
purposes, most needs can be covered.

Inofficially, the encoding name X7 is reserved for a standard LATEX 8bit
Greek encoding. However, given that some typographical problems can’t be
solved with the plain TEX engine, as discussed above, it is probably a waste of
time to invest energy in defining a new, ‘standard’ encoding. Anyway, here are
some X7 items which came to my mind while writing this article.� Many glyphs contained in LGR do belong into a companion XS7 encoding.

Candidates are, for example, the acrophonic numerals or the glyphs form-
ing the nexus bracket. A rough count gives at least 10 such characters
which don’t interact typographically with Greek letters.� The available slots should be then filled with more useful glyphs, for ex-
ample, precomposed accented uppercase characters for monotonic Greek.� For better compatibility with Unicode, and for better ToUnicode support
in PDF documents, only postfix notation should be used for ligatures (as
is done in the LGI encoding).

13Editor’s note: The uppercase–lowercase conversion scheme for Greek characters is al-
ready included in the xetex package. For the curious, that scheme can be found in the file
xgrcodes.tex, which is part of the latest version of xetex-greek. That version can be found
in CTAN, but was not included in the 2007 release of TEXLive.

14According to [9] it is best to use the ‘calt’ (contextual alternates) feature together with
‘titl’ (titling). The former removes the accents, and the latter does the uppercasing.
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36 W. Lemberg� Postfix notation also saves a great deal of glyph slots: All combinations
with subscript iota don’t need to be precomposed, saving 33 glyph slots
(for base characters ‘α’, ‘η’, and ‘ω’).
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Το TEX στο χώρο της στατιστικής:
η δύναμη του ελεύθερου λογισμικού

Ιωάννης Κ. Δημάκος

Πανεπιστήμιο Πατρών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Τομέας Ψυχολογίας
265 00 Πάτρα
URL: www.elemedu.upatras.gr/dimakos

Η/Τ: idimakos at upatras.gr

Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζεται σύντομα το πρόγραμμα και το περιβάλλον
στατιστικού προγραμματισμού R. Αυτό το ανοικτό περιβάλλον, σε συνδυασμό
με την ευκολία, την ευελιξία και τις ικανότητες του TEX και των συναφών
προγραμμάτων του, παρέχει την δυνατότητα στο συντάκτη να δημιουργήσει
κειμένα με μαθηματικές και στατιστικές αναλύσεις (και τα απαραίτητα συνο-
δευτικά γραφικά) υψηλής πιστότητας.

TEX in the field of Statistics: The power of free software, by

Ioannis K. Dimakos — The statistical programming environment known
as R, a free statistical software, is presented in this article. This envi-
ronment, in conjuction with the flexibility, ease of use and capabilities of
TEX and its associated programs, offers every author the ability to create
high fidelity mathematical and statistical texts (along with the necessary
graphics).

1 Εισαγωγή

Θα ήταν κοινοτοπία να αναφερθούμε για άλλη μια φορά στη δύναμη και τις διά-
φορες χρήσεις του ελεύθερου λογισμικού. Στον επιστημονικό χώρο υπάρχουν
πολλά τέτοια παραδείγματα ελεύθερου κώδικα που συνυπάρχουν μαζί με αντί-
στοιχα εμπορικά πακέτα με ίδιες ή παραπλήσιες δυνατότητες. Μια έρευνα στο
γνωστό διαδικτυακό τόπο www.google.com χρησιμοποιώντας τους όρους free
scientific software, αναδεικνύει μερικές δεκάδες εκατομμύρια αποτελέσματα.
Μάλιστα, τα περισσότερα από τα προγράμματα αυτά διαθέτουν εκδόσεις για διά-
φορα λειτουργικά συστήματα (Unix και τα παράγωγά του, MS-Windows, Mac
OS). Στο άρθρο αυτό θα παρουσιάσουμε ένα σχετικά καινούριο πρόγραμμα στα-
τιστικής ανάλυσης και προγραμματισμού, το R [1] το οποίο διανέμεται μέσω της
γνωστής άδειας ελεύθερου λογισμικού GPL και θα εστιάσουμε στις δυνατότητες
συνεργασίας του προγράμματος αυτού με ολόκληρη την οικογένεια του TEX.
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2 Το παράδειγμα της στατιστικής

Στο χώρο της στατιστικής, ένα από τα παλαιότερα προγράμματα στατιστικής
ανάλυσης είναι και το γνωστό σε σχεδόν όλους μας SPSS1. Το πρόγραμμα αυτό
είναι ένα πλήρες «πακέτο» εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης
πληροφοριών και δεδομένων2. ΄Οπως συνέβη και με άλλα ομοειδή προγράμματα,
το SPSS αν και ξεκίνησε από τον ακαδημαϊκό χώρο ως πρόγραμμα στατιστικής
επεξεργασίας, στη συνέχεια μετεξελίχθηκε σε ένα από τα κορυφαία προγράμματα
ανάλυσης παντός είδος πληροφοριών.
Αν και είναι βέβαιο πως το πρόγραμμα αυτό, όπως και άλλα προγράμματα

της αυτής κατηγορίας, ικανοποιεί πλήρως όσους το χρησιμοποιούν, ωστόσο έ-
χει ορισμένα μειονεκτήματα για ένα σημαντικό αριθμό χρηστών. Δεν αναφέρομαι,
βέβαια, σε θέματα αλγοριθμικής ακρίβειας των προγραμμάτων αυτών. Στο δια-
δικτυακό τόπο www.nist.gov, αλλά και αλλού, υπάρχουν αναφορές και βάσεις
δεδομένων για τη διαπίστωση της στατιστικής και αλγοριθμικής ακρίβειας δια-
φόρων προγραμμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες, οι McCullough καιWilson
[2] μελέτησαν την ακρίβεια των αλγορίθμων και σύγκριναν την επάρκεια διαφόρων
στατιστικών προγραμμάτων (μεταξύ αυτών και τουmodule στατιστικής ανάλυσης
του γνωστού MS-Excel, για το οποίο η κρίση δεν ήταν καθόλου ικανοποιητική
και το οποίο δεν ενδείκνυται για στατιστικές αναλύσεις).
Τα μειονεκτήματα στα οποία θα αναφερθώ εγώ είναι άλλα. Πρώτον, τα πε-

