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Eutypon (Εὔτυπον) is a publication of the
“Greek TEX’s Friends” (GTF) Group. It
is published twice a year and it is dis-
tributed for free in electronic format to
the members of the GTF Group, and to
the public in general through Internet.
Printed copies are also sent to contrib-
utors to the journal as well as to se-
lected libraries. The articles of Eutypon
deal with TEX and with electronic type-
se ing in general.

The address of Eutypon is:

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

366, 28th October Street
GR-671 33 Xanthi, Greece

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

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

Articles appearing in Eutypon have been
carefully selected and edited with the
responsibility of the Editorial Board.
Papers published in Eutypon may be
copied and redistributed for free, pro-
vided their origin is mentionned. Euty-
pon and the GTF Group do not assume
any responsibity for methods, products,
instructions or ideas described or ex-
pressed in authored articles published in
this periodical.

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

ΤὸΕὔτυπονἀποτελεῖ περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ
Συλλόγου Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX (ΕΦΤ).
Κυκλοφορεῖ ἀνὰ ἑξάµηνο καὶ διανέµεται
δωρεὰν σὲ ἠλεκτρονικὴ µορφὴ στὰ µέλη
τοῦ Συλλόγου ΕΦΤ καὶ στὸ εὐρύτερο κοινὸ
µέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸ περιοδικό ἀπο-
στέλλεται ἐπίσης σὲ ἔντυπη µορφὴ στοὺς
συγγραφεῖς καὶ σὲ ἐπιλεγµένες βιβλιοθῆ-
κες. Στὶς σελίδες τοῦ Εὐτύπου δηµοσιεύον-
ται ἄρθρα σχετικὰ µὲ TEX καὶ τὴν ἠλεκτρο-
νικὴ στοιχειοθεσία ἐντύπων γενικότερα.

Ἡ διεύθυνση τοῦ Εὐτύπου εἶναι:

Σύλλογος Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX
(ὑπόψη Ἀπόστολου Συρόπουλου)

28ης Ὀκτωβρίου 366
671 33 Ξάνθη

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

Οἱ ἱστοσελίδες τοῦΕὐτύπουφιλοξενοῦνται
στοὺς διακοµιστὲς τῆς ἑταιρείας «Ἐγνα-
τία» Πληροφορικὴ καὶ Πολιτισµός, στὴν
Κοµοτηνή (www.egn.gr).

Τὰ ἄρθρα ποὺ δηµοσιεύονται στὸ Εὔτυπον
ἔχουν ἐπιλεγεῖ καὶ θεωρηθεῖ µὲ εὐθύνη
τῆς Συντακτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδι-
κοῦ. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδηµοσίευση καὶ ἡ
διανοµὴ ἄρθρων ποὺ ἔχουν ἤδη δηµοσιευ-
θεῖ στὸ Εὔτυπον, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ ἀνα-
φέρεται ἡ προέλευσή τους. Τὸ Εὔτυπον καὶ
ὁ Σύλλογος ΕΦΤ δὲν ἀναλαµβάνουν καµία
εὐθύνη γιὰ µεθόδους, προϊόντα, ὁδηγίες
καὶ ἰδέες ποὺ περιγράφονται ἢ ἐκφράζον-
ται ἐντὸς ἐνυπόγραφων ἄρθρων δηµοσιευ-
µένων στὸ περιοδικό.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦΕὐτύπουἀπο-
τελεῖται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο
(Ξάνθη), τὸν Δηµήτρη Α. Φιλίππου (Βόλος)
καὶ τὸν Γιάννη Δηµάκο (Πάτρα).
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For Hermann Zapf and Pierre MacKay

Dear fellow TEXnicians,

The present issue is dedicated to the memory of two distin-
guished members of the global TEX family who passed away in
June 2015. These are the famous calligrapher and font designer
Hermann Zapf (1918–2015), and the old language scholar and
TEX pioneer Pierre MacKay (1930–2015).

The testaments of their friends and collaborators, which are
presented in the next pages, show Zapf’s and MacKay’s broad
field of knowledge, their great creation capacity and their sin-
cere openness to innovation. We are therefore thankful to all
those who responded to our invitation and contributed to this
minimal tribute to two personalities that left behind very sig-
nificant TEX-related work—and not only—as heritage for fu-
ture generations.

The Editorial Board

∗ ∗ ∗

Φίλοι συνTEXνίτες,

Τὸ παρὸν τεῦχος εἶναι ἀφιερωµένο στὴν µνήµη δύο ξε-
χωριστῶν µελῶν τῆς παγκόσµιας TEXνικῆς οἰκογένειας ποὺ
ἀπεβίωσαν τὸν Ἰούνιο τοῦ 2015. Πρόκειται γιὰ τὸν διά-
σηµο καλλιγράφο καὶ σχεδιαστὴ γραµµατοσειρῶν Χέρµαν
Τσάπφ (1918–2015), καὶ τὸν ἐρευνητὴ παλαιῶν γλωσσῶν
καὶ πρωτοπόρο τοῦ TEX Πιὲρ ΜακΚέυ (1933–2015).

Οἱ µαρτυρίες φίλων καὶ συνεργατῶν τους, οἱ ὁποῖες πα-
ρουσιάζονται στὶς ἑπόµενες σελίδες, δείχνουν τὸ εὑρὺ πεδίο
γνώσεων τῶν Τσὰπφ καὶ ΜακΚέυ, τὴν µεγάλη τους ἱκανό-
τητα δηµιουργίας καὶ τὴν εἰλικρινὴ δεκτικότητά τους στὴν
καινοτοµία. Εὐχαριστοῦµε λοιπὸν ὅσους ἀνταποκρίθηκαν
στὸ κάλεσµά µας καὶ συµµετεῖχαν σ’ αὐτὸν τὸν ἐλάχιστο
φόρο τιµῆς σὲ δύο προσωπικότητες ποὺ ἄφησαν πίσω τους
σηµαντικὸ ἔργο TEXνικό — καὶ ὄχι µόνον — ὡς παρακατα-
θήκη γιὰ ἑπόµενες γενιές.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ

iii
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Οἱ σηµειώσεις τοῦ τυπογράφου

Τὸ Εὔτυπον στοιχειοθετήθηκε µὲ τὸ X ELATEX καὶ µὲ κύριες γραµµατο-
σειρὲς τὶς Palatino, Optima (τὸν κλῶνο SKOptimaPolUni) καὶ DejaVu Sans
Mono — τὶς δύο πρῶτες κατ’ ἐξαίρεση µόνον γιὰ τοῦτο ἐδῶ τὸ τεῦχος σὰν
µιὰ ἐλάχιστη ἔκφραση εὐγνωµοσύνης πρὸς τὸν Χέρµαν Τσάπφ. Ὡς βα-
σικὰ πακέτα χρησιµοποιήθηκαν τὰ xgreek, geometry, crop, graphicx, url καὶ
moreverb.