ρισσότερα εμπορικά προγράμματα-πακέτα είναι ακριβά και απαιτούν ετήσιες άδειες
ανανέωσης που κοστίζουν αρκετά μεγάλα ποσά. Επίσης, τα προγράμματα αυτά είναι
«κλειστά», με άλλα λόγια, δεν γνωρίζει ο χρήστης, και αρκετές φορές δεν είναι εύ-
κολο να βρει, τους αλγόριθμους που χρησιμοποιούνται στις διάφορες στατιστικές
αναλύσεις. Παράλληλα, στα πλαίσια της διευκόλυνσης ενός αρκετά μεγάλου και
ετερογενούς ακροατηρίου, τα μενού των επιλογών στατιστικής ανάλυσης περιορί-
ζουν εν μέρει κάποιους χρήστες που θα ήθελαν να παρέμβουν και να επιχειρήσουν
μια πιο σύνθετη ανάλυση. Αυτό το τελευταίο χαρακτηριστικό τα καθιστά συχνά
ανεπαρκή για τη διδασκαλία της Στατιστικής και της Μεθοδολίας της ΄Ερευνας.
Μετατρέπεται έτσι η διδασκαλία των σχετικών μαθημάτων σε διδασκαλία των
επιλογών ενός προγράμματος στατιστικής ανάλυσης. Θα προσπαθήσω, στη συ-
νέχεια, να αναπτύξω και να απαντήσω στα μειονεκτήματα αυτά παρουσιάζοντας
το πρόγραμμα R.

3 Το πρόγραμμα R

Σύμφωνα με τον επίσημο δικτυακό τόπο του προγράμματος, www.r-project.
org, το R βασίζεται στη γλώσσα προγραμματισμού S που δημιουργήθηκε από τον
John Chambers και τους συνεργάτες του στα εργαστήρια Bell της AT&T. Το R

1Εξίσου παλαιά προγράμματα στατιστικής πρέπει να θεωρηθούν τα προγράμματα BMDP και SAS.
2Δεν αναφέρομαι σε μεμονωμένους αλγορίθμους και προγράμματα τα οποία έχουν γραφτεί για

συγκεκριμένες στατιστικές αναλύσεις, αλλά για ολοκληρωμένα προγράμματα. Τέτοιοι μεμονωμένοι
αλγόριθμοι και μικρά προγράμματα υπάρχουν ακόμα στο δικτυακό χώρο του πανεπιστημίου Carnegie
Mellon στη διεύθυνση: www.statlib.cmu.edu.
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θεωρείται και γλώσσα και περιβάλλον στατιστικού προγραμματισμού και είναι προϊόν
των Robert Gentleman και Ross Ihaka[3].
Το R ακολουθεί έναν εξαμηνιαίο κύκλο διανομής. Νέες εκδόσεις του προ-

γράμματος κυκλοφορούν κάθε Οκτώβριο και Απρίλιο περίπου. Οι εκδόσεις είναι
αριθμημένες (της μορφής x.y.z), με τους x.y να αφορούν την κύρια έκδοση (major
release), και το z τις όποιες μικρές διορθώσεις (minor release). Παράδειγμα, η
έκδοση του Οκτωβρίου 2007 είχε κωδικό αριθμό 2.6.2, ενώ πριν λίγο κυκλοφό-
ρησε η έκδοση 2.7.0. Πάντοτε κυκλοφορούν εκδόσεις πηγαίες (source code) και
εκτελέσιμες (binary release) για διάφορα λειτουργικά συστήματα.
Τον κώδικα του R επιμελείται για λογαριασμό του R Foundation μια κεντρι-

κή ομάδα προγραμματιστών, η οποία δέχεται μέσω διαφόρων forum ηλεκτρονικής
επικοινωνίας με την υπόλοιπη κοινότητα χρηστών του προγράμματος προτάσεις
για βελτιώσεις, προσθήκες, επισημάνσεις για λάθη, παραλείψεις, κ.λπ. Κάθε εγ-
κατάσταση του R προσφέρει βασικές στατιστικές και αλγοριθμικές δυνατότητες
στο χρήστη, αλλά και μια δυνατή μηχανή παραγωγής γραφημάτων τα οποία ο
χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει ως αρχεία διαφορετικών τύπων, όπως: Windows
metafile, bitmap, PostScript, jpeg, png, pdf, κ.λπ. Μάλιστα, στο περιβάλλον
των MS-Windows ο χρήστης με το γνωστό «δεξί κλικ» μπορεί να αποθηκεύσει
τα παραγόμενα γραφικά, ενώ σε άλλα λειτουργικά συστήματα, ο χρήστης πρέπει
να ορίσει τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου αρχείου γραφικών.
Το R έρχεται με μια σειρά πακέτων (packages) που προσφέρουν βασικές στα-

τιστικές λειτουργίες. Τα πακέτα αυτά τα καλεί ο χρήστης από τη γραμμή εντο-
λών του προγράμματος (το R δεν διαθέτει κάποιο ξεχωριστό γραφικό περιβάλλον
(GUI) και μενού εντολών για τις στατιστικές αναλύσεις) και στη συνέχεια έχει
πρόσβαση στις ρουτίνες του κάθε πακέτου3. Εκτός όμως από τα βασικά πακέτα
που διανέμονται με το πρόγραμμα, η κοινότητα του R έχει συνεισφέρει συνολικά
1363 πακέτα που επεκτείνουν τις ήδη ευρύτατες δυνατότητες του προγράμματος
με εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες, στην οικονομική ανάλυση, στη φασμα-
τοσκοπία, στη ανάλυση γονιδιωμάτων και αλλού. Οι εφαρμογές είναι πραγματικά
απεριόριστες.
΄Ολα τα προαναφερθέντα προγράμματα και πακέτα υπάρχουν διαθέσιμα σε

ένα παγκόσμιο δίκτυο τοπικών εξυπηρετητών. ΄Οπως και το TEX, έτσι και το
R διαθέτει το δικό του Comprehensive R Archive Network (CRAN), με αρκε-
τούς τοπικούς κόμβους (mirrors) ανά τον κόσμο. Η διεύθυνσή του είναι η εξής:
cran.r-project.org. Στο CRAN ο χρήστης του R μπορεί να βρει τα επίσημα
εγχειρίδια της κάθε έκδοσης (που συνοδεύουν ούτως ή άλλως κάθε πακέτο εγ-
κατάστασης, πηγαίο ή εκτελέσιμο), εγχειρίδια που έχουν γραφτεί από χρήστες
του R σε διαφορετικές γλώσσες (εκτός της Αγγλικής) και μπορεί να αφορούν
μια συγκεκριμένη χρήση του προγράμματος. Μέσα από το πρόγραμμα, ο χρήστης
μπορεί να συνδεθεί με κάποιο τοπικό κόμβο του CRAN και να εμπλουτίσει τη βι-
βλιοθήκη των πακέτων με νέα πακέτα ή να ζητήσει τον έλεγχο για την ανανέωση
των ήδη υπαρχόντων πακέτων.

3Εκ κατασκευής το R δεν έχει μενού εντολών, έχει όμως πακέτα, τα οποία του δίνουν αυτή τη
δυνατότητα. Για παράδειγμα, δύο πακέτα είναι το JGR και το Rcmdr τα οποία καλύπτουν επάξια το
κενό αυτό.
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4 Το R και η οικογένεια TEX

΄Ομως, σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να τονίσει τη δυνατότητα συνεργασίας
δύο ελεύθερων προγραμμάτων: του R και του TEX. Για να γίνει όμως κατανοητή
η συνεργασία αυτή, πρέπει πρώτα να αναφερθούμε πρώτα στον τρόπο λειτουργίας
του R.
΄Οπως προαναφέρθηκε, το R δεν έχει κάποιο επιτηδευμένο γραφικό περιβάλλον.

Μάλιστα όταν καλεί ο χρήστης το πρόγραμμα (είτε σε περιβάλλον MS-Windows
είτε σε περιβάλλον Unix ή παραγώγων του), το πρόγραμμα εκτελείται και παρου-
σιάζει στο χρήστη τα επόμενα πληροφοριακά μηνύματα σχετικά με την έκδοση,
την ημερομηνία δημιουργίας της συγκεκριμένης έκδοσης, και επίσης ορισμένες
πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί να ζητήσει βοήθεια ή να δει μερικές από
τις δυνατότητες του προγράμματος. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα περιμένει τις
εντολές του χρήστη. Κάθε εντολή συνοδεύεται υποχρεωτικά από παρενθέσεις (αν
δεν μπουν οι παρενθέσεις, τότε το πρόγραμμα εμφανίζει τον κώδικα της εντολής,
στοιχείο που αναδεικνύει και τον «ανοικτό» χαρακτήρα του προγράμματος).

R version 2.6.2 (2008-02-08)

Copyright (C) 2008 The R Foundation for Statistical Computing

ISBN 3-900051-07-0

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.

You are welcome to redistribute it under certain conditions.

Type ’license()’ or ’licence()’ for distribution details.

R is a collaborative project with many contributors.

Type ’contributors()’ for more information and

’citation()’ on how to cite R or R packages in publications.

Type ’demo()’ for some demos, ’help()’ for on-line help, or

’help.start()’ for an HTML browser interface to help.

Type ’q()’ to quit R.

>

Στο prompt, ο χρήστης μπορεί να κάνει μια απλή ή σύνθετη αριθμητική πράξη,
να καλέσει δεδομένα, πακέτα, να ζητήσει στατιστικές αναλύσεις. Για παράδειγμα:
πληκτρολογώντας

1 + 2

το πρόγραμμα απαντάει:

[1] 3

Ομοίως, ο χρήστης μπορεί να ζητήσει:

a <- 1
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b <- 2

c <- a + b

Το πρόγραμμα απαντάει ως εξής:

>

Γιατί; Απλά το πρόγραμμα ανέθεσε την τιμή 1 στο αντικείμενο (object) a, την
τιμή 2 στο αντικείμενο b και την τιμή που προκύπτει από το άθροισμα των τιμών
των δύο αυτών αντικειμένων στο νέο αντικείμενο c. Αν θέλει ο χρήστης να δει
το αποτέλεσμα της πράξης, δηλαδή το αντικείμενο c, πρέπει να το καλέσει:

> c

[1] 3

Το πρόγραμμα μας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε περισσότερο το αν-
τικείμενο c.

> str(c)

num 3

Με άλλα λόγια, μαθαίνουμε ότι το αντικείμενο είναι αριθμητικής φύσεως
(numeric) και έχει την τιμή 3.
Η δυνατότητα να δουλεύουμε με αντικείμενα είναι πολύ χρήσιμη όταν το αν-

τικείμενο είναι μία λίστα (list) ή ένα σετ δεδομένων (data frame). Ας υποθέσουμε
ότι χρησιμοποιούμε το σετ δεδομένων warpbreaks που συμπεριλαμβάνεται στο
πακέτο datasets του προγράμματος. Πρώτα φορτώνουμε το σετ δεδομένων
στο χώρο εργασίας του προγράμματος με την εντολή data(warpbreaks). Στη
συνέχεια μπορούμε να εξετάσουμε το περιεχόμενο του αντικειμένου warpbreaks
με την εντολή str(warpbreaks).

> data(arpbreaks)

> str(warpbreaks)

’data.frame’: 54 obs. of 3 variables:

$ breaks : num 26 30 54 25 70 52 51 26 67 18 ...

$ wool : Factor w/ 2 levels "A","B": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

$ tension: Factor w/ 3 levels "L","M","H": 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 ...

> summary(warpbreaks)

breaks wool tension

Min. :10.00 A:27 L:18

1st Qu.:18.25 B:27 M:18

Median :26.00 H:18

Mean :28.15

3rd Qu.:34.00

Max. :70.00

>

Πληροφορούμαστε ότι το σετ δεδομένων warpbreaks έχει 54 παρατηρήσεις και 3
μεταβλητές, τις εξής:
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breaks : ποσοτική μεταβλητή,

wool : κατηγορική μεταβλητή με 2 επίπεδα,

tension : επίσης κατηγορική μεταβλητή με 3 επίπεδα.

Ακόμα μία χρήσιμη εντολή είναι και η summary(warpbreaks) που μας δίνει την
περίληψη των 5 στιγμών (ελάχιστη τιμή, 25ο εκατοστημόριο, διάμεσος, 75ο εκα-
τοστημόριο, μέγιστη τιμή) και το μέσο όρο για την ποσοτική μεταβλητή, ενώ για
τις κατηγορικές μεταβλητές μας δίνει τις κατανομές των τιμών ανά κατηγορία.
Αναλύοντας τα δεδομένα αυτά με τη μέθοδο της ANOVA: Analysis of Varia-

nce (ανάλυσης της διακύμανσης, με δύο παράγοντες μεταξύ ομάδων) παίρνουμε
τα ακόλουθα:

> aov(breaks~wool*tension,data=warpbreaks)

Call:

aov(formula = breaks ~ wool * tension, data = warpbreaks)

Terms:

wool tension wool:tension Residuals

Sum of Squares 450.667 2034.259 1002.778 5745.111

Deg. of Freedom 1 2 2 48

Residual standard error: 10.94028

Estimated effects may be unbalanced

Τα αποτελέσματα αυτά δεν είναι πλήρη. Πληροφορούμαστε ότι έγινε ανάλυση
της διακύμανσης της μεταβλητής breaks με δύο παράγοντες (wool και tension,
από το σετ δεδομένων warpbreaks. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα παρουσιάζει
μερικά βασικά στοιχεία της ανάλυσης. Για να εμφανιστούν τα αποτελέσματα με
μια καλύτερη μορφή, πρέπει να δοθεί μια άλλη εντολή, η summary():