Ἡ µέλισσα στὸ ἐξώφυλλο προέρχεται ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν κοινῶν βι-
βλίων τῆς ΤυπογραφίαςΝικολάου Γλυκὺ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων (ἐν Βενετίᾳ 1821).

Ἡ εἰκόνα σὲ τούτη τὴν σελίδα δείχνει ἑπτὰ µεταλλικὰ στοιχεῖα «Καΐ-
ρου µαῦρα» µεγέθους 28 στιγµῶν (10 mm). Πρόκειται γιὰ λεπτοµέρεια φω-
τογραφίας ποὺ τράβηξε ὁ Διονύσης Καµπύλης τὸ καλοκαίρι τοῦ 2014. Τὰ
στοιχεῖα αὐτὰ χρησιµοποιοῦνταν πολὺ σὲ τίτλους ἐφηµερίδων καὶ ἦταν
γνωστὰ στὰ ἀγγλικὰ µὲ τὶς ὀνοµασίες slab serif, Egyptian, Rockwell, κ.λπ.

Ἡ εἰκόνα µὲ τὸν κύβο τοῦ Rubik στὶς TEXνικὲςπροέρχεται ἀπὸ τὴν εἰκο-
νοθήκη ἐλεύθερης πρόσβασης pixabay.com (http://pixabay.com/fr/cube-
de-rubik-rubik---s-cube-puzzle-148088/). Ἡ δεύτερη εἰκόνα µὲ τὰ ἐργα-
λεῖα προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐπίσης ἐλεύθερη εἰκονοθήκη openclipart (http:
//openclipart.org/detail/1080/tools-by-liftarn).

Ὁ γραµµικὸς κώδικας τοῦ ὀπισθόφυλλου εἶναι µιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ
τοῦ Γιάννη Χαραλάµπους (yannis at fluxus-virus dot com).

Ἡ πρώτη ἐκτύπωση ἔγινε µὲ τὸ πρόγραµµα Evince Gnome Document
Viewer σὲ σύστηµα OpenSolaris καὶ σὲ ἐκτυπωτὴ Xerox Phaser 3250D (1200
dpi). Ἡ φωτοτυπικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ βιβλιοδεσία πραγµατοποιήθη-
καν στὴν Ξάνθη.

iv
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Hermann Zapf
1918–2015
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2 In memoriam

Whose strokes are the best
The METAFONTbook is dedicated

To Hermann Zapf:
Whose strokes are the best

and this has an (intentional) double meaning: Not only does it say that he
drew the most beautiful shapes. It secretly implies that he also gave the most
valuable feedback! Because, in English, we get a “stroke” from another person
when that person pays us a compliment. Hermann had very strict standards,
and he never praised anything that he didn’t really like. Therefore I could al-
ways count on hearing his true opinions, good or bad; this was indispensable
during my years as an apprentice learning about type. I couldn’t trust strokes
from other colleagues, but Hermann was the best teacher because he didn’t
hold back criticism.

He and I collaborated closely on three projects during the 1980s: Computer
Modern, Euler, and the book 3 : 16 Bible Texts Illuminated.

Subsequently we corresponded rather often, and visited each other’s
homes several times. I could count on receiving both a Christmas card and a
birthday card from him in most years! In his most recent le er (January 2015)
he did say that his health was not so good.

The photos on the next page were taken when Hermann and Gudrun vis-
ited my house on 10 September 2001.

— Donald Knuth
Stanford University

Editor’s note: The above text and the accompanying photos on next page by Susie Taylor (San
Francisco Public Library) appeared also in TUGboat, vol. 36 (2015), no. 2, p. 92.
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Hermann Zapf (1918–2015) 3

Hermann Zapf, Donald Knuth and Gudrun Zapf von Hesse.

Hermann Zapf and Donald Knuth at work on Knuth’s computer.
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4 In memoriam

Design prowess
If the name “Zapf” rings a bell, that is because he designed Zapf Chancery,
Zapf Dingbats, and the beautifully flowing Zapfino with the myriad typo-
graphic variations. But the most popular of his creations are probably Palatino,
and Optima, which is a timeless classic, bridging the gap between serif and
sans serif faces. It is hard to overestimate the influence of Hermann Zapf on
modern type and printing.

I had the honour of meeting Hermann Zapf almost exactly 10 years ago,
at the EuroTEX meeting in France, when he was already 86 years of age. I was
struck by his upright posture, his alertness and his inquisitiveness. I even had
the honour of si ing at dinner beside him and Don Knuth, the creator of TEX.
[As background, Knuth had the foresight to collaborate with Zapf when he
started writing TEX in the late 1970s. This is why TEX surpasses all other pag-
ination systems when it comes to typography—a li le known fact! Zapf later
recounted their collaboration in TUGboat, vol. 22 (2001), no. 1/2, pp. 26–30.]

Knuth and Zapf took part in an informal one hour question and answer ses-
sion. This was a delight to watch and it was during this session that I suddenly
got the inspiration that we should be recording, at least in audio—it can’t be
that hard. And I decided there and then that I would do my best to record ev-
ery conference I would go to. This was how River Valley TV (now Zeeba TV)
was born.

Perhaps this is a good time for us to remind ourselves that scholarly books
and journals can be produced with the same beautiful typography as coffee
table books, if only we care enough. Technologies invented by Knuth and oth-
ers, combined with the design prowess of typographers like Zapf allow us to
do this with almost total automation.

— Kaveh Bazargan
River Valley Technologies
London, UK
kaveh at rivervalleytechnologies dot com

Editor’s note: The above text and the photo on the next page (also by Kaveh Bazargan) appeared
originally in http://uncle-kaveh.com/a-tribute-to-hermann-zapf/. They are reproduced here
with the author’s permission.
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Hermann Zapf (1918–2015) 5

Donald Knuth (left) and Hermann Zapf (right) being shown the type
display on a hand held device during the EuroTEX meeting at Pont-à-
Mousson, France, in March 2005.
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6 In memoriam

Breathtaking calligraphic skills
Hermann Zapf has been a defining force behind type design and typography
in the 20th century.

His breathtaking calligraphic skills impressed me first when I saw them in
books, but impressed me even more when, ten years ago, at the age of 86, he
casually took out his pencil and inscribed a few books for me. His typeface
designs were simply beautiful, perhaps most importantly Optima, which has
created an unmatched class of its own and stood for decades as an penultimate
expression of le erform elegance.

But his contributions went way beyond that—Hermann Zapf served as ty-
pographic advisor to both Dr. Peter Karow (URW) and Prof. Donald Knuth
(TEX), the pioneers of computerized typography whose legacy we all benefit
from today. Hermann had as much mastery in writing and drawing le ers as
he had in arranging them. The typographic arrangements that he devised are
full of joy, beauty, balance and harmony—and deserve to be studied meticu-
lously.