> summary(aov(breaks~wool*tension,data=warpbreaks))

Βλέπουμε ότι μπορούμε να ενσωματώσουμε μια εντολή μέσα σε μια άλλη. Στην
περίπτωση αυτή, η δεύτερη εντολή αποτελεί το όρισμα της πρώτης. Εναλλακτικά,
μπορούμε να επιλέξουμε να αποθηκεύσουμε τα αποτελέσματα σε αντικείμενο και
να δώσουμε τη νέα εντολή στο αντικείμενο αυτό:

> breaks.results <- aov(breaks~wool*tension,data=warpbreaks)

> summary(breaks.results)

΄Οπως και να έχει, το πρόγραμμα θα μας δώσει ένα κατατοπιστικότερο πίνακα
αποτελεσμάτων:

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)

wool 1 450.7 450.7 3.7653 0.0582130 .

tension 2 2034.3 1017.1 8.4980 0.0006926 ***

wool:tension 2 1002.8 501.4 4.1891 0.0210442 *
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Residuals 48 5745.1 119.7

---

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Τα αποτελέσματα με την παρούσα μορφή τους είναι περισσότερο διαφωτιστικά,
αφού το πρόγραμμα μας δίνει το γνωστό πίνακα της ανάλυσης της διακύμανσης
με τους σχετικούς ανεξάρτητους παράγοντες, τους βαθμούς ελευθερίας (df) που
αντιστοιχούν σε κάθε παράγοντα, τα αθροίσματα τετραγώνων των παραγόντων
(Sums of Squares), τα μέσα αθροίσματα τετραγώνων (Mean Squares), την τιμή
του κριτηρίου F της ανάλυσης της διακύμανσης και την πιθανότητα που συνοδεύει
κάθε αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ο ερευνητής μπορεί να καλέσει άλλες εντολές για
τη δημιουργία γραφικών αναπαραστάσεων (βλ. Εικόνα 1) ή να πραγματοποιήσει
επιμέρους συγκρίσεις με το κριτήριο του Tukey.

> interaction.plot(tension,wool,breaks)

> TukeyHSD(breaks.results,"tension")

> plot(TukeyHSD(breaks.results,"tension")

Η πρώτη εντολή θα δημιουργήσει το γράφημα της Εικόνας 1, ενώ η τρίτη
εντολή το γράφημα της Εικόνας 2. Η δεύτερη εντολή θα δώσει τα παρακάτω
αποτελέσματα των επιμέρους συγκρίσεων για έναν από τους δύο ανεξάρτητους
παράγοντες της ανάλυσης:

Tukey multiple comparisons of means

95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = breaks ~ tension * wool, data = warpbreaks)

$tension

diff lwr upr p adj

M-L -10.000000 -18.81965 -1.180353 0.0228554

H-L -14.722222 -23.54187 -5.902575 0.0005595

H-M -4.722222 -13.54187 4.097425 0.4049442

΄Ομως, είπαμε ότι το R μπορεί να συνεργαστεί με την οικογένεια προγραμμάτων
του TEX και ακόμα δεν έχουμε δείξει πώς γίνεται αυτό. Από τη μικρή παρουσίαση
των στατιστικών δυνατοτήτων του R φάνηκε ότι το πρόγραμμα μπορεί να πα-
ρουσιάσει τα αποτελέσματα των αναλύσεων είτε με τη μορφή κειμένου είτε γρα-
φικών. Πώς όμως τα αποτελέσματα αυτά θα εισαχθούν στο σώμα μιας τεχνικής
αναφοράς, ενός επιστημονικού άρθρου; Εδώ μπαίνει το TEX και αρκετά από τα
πακέτα που έχουν συνεισφέρει οι χρήστες του προγράμματος R. Πιο συγκεκριμένα,
στο CRAN υπάρχουν διαθέσιμα πακέτα τα οποία μπορούν να μετατρέψουν τα
αποτελέσματα του προγράμματος σε μορφή που να διαβάζεται από το TEX. ΄Ενα
τέτοιο πακέτο είναι και το πακέτο xtable, το οποίο μπορεί να πάρει τον πίνακα
της ανάλυσης της διακύμανσης και να τον κωδικοποιήσει σε μορφή τέτοια ώστε
να μπορεί να εισαχθεί στο κείμενο με τις γνωστές εντολές για τη δημιουργία
πινάκων. ΄Ετσι, δίνοντας τις εντολές:
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Εικόνα 1: Απεικόνιση της ανάλυσης.

Εικόνα 2: Απεικόνιση των διαφορών μεταξύ των επιπέδων του ενός παράγοντα.
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> library(xtable)

> xtable(breaks.results)

το πρόγραμμα θα εμφανίσει το επόμενο κομμάτι κώδικα:

% latex table generated in R 2.6.2 by xtable 1.5-2 package

% Fri Apr 18 02:34:32 2008

\begin{table}[ht]

\begin{center}

\begin{tabular}{lrrrrr}

\hline

& Df & Sum Sq & Mean Sq & F value & Pr($>$F) \\

\hline

wool & 1 & 450.67 & 450.67 & 3.77 & 0.0582 \\

tension & 2 & 2034.26 & 1017.13 & 8.50 & 0.0007 \\

wool:tension & 2 & 1002.78 & 501.39 & 4.19 & 0.0210 \\

Residuals & 48 & 5745.11 & 119.69 & & \\

\hline

\end{tabular}

\end{center}

\end{table}

Φυσικά, ο κώδικας αυτός είναι έτοιμος για εισαγωγή στο κείμενο που επεξερ-
γαζόμαστε και θα μας δώσει τον πίνακα που ακολουθεί:

Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
wool 1 450.67 450.67 3.77 0.0582
tension 2 2034.26 1017.13 8.50 0.0007
wool:tension 2 1002.78 501.39 4.19 0.0210
Residuals 48 5745.11 119.69

΄Ομως, δεν είναι μόνο αυτό. Ο συνδυασμός δύο ισχυρών προγραμμάτων μπο-
ρεί να αποδώσει περισσότερα, ειδικά όταν εισερχόμαστε στο χώρο του literate
programming, ή λογοτεχνικού προγραμματισμού. Το R μπορεί να επεξεργαστεί
αρχεία που περιέχουν εντολές για το πρόγραμμα και στη συνέχεια να δημιουργήσει
αρχεία LATEX που περιέχουν τα αποτελέσματα των εντολών αυτών.
Πιο συγκεκριμένα, δημιουργούμε το ακόλουθο αρχείο με κατάληξη .rnw. Στο

αρχείο αυτό θα βάλουμε μεικτό κώδικα LATEX και R.

\documentclass[a4paper]{article}

\begin{document}

<<>>=

data(sleep)

t.test(extra~group,data=sleep,paired=TRUE)
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@

\begin{center}

<<fig =TRUE , echo =FALSE >>=

plot(extra~group,data=sleep)

@

\end{center}

\end{document}

Για τις ανάγκες του παραδείγματος χρησιμοποιήσαμε ένα κλασικό σετ δε-
δομένων από το 1905 του William T. Student, δημιουργού του t-test. Μετά τον
αρχικό κώδικα LATEX, ακολουθούν οι εντολές για να καλέσουμε τα δεδομένα και
να ζητήσουμε το κριτήριο t-test για τη σύγκριση δυο εξισωμένων δειγμάτων. Στη
συνέχεια και εντός πλαισίου που ορίζεται από το σύμβολο @, ζητάμε τη δημιουργία
σχήματος (χωρίς την αναπαραγωγή του σχετικού κώδικα). Επίσης, ζητάμε το
σχήμα αυτό να είναι κεντραρισμένο. ΄Οταν εκτελέσουμε τον κώδικα αυτό με τη
βοήθεια του προγράμματος R, θα πάρουμε ένα αρχείο με το ίδιο όνομα όπως το
πηγαίο αλλά με κατάληξη .tex και τα αρχεία των γραφικών (σε μορφή encapsula-
ted PostScript και pdf. Το αρχείο με τον κώδικα για το LATEX είναι το ακόλουθο:

\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage{C:/PROGRA~1/r/share/texmf/Sweave}

\begin{document}

\begin{Schunk}

\begin{Sinput}

> data(sleep)

> t.test(extra ~ group, data = sleep, paired = TRUE)

\end{Sinput}

\begin{Soutput}

Paired t-test

data: extra by group

t = -4.0621, df = 9, p-value = 0.002833

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-2.4598858 -0.7001142

sample estimates:

mean of the differences

-1.58

\end{Soutput}

\end{Schunk}

\begin{center}

\includegraphics{eytypon-r-sweave2-002}

\end{center}

\end{document}
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Ο κώδικας του προγράμματος R εισάγεται σε ειδικό περιβάλλον με το όνομα
Schunk. Οι εντολές του προγράμματος και τα αποτελέσματα των εντολών εισά-
γονται μέσα στο περιβάλλον Sinput και Soutput, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, με
τη σχετική εντολή παράγεται το γράφημα που έχουμε ζητήσει.
Η συνεργασία του R με την ευρύτερη οικογένεια του TEX δεν περιορίζεται

μόνο στα προαναφερθέντα. ΄Ενα πρόγραμμα σαν και το R δεν θα μπορούσε παρά
να έχει τη σχετική βιβλιογραφία με μορφή .texi. Η μορφή αυτή μπορεί κατόπιν
επεξεργασίας να γίνει dvi, αλλά και pdf ή info. Ακόμα και η βιβλιογραφία που
συνοδεύει κάθε πακέτο εντολών είναι σε μορφή LATEX.

5 Αντί επιλόγου

Το παρόν άρθρο δεν μπορεί να είναι, ούτε και φιλοδοξούσε να είναι, ένα εισαγωγι-
κό tutorial της γλώσσας και του περιβάλλοντος στατιστικού προγραμματισμού R.
Ο ενδιαφερόμενος χρήστης μπορεί, και πρέπει, να ανατρέξει στην επίσημη ιστοσε-
λίδα του προγράμματος στη διεύθυνση www.r-project.org ή στον πλησιέστερο
κόμβο του CRAN για την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση και ενημέρωσή του.
Δυο ήταν οι στόχοι του άρθρου αυτού. Πρώτον, να ενημερώσει για ένα νέο και

συναρπαστικό πρόγραμμα στατιστικού προγραμματισμού. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν
είναι δυνατό μέσα από τις λίγες σελίδες του παρόντος άρθρου. ΄Ομως, μέσω των
παραδειγμάτων που παρουσιάστηκαν ο αναγνώστης ίσως να μπορέσει να εξάγει
ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα για τις δυνατότητες του R.
Δεύτερον, να παρουσιάσει τις δυνατότητες του προγράμματος αυτού σε συν-

δυασμό με την οικογένεια προγραμμάτων του TEX. Το R χρειάζεται το TEX για
τη βιβλιογραφία του, την τεκμηρίωση των εντολών και των δεδομένων και των
παραδειγμάτων που εμπεριέχονται σε κάθε διανομή. Επιπλέον, στα πλαίσια του
λογοτεχνικού προγραμματισμού, ο χρήστης του προγράμματος R μπορεί να ενσω-
ματώσει εντολές από τα δύο αυτά προγράμματα και να γράψει αναλυτικά κείμενα
που επεξηγούν κάθε βήμα του κώδικα. Οι δυνατότητες είναι πραγματικά απεριό-
ριστες.

Αναφορές
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Εμπειρίες με το X ETEX

Γιώργος Γεωργίου

Κάτω Λακατάµεια
Λευκωσία
Κύπρος
Η/Τ: mm11mm51gg@gmail.com

Από το καλοκαίρι του 2007 άρχισα να χρησιμοποιώ το X ETEX του Jonathan
Kew και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τις εμπειρίες μου.
΄Ολα ξεκίνησαν όταν ένα καλοκαιριάτικο μεσημέρι Σαββάτου, κάτω από τη

ζεστασιά του κλιματιστικού, ο Απόστολος Συρόπουλος έκανε τα μαγικά του εγ-
καθιστώντας στον υπολογιστή μου το X ETEX σε περιβάλλονMS-Windows. Είχε
έρθει στην Κύπρο μαζί με τον Γιώργο, το γιο του, για διακοπές κι εγώ δεν έχασα
την ευκαιρία.
Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά γιατί τοMiKTEX 2.7, μετά από κάποιες

περιπέτειες, περιέλαβε επιτυχώς και το X ETEX στη σύνθεση του.
Το X ETEX είναι μια εξέλιξη του TEX με σκοπό τη χρήση γραμματοσειρών

Unicode. Με τις γραμματοσειρές αυτές, γίνεται προσπάθεια να μπει μια τάξη στο
κόσμο των γραμματοσειρών και φαίνεται ότι η μάχη κερδίζεται.
Ο φόβος που είχα πάντα ήταν να μην αλλάξει το LATEX με τρόπο που να μην

τρέχει τα πιο παλιά αρχεία. Ευτυχώς, το μόνο που χρειάζεται να αλλάξει σε ένα
αρχείο LATEX για να τρέξει με το X ELATEX είναι μερικές γραμμές στον πρόλογο.

\documentclass[12pt,a4paper]{extarticle}

\usepackage{fontspec}

\usepackage{xgreek} % Για ελληνικό συλλαβισμό.