I had the great pleasure to work with Hermann on Zapfino Extra. I’ll always
remember his quick wit, his friendliness, his open mind—regardless of his age.
Thank you, Gudrun and Hermann, for the encouragement that you have given
me in the early years of my typographic journey, and for the immense work
that you have done for the beauty of le erforms. The word “legend” should
be used sparsely, but Hermann Zapf definitely deserves it.

— Adam Twardoch
FontLab Ltd., Silesian Letters, MyFonts
Berlin, Germany
adam at twardoch dot com

Editor’s note: The above text appeared originally in http://typedrawers.com/discussion/987/
hermann-zapf-8-november-1918-4-june-2015. It is reproduced here with the author’s permis-
sion. Also the author kindly provided the portrait photo of Hermann Zapf shown on page 1. The
image on the opposite page was provided by George D. Mathiopoulos of the Greek Font Society.
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Hermann Zapf (1918–2015) 7

A small poster with a calligraphic arrangement of the Latin and Greek alphabets made by
Hermann Zapf in 1966 for his friend Bror Zachrisson, in Stockholm. The letterforms were
later used for the design of Optima Greek.
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8 In memoriam

Εxceptionally high standards of design
I had the great honor and privilege to work with Prof. Zapf on three projects
over the span of ten years. It had started with his visit to the Linotype office
in early 2005, where the managing director, Bruno Steinert, introduced us and
the Palatino Arabic project came to life. In the months that followed, Prof. Zapf
would visit the office and we would spend the whole day working side by
side. I had never had the opportunity to work so closely with anther designer
before, let alone a legend of his caliber. So what was he like?

He was a gentleman designer, courteous, interested to learn about other
cultures, and happy to share stories from his past. His keen eyesight was never
diminished, an eagle eye that can spot even the tiniest of details. His dedication
to type design, and his interest in learning about new technologies well into
his eighties and nineties is testament to a heart that beats with the love of type.

In later years he stopped coming to the office and instead the colleagues and
I would go visit him at home, where we would talk about the latest updates
from the type world over tea and cake, and would then look at the designs
together and get his feedback. I remember us showing him the iPad when it
came out, and later a demo of what Apple’s Siri can do. He was always jovial
and interested to learn about what is new.

Over these many years of working together, I learned to look at type
through his eyes and to see the curves the way he does. I would not be the
designer I am today if it had not been for those hours we spent designing to-
gether. This is further evidence of his support of design education, that he
would take the time to collaborate with young designers and to support and
encourage collaborative work. I am forever grateful that I had this chance to
learn from the master himself, and I hope that we honor him by continuing to
cherish that what he held dear: exceptionally high standards of design, origi-
nality, creativity, perseverance and honesty.

— Nadine Chahine
Monotype, UK
Twitter: @arabictype

Editor’s note: The top photo on the next page was taken by Akira Kobayashi. The bo om one is a
detail of a photo taken by the author herself. Both photos were kindly provided by the author.
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Hermann Zapf (1918–2015) 9

Hermann Zapf and Nadine Chahine working together.
Darmstadt, 15 August 2012.

Zapf’s final “OK” on Chahine’s proofs of Zapfino Arabic.
Darmstadt, 28 November 2014.
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10 In memoriam

Συναντώντας τον Hermann Zapf στην Αθήνα
Την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2015, έφυγε πλήρης ηµερών ο Hermann Zapf
αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο, το οποίο, µε την απαράµιλλη ευαι-
σθησία και την υψηλή τεχνική εκτέλεσή του, καθόρισε αποφασιστικά το
πεδίο του τυπογραφικού σχεδιασµού και της καλλιγραφικής τέχνης της
µεταπολεµικής περιόδου, και ενέπνευσε άµεσα ή έµµεσα όλους τους ση-
µαντικούς σχεδιαστές της πρώτης ψηφιακής γενιάς στην Ευρώπη και τη
Βόρεια Αµερική.

Εκτός από τις εξαιρετικές λατινικές γραµµατοσειρές που καθιέρωσαν
το όνοµά του και δίνουν περιεχόµενο στην καλλιτεχνική αξία όλης της
σταδιοδροµίας του, ο Zapf είχε ασχοληθεί, κατά τη δεκαετία του 1950, και
µε ελληνικές γραµµατοσειρές σχεδιάζοντας την Heraklit για να ταιριάζει
µε την Palatino, ενώ δηµιούργησε και τις ισοπαχείς A ica και Artemis — βα-
σισµένες στη Neuzeit Grotesk (ηµίµαυρη και µαύρη στενή, αντίστοιχα) —,
την καλλιγραφική Frederika αντίστοιχη της Virtuosa και την κεφαλαιο-
γράµµατη Phidias από τη Michelangelo και φυσικά την Optima Greek.

Άκουσα το όνοµα του Zapf και ήρθα σε επαφή µε τις υπέροχες γραµµα-
τοσειρές του κατά την εκπαίδευσή µου ως γραφίστας και στη συνέχεια στις
µελέτες µου στο σχεδιασµό γραµµατοσειρών. Ποτέ όµως δεν είχα σκεφτεί
ότι κάποια ηµέρα θα συναντούσα προσωπικά τον µεγάλο αυτόν βιρτουόζο
του γράµµατος.

Η Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων ιδρύθηκε την άνοιξη
του 1992 µε κινητήρια δύναµη τον Μιχάλη Μακράκη, ο οποίος είχε το αρ-
χικό όραµα και την επιµονή να δηµιουργήσει µία οµάδα µελέτης και σχε-
διασµού ελληνικών γραµµατοσειρών για τη µετάβαση της ελληνικής τυ-
πογραφίας στην επερχόµενη τότε ψηφιακή εποχή. Μετά από δύο χρόνια
έρευνας, πειραµατισµών και σχεδιαστικής υλοποίησης τριών ψηφιακών
οικογενειών γραµµατοσειρών στην οποία συµµετείχα ως σχεδιαστής µε
την έµπειρη καλλιτεχνική καθοδήγηση του Τάκη Κατσουλίδη, γεννήθηκε
η ιδέα ενός συνεδρίου για να αναδείξουµε τη σπουδαιότητα της έρευνας
στην τυπογραφία και την αναγκαιότητα του σύγχρονου σχεδιασµού για
τη χρήση της ελληνικής γραφής στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, τόσο στον
ελληνικό όσο και στον διεθνή χώρο. Ο Μακράκης µού ζήτησε να συντάξω
έναν κατάλογο επιφανών σχεδιαστών για να αποτείνουµε πρόσκληση και
το όνοµα του Hermann Zapf ήταν από τα πρώτα που σκέφτηκα, αλλά και
αυτός που επίσης πρότεινε ο Ma hew Carter, όταν ο Μακράκης επικοινώ-
νησε µαζί του στη Βοστώνη για να συνεπικουρήσει στις επαφές.