\setmainfont{Palatino Linotype}

\setsansfont{Arial}

\setmonofont{Courier New}

%%%%%%%%%%%%

\begin{document}

Τόσο απλό

\end{document}

Το παραγόμενο αρχείο βγαίνει σε μορφή pdf χωρίς την ενδιάμεση παραγωγή
dvi. Αν στο κείμενο εισαγόταν εικόνα eps (Encapsulated PostScript), πρέπει να
μετατραπεί σε pdf. Σε αυτή τη περίπτωση, καλό είναι να έχουμε υπόψη μας τα
ακόλουθα:
Σε ένα αρχείο eps ορίζεται το BoundingBox, το οποίο καθορίζει ποιο μέρος

της σελίδας θα φαίνεται, όταν ενσωματωθεί σε άλλο αρχείο. ΄Οταν μετατρέψουμε
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το eps σε pdf, αυτή η πληροφορία χάνεται με αποτέλεσμα να εμφανίζονται λευκοί
χώροι γύρω από το περιεχόμενο που μας ενδιαφέρει. Για τον λόγο αυτό, πρώτα,
περνάμε το αρχείο μέσω της εφαρμογής fitps του Sebastian Rahtz το οποίο εξα-
σφαλίζει ότι το κάτω αριστερό άκρο και το πάνω δεξιό της σελίδας θα συμπίπτουν
με αυτά του BoundingBox.

c:\>fitps test1.eps test2.eps

Το fitps για περιβάλλον MS-Windows το επιμελήθηκε ο Απόστολος Συρό-
πουλος και μπορείτε να το βρείτε στην διεύθυνση:

http://ocean1.ee.duth.gr/~apostolo/fitps.exe

Μετά από αυτή την επεξεργασία, μπορούμε να προχωρήσουμε στη μετατροπή
του eps σε pdf με την βοήθεια της εφαρμογής ps2pdf:

c:\>ps2pdf test2.eps

Η μετατροπή ενός αρχείου eps σε pdf μπορεί να γίνει και με άλλους τρόπους
όπως π.χ. με τη βοήθεια του Adobe Acrobat, μόνο που αυτό είναι εμπορικό
λογισμικό και πρέπει να το αγοράσετε. Πέραν τούτου, το χαρακτηρίζει και μια
αστάθεια.
Αυτοί που χρησιμοποιούν το πακέτο PStricks πρέπει να ψάξουν στον κυβερνο-

χώρο για λύσεις, αφού το πακέτο αυτό δεν υποστηρίζεται ευθέως από το X ETEX.
Μια εναλλακτική επιλογή του πακέτου PStricks είναι το πακέτο PGF, το οποίο

δουλεύει μια χαρά και είναι αρκετά φιλικό με πολλές δυνατότητες. Σας παραθέτω
ένα παράδειγμα από την συλλογή του Kjell Magne Fauske που βρίσκεται στη
διεύθυνση:

http://www.fauskes.net/pgftikzexamples/

\documentclass{article}

\usepackage{tikz}

\usepackage{verbatim}

\begin{comment}

:Title: Intersecting lines

:Tags: Axes, Basics, Coordinate systems

An example of using the intersection coordinate systems. Both

the "intersection" and "perpendicular" coordinate system are

used. The latter is a special case of the former, but has the

shorter and more convenient "-|" and "|-" syntax.

\end{comment}

\begin{document}

\begin{tikzpicture}[scale=1.5]

% Draw axes

\draw [<->,thick] (0,2) node (yaxis) [above] {$\psi$}

|- (3,0) node (xaxis) [right] {$\chi$};
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% Draw two intersecting lines

\draw (0,0) coordinate (a_1) -- (2,1.8) coordinate (a_2);

\draw (0,1.5) coordinate (b_1) -- (2.5,0) coordinate (b_2);

% Calculate the intersection of the lines a_1 -- a_2

% and b_1 -- b_2 and store the coordinate in c.

\coordinate (c) at (intersection of a_1-- a_2 and b_1-- b_2);

% Draw lines indicating intersection with y and x axis.

% Here we use the perpendicular coordinate system

\draw[dashed] (yaxis |- c) node[left] {$\psi’$}

-| (xaxis -| c) node[below] {$\chi’$};

% Draw a dot to indicate intersection point

\fill[red] (c) circle (2pt);

\end{tikzpicture}

\end{document}

′

′

Συνήθως κάθε αλλαγή συνοδεύεται με διάφορα προβλήματα. Ευτυχώς, σε αυτή
την περίπτωση δεν αντιμετώπισα σχεδόν κανένα. Η μετάβαση ήταν τόσο ομαλή
που πραγματικά έριξα μαύρη πέτρα στο TEX.
Το νέο σύστημα έχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Για μειονεκτήματα δεν ξέρω.
Με το X ETEX έχεις στη διάθεση σου όλες τις γραμματοσειρές Unicode, και

όπως θα ξέρετε δεν είναι λίγες. Το X ETEX χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές του
λειτουργικού συστήματος. Αν θέλεις να εγκαταστήσεις κάποια γραμματοσειρά το
μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τοποθετήσεις το αντίστοιχο αρχείο στο
φάκελο με τις υπόλοιπες γραμματοσειρές. Η αλλαγή γραμματοσειράς στο κείμενο,
γίνεται πολύ απλά και μάλιστα όσες φορές θέλετε.

\setmainfont{...}

Στα πλεονεκτήματα μπορούμε να αναφέρουμε και την δυνατότητα τοποθέτησης
εικόνας διάφορων τύπον όπως .pdf, .jpeg, .bmp, .tiff, .png και πολλών άλλων:

\XeTeXpicfile "Graph1.jpg" scaled 950 rotated 90

Για όσους προτιμούν το \includegraphics του πακέτου graphicx, το X ETEX
τούς κάνει το χατίρι. Επίσης, για τις εικόνες .pdf, υπάρχει ειδική μέριμνα για την
διατήρηση τον διανυσματικών χαρακτηριστικών τους:



i

i

“eutypon20-revised” — 2008/5/20 — 10:15 — page 52 — #56
i

i

i

i

i

i

52 Γ. Γεωργίου

\XeTeXpdffile "Graph1.pdf" scaled 950

Και τέλος το πιο σημαντικό: Με το X ETEX μπορείς να αλλάζεις γλώσσα κει-
μένου κατά βούληση. Πληκτρολογείς στη γλώσσα που θέλεις και τα υπόλοιπα τα
αναλαμβάνει το X ETEX. Εδώ να αναφέρω ότι είναι απαραίτητος, κειμενογράφος
που υποστηρίζει Unicode.
Η προσπάθεια δεν τελειώνει εδώ. Με την βοήθεια του πακέτου Unicode-Math

του Will Robertson, είναι δυνατή η χρήση γραμματοσειρών Unicode και για μα-
θηματικό κείμενο. Ο Απόστολος Συρόπουλος μερίμνησε και για αυτό. Εργάζεται
εδώ και καιρό πάνω στη γραμματοσειρά Asana. Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλό:

\documentclass[a4paper]{article}

\usepackage{fontspec}

\usepackage{xgreek}

\usepackage{asana-math}

\usepackage[math-style=iso]{unicode-math}

\begin{document}

\setmathfont{Asana Math}

$$

\sin^2 \chi+\cos^2\chi=1

$$

\end{document}

Δεν θα μπω σε τεχνικής φύσης θέματα. Δεν είμαι ο κατάλληλος. ΄Ολοι ξέρετε
που να αποτανθείτε αν χρειαστείτε βοήθεια. Θα τελειώσω λέγοντας ότι με το
X ETEX, απαλείφονται τα όσα μειονεκτήματα του TEX έναντι των κειμενογράφων
τύπου wysiwyg και παραμένουν τα πλεονεκτήματα.
Σας προτρέπω να το δοκιμάσετε. Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το μετανιώσετε.
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TEXνικές: Παλιά και νέα κόλπα!

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366
671 00 Ξάνθη
Η/Τ: asyropoulos@yahoo.com

΄Ελεγχος για την κατάλληλη επεξεργασία

΄Οπως δείχνει οWerner Lemberg στο άρθρο του στο τρέχον τεύχος του περιοδι-
κού μας, είναι δυνατό να στοιχειοθετήσουμε αρχεία κωδικοποίησης UTF-8 και με
το LATEX αλλά και με το pdfLATEX. Επειδή αυτή η κωδικοποίηση είναι η εξ ορι-
σμού κωδικοποίηση του X ELATEX, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πρόβλημα: ΄Εστω
ότι προτιμούμε την κωδικοποίηση UTF-8 για προφανείς λόγους. Πώς μπορούμε
να είμαστε σίγουροι ότι κάποιος άλλος θα μπορέσει να επεξεργαστεί το αρχείο
μας άσχετα του αν χρησιμοποιεί LATEX, pdfLATEX ή X ELATEX;
Η λύση στο πρόβλημα είναι να ελέγχει ο κώδικας του αρχείου εισόδου (ουσια-

στικά το κείμενο μας είναι ένα πρόγραμμα!) αν μια συγκεκριμένη μεταβλητή είναι
δηλωμένη ή όχι. Πιο συγκεκριμένα, αν χρησιμοποιούμε το X ELATEX, τότε θα πρέ-
πει να υπάρχει μια μεταβλητή \XeTeXrevision στην οποία είναι αποθηκευμένη η
έκδοση του X ETEX που χρησιμοποιούμε (π.χ. στην περίπτωση μας χρησιμοποιή-
σαμε την έκδοση 0.997). Τώρα για να ελέγξουμε αν είναι ορισμένη η μεταβλητή
αυτή, χρησιμοποιούμε την εντολή \ifx. Αυτή είναι μια εντολή σύγκρισης· οι εν-
τολές αυτές ελέγχουν κάτι και αν είναι αληθές εκτελούν κάποιο κομμάτι κώδικα,
αλλιώς εκτελούν κάποιο άλλο κομμάτι κώδικα. Χονδρικά, αυτή είναι μια εντολή
που μπορεί να συγκρίνει δύο εντολές για το αν έχουν την ίδια αναλύση (π.χ. κα-
ταλήγουν στους ίδιους χαρακτήρες). Αν αν η εντολή \XeTeXrevision έχει την
ίδια ανάλυση με την εντολή \undefined, δηλαδή είναι μια εντολή που δεν έχει
οριστεί, τότε γνωρίζουμε ότι η εντολή δεν είναι ορισμένη. Αν ο έλεγχος αυτός
δεν γίνει ακριβώς μετά τη δήλωση του είδους εγγράφου, ενδέχεται να έχει οριστεί
η αδήλωτη εντολή και ο έλεγχος να αποτυγχάνει. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε μια εναλλακτική μορφή ελέγχου. Βασικά εδώ ελέγχουμε αν
η εντολή \XeTeXrevision είναι ισοδύναμη με την εντολή \relax, η οποία δεν
κάνει απολύτως τίποτα. Προφανώς αυτό είναι αληθές στην περίπτωση που χρησι-
μοποιούμε το LATEX ή το pdfLATEX. Η εντολή \expandafter λέει στη μηχανή
στοιχειοθεσίας να αναπτύξει πρώτα την μακρονετολή που ακολουθεί την \ifx και
μετά να εκτελέσει τον παραγώμενο κώδικα. Σας μπέρδεψα; Απλά αντιγράψτε τον
κώδικα που ακολουθεί στο αρχείο εισόδου του εγγράφου σας.
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\ifx\XeTeXrevision\undefined

%

% εναλλακτικός πιο αποτελεσματικός έλεγχος:

% \expandafter\ifx\csname XeTeXrevision\endcsname\relax

%

% κώδικας για LaTeX/pdfLaTeX

%

\usepackage[utf8x]{inputenc}

\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage[american,ngerman]{babel}

\usepackage{theorem,amssymb,amsfonts,amsmath}

\newtheorem{satz}{SATZ}

\else

%

% κώδικας για XeLaTeX

%

\usepackage{theorem,amsmath}

\newtheorem{satz}{SATZ}

\usepackage{fontspec}

\usepackage{unicode-math}

\usepackage{xgreek}

\fi

\usepackage{jgeom3}

. . . . . . . . . .

Διαγώνιες γραμμές σε πίνακες

΄Ενα πρόβλημα που συχνά το βρίσκουμε μπροστά μας είναι: Πώς μπορώ να βάλω
μια πλάγια γραμμή στο κελί ενός πίνακα ώστε να δηλώσω τι μπαίνει οριζόντια και
τι κάθετα; Μολονότι με είχε απασχολήσει το πρόβλημα αυτό, παρόλα αυτά ποτε
μου δεν σκέφτηκα να βρω μια σοβαρή λύση. Ευτυχώς το πρόβλημα αυτό το είχε
λύσει από το 1993 (!) ο Koichi Yasuoka με το πακέτο slashbox. Το πακέτο παρέχει
δύο εντολές: την \slashbox και την \backslashbox. Οι δύο εντολές δέχονται
δύο ορίσματα και η μεν πρώτη βάζει μια πλάγια γραμμή (/), ενώ η δεύτερη μια
αντιπλάγια (\). Ορίστε ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα:

\begin{tabular}{|c|c|}\hline

\backslashbox{A}{A} & Ονοματεπώνυμο

\\ \hline

1 & Μαρία \\ \hline

2 & Αναστασία \\ \hline

3 & Ελισάβετ \\ \hline

\end{tabular}

H
H

H
H

H
Α

Α
Ονοματεπώνυμο

1 Μαρία
2 Αναστασία
3 Ελισάβετ

Το ίδιο παράδειγμα με χρήση της εντολής \slashbox.
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\begin{tabular}{|c|c|}\hline