Η ανταπόκριση του Zapf ήταν άµεση και οι ευρύτατες γνώσεις του τόσο
για τον παραδοσιακό σχεδιασµό και χάραξη γραµµατοσειρών όσο και για
τη φωτοµηχανική και την ψηφιακή τεχνολογία τον κατέστησαν γρήγορα
ως την ιδανική πρόσωπικότητα για την εναρκτήρια οµιλία του διεθνούς
συνεδρίου, το οποίο ορίστηκε για το καλοκαίρι 1995 µε τίτλο Τα ελληνικά



i

i

“eutypon34-35” — 2015/11/30 — 10:02 — page 11 — #15
i

i

i

i

i

i

Hermann Zapf (1918–2015) 11

Ελληνικές γραµµατοσειρές σχεδιασµένες από τον Hermann Zapf.

γράµµατα: από τη σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο, στο Γαλλικό Ινστιτούτο
Αθηνών.

Κατά την αλληλογραφία µας για την προετοιµασία της οµιλίας του µε
είχε εντυπωσιάσει η επισταµένη έρευνά του για τη σύνταξη µιας ολοκλη-
ρωµένης παρουσίασης της ιστορίας του σχεδίου του ελληνικού αλφαβή-
του µέσα από τα δικά του ενδελεχή κριτήρια. Κατά τις συζητήσεις µας, σε
κάθε ερώτηση ή απάντησή του, ήταν εµφανής η βαθειά γνώση και χρήση
της ιστορίας και η τεχνική κατάρτισή του, κάτι που χαρακτηρίζει την ποιό-
τητα της σκέψης και του έργου δηµιουργών του δικού του διαµετρήµατος.

Ζητούσε από την αρχή να του στείλω φωτογραφίες από τα έντυπα καλ-
λιγραφίας που χρησιµοποιούν οι µαθητές των δηµοτικών σχολείων και
είχε απορρήσει µε την πενία δειγµάτων κατά τη µεταπολεµική περίοδο
και την πλήρη απουσία τους µεταδικτατορικά. Από τα λίγα δείγµατα που
µπόρεσα να του στείλω, µεταφορές κυρίως γαλλικών, γερµανικών και αγ-
γλικών προτύπων των πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα, συνειδητοποί-
ησε τελικά πόσο χαµηλά βρισκόταν η συστηµατική µελέτη της καλλιγρα-
φίας στην Ελλάδα και το σχεδιαστικό έλλειµα που αυτή συνεπάγεται για
τη σχεδιαστική εξέλιξη του τυπογραφικού γράµµατος.
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Ήλθε στην Αθήνα µε τη σύζυγό του Gudrun, επίσης εξαιρετική καλλι-
γράφο και σχεδιάστρια, και κατά τους περιπάτους στην πόλη σταµατούσε
σε κάθε λογής επιγραφές, ταµπέλες και αφίσες των δρόµων προσπαθώ-
ντας να αναγνωρίσει σχήµατα, µοτίβα και πρακτικές. Η οµιλία του και η
συµµετοχή του στη στρογγυλή τράπεζα που διοργανώθηκε στο τέλος των
εργασιών του συνεδρίου δείχνουν ευκρινώς την ικανότητά του να αντι-
λαµβάνεται τη σχεδιαστική επιρροή και εξέλιξη που συσσωρεύει ο χρόνος
και τα στρώµατα πολιτισµικών οσµώσεων που επιτελούνται σε µια ζώσα
κοινωνία.¹ Η επίσκεψη όλων στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών έδωσε
στον Zapf την ευκαιρία να παρατηρήσει από κοντά τα ελληνικά γράµµατα
χαραγµένα στις αρχαίες αναθηµατικές επιγραφές και να συζητήσει µε
τους υπόλοιπους διακεκριµένους συνέδρους, ειδικούς στην επιγραφική, τις
τεχνικές και τις ιδιοµορφίες της ελληνικής γραφής.

Η αλληλογραφία µας συνεχίστηκε για αρκετούς µήνες ακόµα κατά
την προετοιµασία, µετάφραση και σελιδοποίηση του κειµένου του για την
έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου που είχα αναλάβει να εκτελέσω,
πρώτα για την αµερικανική έκδοση² και λίγο αργότερα για την ελληνική.³
Και στις δύο εκδόσεις η σελίδα τίτλου έχει ως προµετωπίδα (frontispiece)
ένα καλλιγραφικό του έργο µε θέµα το ελληνικό αλφάβητο (1966), το οποίο
µου είπε ότι θεωρούσε ως µια από τις πιο αγαπηµένες συνθέσεις του
(σελ. 7). Στο οπισθόφυλλο της αµερικανικής έκδοσης µπορούµε να ανα-
γνωρίσουµε τον µεγάλο σχεδιαστή να περιτριγυρίζεται από συνέδρους
στο τέλος των εργασιών του συµποσίου.

Η εικόνα αυτή θα συνοδεύει τη µνήµη µου και µαζί µε το βιβλίο του
Hermann Zapf & His Design Philosophy, που µου δώρισε, θα ορίζει για µένα το
βαθύτερο νόηµα της τυπογραφικής τέχνης:

«Κάθε νέα γραµµατοσειρά πρέπει, παράλληλα µε την υψηλή αισθητική
και την αναγνωσιµότητα, να προσαρµόζεται στις τεχνολογικές κατα-
κτήσεις του παρόντος, όταν τα ταχυπιεστήρια έχουν αντικαταστήσει
τη χειροκίνητη εκτύπωση και το βιοµηχανοποιηµένο χαρτί τα χειρο-
ποίητα φύλλα. Όπως οι µουσικοί και οι ζωγράφοι πασχίζουν να δη-
µιουργήσουν νέα εκφραστικά µέσα της εποχής µας και να τα συνδέ-
σουν µε τον πλούσιο πολιτισµό του παρελθόντος, έτσι και το έργο του

¹Βλ. Hermann Zapf, «Η εξέλιξη των ελληνικών γραµµατοσειρών»: http://www.
greekfontsociety.gr/images/greektablets/HermannZapf.pdf. Και για τη στρογγυλή τρά-
πεζα: http://www.greekfontsociety.gr/images/greektablets/RoundTable.pdf.

²Michael S. Macrakis (ed.),Greek Le ers: From Tablets to Pixels, International Symposium, Greek
Font Society, Institut français d’Athènes, June 8–10, 1995, Oak Knoll Press, New Castle, Delaware
1996.

³Μιχάλης Σ. Μακράκης, Τα ελληνικά γράµµατα: από τη σκληρή πέτρα στον σκληρό δίσκο,
Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων, Γαλλικό Ιν-
στιτούτο Αθηνών, 8–10 Ιουνίου 1995, εκδ. Linora, Αθήνα 1997.
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Hermann Zapf (1918–2015) 13

Αναµνηστική φωτογραφία από το συνέδριο Τα ελληνικά γράµµατα: από τη σκληρή
πέτρα στον σκληρό δίσκο, Αθήνα 10 Ιουνίου 1995. Από αριστερά: Γιώργος Δ. Ματθιό-
πουλος, Μιχάλης Β. Σακελαρίου, Μιχάλης Β. Μακράκης, Hermann Zapf, Nicolas Barker,
Matthew Carter και Jérôme Peignot. Η φωτογραφία είναι του Louis Rosenblum και προ-
έρχεται από την έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου.

τυπογραφικού σχεδιαστή πρέπει να παραµένει συνδεδεµένο µε τη µε-
γάλη παράδοση της αλφαβητικής γραφής.»⁴

— Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος
Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων
& ΑΤΕΙ Αθηνών, Τµήµα Γραφιστικής

gmat at teiath dot gr

∗ ∗ ∗

Meeting Hermann Zapf in Athens

Since the 1950s, Hermann Zapf created several Greek fonts including Heraklit (as a
companion to his then Latin-only Palatino), sans serif A ica and Artemis (both based
on Neuzeit Grotesk), calligraphic Frederika (Virtuosa’s Greek companion), caps-only
Phidias (Michelangelo’s Greek equivalent) and Optima Greek. In June 1995, Hermann
and Gudrun Zapf visited Greece to participate in a conference entitled “Greek Le ers:
From Tablets to Pixels,” which turned out to be a seminal event in modern Greek ty-
pography. During their collaboration in that event, Zapf left a lasting impression to the
author as a scholar with deep knowledge of font design and history.

— George D. Matthiopoulos

Greek Font Society
& Technological Educational Institute of Athens

gmat at teiath dot gr

⁴Hermann Zapf, Manuale Typographicum, The MIT Press, Cambridge, Massachuse s 1970,
p. 101.
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Pierre A. MacKay
1933–2015
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16 In memoriam

My partner and ξυνεργὸς
Pierre MacKay, my partner and ξυνεργός, died quietly on Sunday morning,
June 14, 2015. Typically for him on Sunday, he was doing the New York Times
crossword puzzle, and he went so gently he didn’t drop his pencil. Readers
of my blog Surprised by Time will be intensely familiar with his work: he is
responsible for the wonderful Mistra and Evliya Çelebi translations used there.

His daughters, Camilla and Alexandra, and I had a gathering at home on
Saturday June 20, 2015. In his memory, we used the marvellous Callimachus
poem below. It was very personal to us: every evening for twelve years, when
the weather has permi ed, we dinned outside under our grape arbor and
talked the sun down out of the sky.

«Εἰπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν µόρον ἐς δέ µε δάκρυ
ἤγαγεν ἐµνήσθην δ’ ὁσσάκις ἀµφότεροι

ἠέλιον λέσχῃ κατεδύσαµεν. ἀλλὰ σὺ µέν που,
ξεῖν’ Ἁλικαρνησεῦ, τετράπαλαι σποδιή,

αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ᾗσιν ὁ πάντων
ἁρπακτὴς Ἀίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ.»

“Someone told me of your death, Heraclitus, and it moved me to tears, when
I remembered how often the sun set on our talking. And you, my Halicar-
nassian friend, lie somewhere, gone long long ago to dust; but they live,
your nightingales, on which Hades who siezes all shall not lay his hand.”

— Diana Gilliland Wright
Seattle
nauplion at gmail dot com

Editor’s note: The above text appeared originally in http://surprisedbytime.blogspot.com/
2015/06/pierre-antony-mackay.html. It is reproduced here with the author’s permission. Also
all photos of Pierre MacKay presented in this tribute were kindly provided by the author. The
Greek word ξυνεργὸς in the title and in the text means fellow-workman, helpmate, colleague and
accomplice. The poem is from Calimachus’ Epigrams, III; English translation by W.R. Paton.
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Pierre A. MacKay, October 2012.
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18 In memoriam

With his pencil still in his hand
Pierre Antony MacKay (February 19, 1933–June 14, 2015) was Canadian born
and bred (Toronto, Vancouver BC), until his father Louis joined the classics
faculty at UC Berkeley in 1948 and moved the family to California.

Pierre received his BA at Yale (1954) and his PhD at Berkeley a decade later,
the interim being filled with a two year stint in the US Army (during which he
became an American citizen) and a endance at the American School of Classi-
cal Studies Athens from 1959 until 1961. His professional career included stops
at Bryn Mawr and the University of Oregon before he landed at the University
of Washington in 1966. I met Pierre there in the fall of 1969, and we became not
just colleagues but good friends for the next 46 years.

Pierre’s appointment at the University of Washington fit his academic inter-
ests to a tee. At that time, what eventually became the Department of Near East-
ern Languages and Civilization (NELC), was housed in Classics. This unusual
circumstance allowed him a joint appointment, he being qualified to work in
NELC because his training in Berkeley centered on Greek and classical Arabic,
not Greek and Latin. The appointment also fit with the interest he developed
in Evliya Çelebi, a Turkish Herodotus, who in the 17th century wrote an ac-
count of his Greek wanderings called Seyâhatnâme or “Book of Travels.” To
work on Evliya, Pierre began teaching himself O oman Turkish and eventu-
ally in 1967–68 positively identified Evliya’s autograph among manuscripts of
the Seyâhatnâme kept in the Sultan Ahmet library, Istanbul.¹

Through his work in NELC in the mid 1960s, Pierre began exploring how
to render non Western scripts via computer, and began to use the facilities of
the Department of Computer Science to render Arabic on computers, devel-
oping an automated system for composition of Arabic characters. Later he be-
came highly involved in the TEX typese ing community and became an ad-
junct member of the Department of Computer Science in 1980. A “druid for
Unix-flavored TEX,” as he used to call himself, he contributed signficantly to
the creation of TEX tools for Arabic, O oman Turkish and Classical Greek texts,
including the ibycus system for rendering texts out of the Thesaurus Linguæ
Græcæ. Others are much more qualified to treat of this aspect of his career.²
My intention here is to offer a few personal reminiscences.

Pierre was very much an academic type: an intelligent and inquisitive man
who spoke (if with a slight Canadian accent) and wrote the English language
precisely and properly. He also could be typically absent minded. On one par-
ticular occasion, about a week into the academic quarter, a group of Pierre’s
students filed into the Classics office wondering where he was. In Damascus,

¹The story of that discovery, recounted in Pierre’s own words, can be found here: http://
surprisedbytime.blogspot.com/2011/06/evliyas-manuscript.html.