\slashbox{A}{A} & Ονοματεπώνυμο

\\ \hline

1 & Μαρία \\ \hline

2 & Αναστασία \\ \hline

3 & Ελισάβετ \\ \hline

\end{tabular}

©
©

©
©

©Α
Α
Ονοματεπώνυμο

1 Μαρία
2 Αναστασία
3 Ελισάβετ

Παράγραφοι που ξεχειλίζουν στο
περιθώριο

΄Ενα πρόβλημα που συναντάνε συχνά όσοι γράφουν κείμενο που εξηγεί την λει-
τουργία ενός προγράμματος για Η/Υ είναι οι μεγάλες λέξεις που δεν πρέπει να
συλλαβιστούν και βγαίνουν στα περιθώρια της σελίδας.
Η μόνη λύση σε αυτό το προβλήμα είναι να παίξουμε με την τιμή της μεταβλη-

τής \penalty. Πιο συγκεκριμένα δίνοντας μια τιμή στη μεταβλητή από −10000
ως +10000 καθορίζουμε αν κάποιο σημείο είναι καλό σημείο για να σπάσει μια
γραμμή σε αυτό το σημείο. Αν η τιμή είναι ίση η μεγαλύτερη από 10000, τότε θε-
ωρείται ότι δεν πρέπει να σπάσει η γραμμή με κανένα τρόπο. Αντίθετα, αν η τιμή
είναι μικρότερη ή ίση από −10000, τότε πρέπει να σπάσει υποχρεωτικά η γραμμή.
Οι ενδιάμεσες τιμές έχουν προφανώς ανάλογα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, η
εντολή \penalty-200 αποτελεί καλή λύση στο πρόβλημα. Απλά βάλτε την πριν
την λέξη που θέλετε να βρεθεί στην επόμενη γραμμή. Αν η τιμή −200 δεν έχει
τα επιθυμητά αποτελέσματα, δοκιμάστε να την ελαττώσετε.
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Instructions for Authors

Εὔτυπον (Eutypon), the journal of the Greek TEX’s Friends Group, is published twice
annually. The journal publishes articles on TEX and its associated programs (such as Omega,
X ETEX, BibTEX, METAFONT, etc.), on TEX formats (such as LATEX, Lambda, ConTEXt,
etc.), as well as on typography in general. On occasion, the journal will reprint articles
published elsewhere (in their original language or translated in Greek) with the written
consent of the copyright holder of the original work.

Those who are interested in publishing their work in Eutypon should send the following:� a brief abstract or synopsis between 100 and 150 words of their work in English and
in Greek (in English only, if the author is a non-native speaker of Greek), and� an electronic copy of their work (preferably written in LATEX code)

to Apostolos Syropoulos (asyropoulos@gmail.com).
The article should be written in Greek or in English, although articles written in other

languages will not be excluded from consideration.
Any photos/images accompanying the article should be submitted in jpeg or eps (encap-

sulated PostScript) format and with a resolution of no less than 300 dpi, in order to facilitate
further processing and incorporation in the printed journal.

Articles submitted to the journal shall be reviewed by the journal’s Editorial Board
whether they are suitable for publication. The Editorial Board will contact the author of the
submitted article in case revisions or modifications are needed.

For more information, interested authors are asked to address their questions to the
journal’s Editorial Board (at the aforementioned email address) or to visit the journal’s
website: www.eutypon.gr.

῾Οδηγίες γιὰ συγγραφεῖς

Τὸ Εὔτυπον, τὸ περιοδικὸ τοῦ Συλλόγου ῾Ελλήνων Φίλων τοῦ TEX, κυκλοφορεῖ κάθε ἑξάμηνο.
Στὸ περιοδικὸ δημοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὰ συγγενικά του προγράμματα, ὅπως τὸ
Ω (Omega), τὸ pdfTEX, τὸ X ETEX, τὸ BibTEX, τὸ METAFONT, κ.ἄ.), τὶς διάφορες φόρμες τοῦ
TEX (LATEX, Λ (Lambda), conTEXt, κ.ἄ.), καθὼς καὶ ἄρθρα γιὰ τὴν τυπογραφία γενικότερα. Περι-
στασιακά, τὸ περιοδικὸ ἀναδημοσιεύει ἄρθρα ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ ἀλλοῦ στὴν πρωτότυπη γλώσσα
τους ἢ σὲ μετάφραση μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ κατόχου τῶν πνευματικῶν δικαιωμάτων τοῦ πρωτότυπου
ἄρθρου.
῞Οσοι ἐνδιαφέρονται νὰ δημοσιεύσουν ἐργασίες τους στὸ περιοδικό, θὰ πρέπει νὰ ἀποστείλουν:� μία σύντομη περίληψη τῆς ἐργασίας τους (100–150 λέξεις) στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν ἀγγλικὴ
γλώσσα, καὶ� ἕνα ἠλεκτρονικὸ ἀντίγραφο τῆς ἐργασίας τους (κατὰ προτίμηση σὲ κώδικα LATEX)

στὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο (asyropoulos@gmail.com).
Τὸ ἄρθρο θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραμμένο στὰ ἑλληνικὰ ἢ στὰ ἀγγλικά, ἂν καὶ δὲν ἀποκλείεται ἡ

δημοσίευση ἄρθρων καὶ σὲ ἄλλη γλώσσα.
Φωτογραφίες καὶ εἰκόνες ποὺ συνοδεύουν τὴν ἐργασία πρέπει νὰ ὑποβάλλεονται στὴν μορφὴ

ἀρχείων jpeg ἢ eps (encapsulated PostScript) καὶ σὲ εὐκρίνεια τουλάχιστον 300dpi, ὥστε νὰ εἶναι
εὔκολη ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ ἐνσωμάτωσή τους στὴν ἔντυπη ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ.
Οἱ ἐργασίες ποὺ ὑποβάλλονται κρίνονται ὡς τὴν καταλληλότητά τους γιὰ δημοσίευση ἀπὸ τὴν

Συντακτικὴ ᾿Επιτροπή, ἡ ὁποῖα ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν συγγραφέα τῆς κάθε ἐργασίας στὴν περίπτωση ποὺ
χρειάζονται διορθώσεις ἢ ἄλλου εἴδους μεταβολὲς στὸ κείμενο.
Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὴν Συντακτικὴ

᾿Επιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ (στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ δίνεται παραπάνω) ἢ στὸν ἱστοχῶρο τοῦ
περιοδικοῦ: www.eutypon.gr.
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