²I especially refer interested readers to Barbara Beeton’s assessment inTUGboat, 36 (2015), no. 2,
pp. 90–91, URL: http://www.tug.org/TUGboat/tb36-2/tb113mackay.pdf (with personal photos).
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Pierre A. MacKay (1933–2015) 19

as it turned out! Pierre had neglected to tell us he would be late for the term.
Absentmindedness may also have been a factor in his peculiar tendency to be-
gin a conversation on some topic in medias res, his apparent assumption being
that his interlocutor was well aware of all the events and circumstances that
led up to the medias res. He also sometimes purposely cultivated a slight sense
of eccentricity. Once he appeared before me wearing a monocle that he had
go en somewhere, acting as though this ocular enhancement was perfectly
normal and that I would not notice.

Physically, Pierre was tall and gangly. In walking on level ground he ap-
peared not so much to step as to float. He told me that the basketball coach
at his high school, noticing Pierre’s height, was interested in developing his
interests in that sport. This was not an a ractive prospect to my friend. But
if the teenage Pierre lacked the coordination and competitive desire required
for basketball, Pierre the adult certainly had the stamina for walking, even in
extreme heat. Like his hero, Evliya, he knew Greece well, having covered a
considerable part of it over the years on foot.³

Pierre’s peregrinations also contributed to his command of the Greek of
different regions, especially the northern part of the country. And to me, Pierre
had as keen sense of the pre-modern Greek language from archaic through
Byzantine times as anyone I ever knew. Whenever I was stuck on some aspect
of a text that had no translation, I did not hesitate to seek his advice.

Finally, Pierre also had a keen sense for knowing where the meat of a disser-
tation lay and how to get there. On that account I made every effort to include
him as a reader of dissertations I directed. All on which he participated were
considerably enhanced by his analytic involvement. It is fi ing then that he
passed on peacefully, propped up in his bed with the New York Times, cross-
word puzzle on his knees and his pencil still in his hand.

— Lawrence J. Bliquez
University of Washington
Dept. of Classics
lbliquez at uw dot edu

³Research Pierre might be said to have done on foot was lately stored electronically here: https:
//washington.academia.edu/PierreMacKay.
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GreekKeys: Keyboards and fonts for
specialized scholarly use

Donald J. Mastronarde

Professor of Classical Languages and Literature

University of California, Berkeley
Department of Classics
Berkeley CA 94720-2520, USA
Email: djmastronarde at berkeley dot edu

GreekKeys is a custom polytonic Greek keyboard program with accom-
panying fonts that has been useful—for more than three decades now—to
scholars, teachers, and students of the ancient and medieval Greek worlds.
GreekKeys fonts and keyboards provide easy access to many specialized
characters (e.g., for metrics, epigraphy, and papyrology) that are absent
from most system fonts and that would otherwise have to be entered in
roundabout or obscure ways. The latest version (GreekKeys 2015) runs
both under Mac OS and Microsoft Windows, and it includes four different
Unicode encoded OpenType fonts:NewAthena Unicode,A icaU, KadmosU,
and BosporosU.

1 A brief history of GreekKeys
Before the introduction of the Macintosh computer in 1984, individual scholars
in classical studies had no easy choices for preparing copy that included poly-
tonic Greek along with roman characters. The old systems included (1) adding
handwri en Greek words within spaces left blank in a typescript; (2) leaving
blank spaces in the typescript and then running the page through a separate
Greek typewriter to fill in the gaps; (3) using an IBM Selectric typewriter with
removable type ball, constantly shifting between the standard ball with roman
type and a custom-made ball for polytonic Greek (the Greek ball from IBM it-
self would serve only the needs of Greek symbols for mathematics and other
sciences). In the 1980s some “minicomputer” systems capable of multilingual
word-processing became available in the price range of $70,000 to $100,000,
and for the technically-savvy there were ways to trick a UNIX mainframe into
outpu ing Greek using escape sequences in the ASCII code.
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22 D. J. Mastronarde

The first Macintosh operating system and the availability to users of the
utility known as Resource Editor changed the situation radically. Not long
after the first Macs became available (for about $2,500), George B. Walsh, a
classicist at the University of Chicago, developed a couple of simple poly-
tonic fonts and also a keyboard resource for input. The product was called
SMK GreekKeys (SMK being the initials of Walsh’s wife). The characters of the
standard ASCII set found in the fonts supplied with the OS were replaced by
plain Greek characters and the various precomposed characters with diacritics
found in standard ancient texts, and the available slots within the 254 charac-
ter limit were barely enough to serve the purpose. The keyboard resource was
used to define deadkey sequences that gave access to the accented characters,
and these took advantage of the intelligent design of the role of the Macintosh
keyboard’s Option key (⌥). In the original design of GreekKeys, for instance,
Option–q would be pressed first to indicate that the vowel typed next should
have an acute accent. A few years later the keyboard resource was redesigned
so that the option sequences were located on the number row rather than the
first row of le ers (so now Option–1 was the deadkey for acute accent), and
this became the GreekKeys Universal keyboard.

The GreekKeys system as created by Walsh enabled many “desktop pub-
lishing” efforts. For example, my own textbook Introduction to A ic Greek was
published by University of California Press in 1993 partly because I was able
to free the press of the difficulty and expense of typese ing it. I had worked on
it over many years and eventually had it in Microsoft Word files. A book de-
signer at the press specified the styles to be used, and I applied those styles and
ultimately generated PostScript files that were used by the printer who manu-
factured the books. Despite its usefulness and wide adoption among classicists
using Macs, traditional GreekKeys had disadvantages. It used a non-standard
encoding, differing from several other non-standard encodings produced by
other software authors (many of whom came to polytonic Greek from the di-
rection of Biblical studies) as well as from codepages recognized by Microsoft.
It was also not a cross-platform product, and in the 1990s there were times
when it seemed that Apple and the Macintosh computer might disappear at
any moment.

Walsh died at a tragically young age in 1989. His widow, Susan M. Kas-
tendiek, donated GreekKeys to the American Philological Association (APA),
the professional society of North American classics professors [which officially
changed its name recently to Society for Classical Studies (SCS)]. Jeffrey Rusten,
a classicist at Cornell University, took up support and development of the
product, adding new fonts and providing a version that worked, for a short
time in the 1990s, with the developing Windows OS.

In 2001 I took over support for the project. Because of my extensive expe-
rience in multi-language word-processing with MS Word for Mac, I had al-
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ready been for several years the person who supplied to Rusten’s online FAQ
the various workarounds that were needed every time Microsoft produced
a new version of Word for the Mac (then, as now, several of the autocorrect
and autoformat features of Word needed to be turned off to prevent gibber-
ish from replacing what you type). In 2001 there were three problems to be
faced: (1) in the short term, the traditional GreekKeys fonts needed some re-
visions in order to continue to work with programs that were starting to be
cognizant of Unicode; (2) a transition to Unicode encoding of the fonts had to
be planned and executed; (3) the introduction of Mac OS X raised the prob-
lem of how the traditional GreekKeys keyboard could even be installed and
how a Unicode keyboard could be created to replace it. Short-term fixes were
found for the traditional product, but it was deprecated as of the end of 2005.
The Unicode version went through experimental developments from 2002 to
2004 and in 2005 GreekKeys Unicode (still for Macs only) became available as
the recommended version for use. Further enhancements and the addition of
keyboards for Windows XP and beyond highlighted GreekKeys 2008, and re-
cently GreekKeys 2015 has added a few more refinements and corrections and
updated the documentation and the installers for the latest OS versions from
Apple and Microsoft.

2 GreekKeys today: the fonts

When George Walsh began the project, he supplied bitmapped fonts that could
be printed on the Apple ImageWriter (a dot-matrix printer). The original fonts
were called Sparta and Salamis, and in order to cope with some unusual char-
acters (such as do ed le ers) there were alternatives versions Sparta+ and
Salamis+. Later he created the font A ika. With the spread of laser printers
and the development of PostScript fonts, Marc Cogan of Allotype Typograph-
ics developed two PostScript fonts using the traditional GreekKeys encoding
(Kadmos and Bosporos). Jeffrey Rusten developed Athenian font, and Athenian
and A ika fonts were soom available in TrueType and PostScript versions.

Rusten’s design for Athenian was based on various Greek upright fonts il-
lustrated in Victor Scholderer, Greek Printing Types 1465-1927 (London 1927):
that of Nicolaus Jenson (1472, plate 7), the Complutum Greek Testament (ca.
1510), Robert Proctor’s “O er” (1910, plate 59) and Victor Scholderer’s “New
Hellenic” (1927, plate 58). TrueType Athenian was eventually distributed as
a freeware font because, before Unicode was sufficiently developed and sup-
ported, various websites were using traditional GreekKeys encoding. With the
advent of Unicode for polytonic Greek, Athenian was re-encoded by Rusten
as Athena Unicode font. When I took over support of GreekKeys, I greatly ex-
panded the range of characters in Athena Unicode and renamed it New Athena
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αβγδεζηθικλμνξοπρσϲςτυφχψω ϙϻϝϳϛ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣϹΤΥΦΧΨΩϘϺϜͿϚ
Ἔφη γὰρ αὐτοὺς τοὺς Ῥωμαίους αἰτίους εἶναι τοῦ μὴ πειθαρχεῖν αὐτοῖς
τοὺςἝλληνας, ἀλλὰπαρακούειν καὶ τῶνγραφομένων καὶ τῶνπαραγγελ-
λομένων. δυεῖν γὰρ οὐσῶν αἱρέσεων κατὰ τὸ παρὸν ἐν πάσαις ταῖς δημο-
κρατικαῖς πολιτείαις, καὶ τῶν μὲν φασκόντων δεῖν ἀκολουθεῖν τοῖς γραφο-
μένοις ὑπὸ Ῥωμαίων καὶ μήτε νόμον μήτε στήλην μήτ’ ἄλλο μηθὲν προυρ-
γιαίτερον νομίζειν τῆς Ῥωμαίων προαιρέσεως, τῶν δὲ τοὺς νόμους προφε-
ρομένων καὶ τοὺς ὅρκους καὶ στήλας καὶ παρακαλούντων τὰ πλήθη μὴ ῥᾳ-
δίως ταῦτα παραβαίνειν, ἀχαϊκωτέραν εἶναι παρὰ πολὺ ταύτην τὴν ὑπό-
θεσιν καὶ νικητικωτέραν ἐν τοῖς πολλοῖς. ἐξ οὗ τοῖς μὲν αἱρουμένοις τὰ Ῥω-
μαίων ἀδοξίαν συνεξακολουθεῖν παρὰ τοῖς ὄχλοις καὶ διαβολήν, τοῖς δ’ ἀν-
τιπράττουσιν τἀναντία.

Figure 1: A sample of theNewAthena Unicode font. Alphabet set at 14 pt with 18 pt leading.
Text from Polybius’ Histories (24.9) set at 10 pt with 14 pt leading.

Unicode (NAU). Like Athenian before it, this font has been made available for
free to assist websites that were moving to using Unicode Greek in browser
displays. It is now governed by an Open Font License. Figure 1 is an image of
the standard characters.

New Athena Unicode has been repeatedly revised over the past decade at
the request of users and in response to the expansion of Unicode coverage. It
now contains Coptic characters (in a form familiar to scholars working on the
early centuries of Coptic writing), a great many roman characters with diacrit-
ics needed in linguistics and various European languages, special epigraphic
characters, some ancient and medieval Greek musical symbols, and characters
needed for transliteration of ancient Demotic Egyptian (needed by Egyptolo-
gists and papyrologists). Apart from the regular Greek characters and the pre-
combined characters recognized by Unicode, NAU contains Greek characters
with dot below or with line above, and Greek vowels with macron or breve as
well as diacritics.

Version 5 of NAU (2015) contains almost 2200 glyphs, 1842 with Unicode
code points and the reminder precomposed substitution glyphs. Substitutions
are governed by OpenType feature tables, so that well-formed precomposed
characters appear for combinations that have to be entered as multiple Uni-
code code points. Previously the substitutions were defined in liga tables, but
in the Version 5 the same rules are instead in ccmp tables, which means that the
substitutions work automatically in most modern applications.
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For example, the sequence U+03B1, U+0306, U+0313, U+0301 (alpha, combin-
ing breve, combining smooth breathing, combining acute accent), without a
substitution, would appear as a jumble of diacritics poorly placed or overlap-
ping on top of small alpha. That is what will appear with most fonts. In the
ccmp table, this sequence is defined so as to be represented by a single precom-
posed glyph in which the combining elements are correctly placed. But the
four codepoints are still in the textual data, and if you use the delete/backspace
key repeatedly, then the glyph will first be replaced by alpha with breve and
smooth, then by alpha with breve, then by alpha, and finally will be completed
deleted. In contrast, if you input the same precomposed glyph using the PUA
code point U+EB0C (used before the fonts supported OpenType substitutions),
then a single use of the delete key will remove the glyph.

NAU font is freely downloadable and is available with an Open Font Li-
cense in regular, bold, italic, and bold italic styles, in .ttf format for regular
use and .woff for web developers. The current download URL has been http:
//apagreekkeys.org/NAUdownload.html, but the new location that will be
maintained in the future is https://classicalstudies.org/publications-
and-research/nau-download.

The other three fonts owned by the SCS are not freeware, but are licensed to
those who obtain the GreekKeys package either by purchase or as a benefit of
membership in the SCS. These fonts contain almost 1200 characters, including
basic metrical symbols and the same precomposed glyphs found inNewAthena
Unicode (for combinations of macron or breve with other diacritics and for dot-
ted Greek characters and for lowercase Greek le ers with overstroke), and the
same OpenType ccmp tables to enable substitutions. They too are available in
regular, bold, italic, and bold italic styles.

A ikaU font (Figure 2) is an expansion of the GreekKeys non-Unicode font
A ika. A ika was designed by George B. Walsh in 1986, in tribute to the font
“A ika” designed in 1953 by the renowned typographer Hermann Zapf.

KadmosU font (Figure 3) is an expansion of the non-Unicode GreekKeys-
encoded font Kadmos designed by Marc Cogan of Allotype Typographics, who
donated the font to the APA in 2004.

BosporosU font (Figure 4) is an expansion of the non-Unicode GreekKeys-
encoded fontBosporos, also designed by Marc Cogan of Allotype Typographics
and donated to the APA in 2004.

3 GreekKeys today: the keyboards

The keyboard pa ern for GreekKeys Unicode is similar to that of GreekKeys
Universal. The deadkeys for the accents, breathings, and combined accents and
breathings are arranged in a single sequence across the number-row of the key-
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αβγδεζηθικλµνξοπρσϲςτυφχψω ϙϻϝϳϛ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣϹΤΥΦΧΨΩϘϺϜ�Ϛ
Ἔφη γὰρ αὐτοὺς τοὺς Ῥωµαίους αἰτίους εἶναι τοῦ µὴ πειθαρχεῖν αὐτοῖς
τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ παρακούειν καὶ τῶν γραφοµένων καὶ τῶν παραγγελ-
λοµένων. δυεῖν γὰρ οὐσῶν αἱρέσεων κατὰ τὸ παρὸν ἐν πάσαις ταῖς δηµο-
κρατικαῖς πολιτείαις, καὶ τῶν µὲν φασκόντων δεῖν ἀκολουθεῖν τοῖς γραφο-
µένοις ὑπὸ Ῥωµαίων καὶ µήτε νόµον µήτε στήλην µήτ’ ἄλλο µηθὲν προυρ-
γιαίτερον νοµίζειν τῆς Ῥωµαίων προαιρέσεως, τῶν δὲ τοὺς νόµους προ-
φεροµένων καὶ τοὺς ὅρκους καὶ στήλας καὶ παρακαλούντων τὰ πλήθη µὴ
ῥᾳδίως ταῦτα παραβαίνειν, ἀχαϊκωτέραν εἶναι παρὰ πολὺ ταύτην τὴν ὑπό-
θεσιν καὶ νικητικωτέραν ἐν τοῖς πολλοῖς. ἐξ οὗ τοῖς µὲν αἱρουµένοις τὰ Ῥω-
µαίων ἀδοξίαν συνεξακολουθεῖν παρὰ τοῖς ὄχλοις καὶ διαβολήν, τοῖς δ’ ἀν-
τιπράττουσιν τἀναντία.

Figure 2: A sample of the AtticaU font. Alphabet set at 14 pt with 18 pt leading. Text set at
10 pt with 14 pt leading.

board, rather than sca ered at various places as on most Greek keyboards (be-
cause they imitate the old manual Greek typewriters). This makes the position
of the accents easy to learn for beginners and familiar to those who have been
using GreekKeys for many years already. The GreekKeys keyboard is also dif-
ferent from polytonic keyboards provided by Apple and Microsoft in that it
caters to other needs of classicists, such as entering metrical symbols, entering
characters with a macron or breve as well as diacritics, placing a combining
dot under characters (as needed in papyrology), placing circumflex accent on
epsilon or omicron (as needed in Greek epigraphic publications), and entering
special symbols and punctuation used in the editing of texts of various kinds.

The keyboards for OS X are wri en in XML, which has made it extremely
easy to revise them and to create localized versions for different layouts on the
various physical keyboards that are sold with Mac computers. The program-
ming in these keyboards allows for chaining of deadkeys, so that one can enter
some characters in more than one way. Thus Option–1 (for acute) followed by
Option–4 (for smooth breathing) followed by a produces alpha with smooth
and acute, and the same results from Option–4 followed by Option–1 followed
by a, or (with just one deadkey) from Option–6 followed by a. Or Option–5
followed by Shift–Option–= followed by a produces alpha with macron and
rough breathing, and the same results from Shift–Option–= followed by Op-
tion–5 followed by a. Other combined characters instead are produced by en-
tering a non-spacing character after entering the relevant le er: thus typing b
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αβγδεζηθικλµνξοπρσϲςτυφχψω ϙϻϝϳϛ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣϹΤΥΦΧΨΩϘϺϜ�Ϛ
Ἔφη γὰρ αὐτοὺς τοὺς Ῥωµαίους αἰτίους εἶναι τοῦ µὴ πειθαρχεῖν αὐτοῖς
τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ παρακούειν καὶ τῶν γραφοµένων καὶ τῶν παραγ-
γελλοµένων. δυεῖν γὰρ οὐσῶν αἱρέσεων κατὰ τὸ παρὸν ἐν πάσαις ταῖς
δηµοκρατικαῖς πολιτείαις, καὶ τῶν µὲν φασκόντων δεῖν ἀκολουθεῖν τοῖς
γραφοµένοις ὑπὸ Ῥωµαίων καὶ µήτε νόµον µήτε στήλην µήτ’ ἄλλο µηθ-
ὲν προυργιαίτερον νοµίζειν τῆς Ῥωµαίων προαιρέσεως, τῶν δὲ τοὺς νό-
µους προφεροµένων καὶ τοὺς ὅρκους καὶ στήλας καὶ παρακαλούντων
τὰ πλήθη µὴ ῥᾳδίως ταῦτα παραβαίνειν, ἀχαϊκωτέραν εἶναι παρὰ πολὺ
ταύτην τὴν ὑπόθεσιν καὶ νικητικωτέραν ἐν τοῖς πολλοῖς. ἐξ οὗ τοῖς µὲν
αἱρουµένοις τὰ Ῥωµαίων ἀδοξίαν συνεξακολουθεῖν παρὰ τοῖς ὄχλοις
καὶ διαβολήν, τοῖς δ’ ἀντιπράττουσιν τἀναντία.

Figure 3: A sample of the KadmosU font. Alphabet set at 14 pt with 18 pt leading. Text set
at 10 pt with 14 pt leading.

followed by Option–period will produce a beta with a dot below it (U+0323),
and in the GreekKeys fonts a substitution will ensure that the dot is centered
under the le er and does not overlap with any descender.

The Windows keyboards are produced with the utility Microsoft Keyboard
Layout Creator from Microsoft. These are much more laborious to create and
revise because they involve a complicated GUI and you cannot simply edit XML
in a text editor. Microsoft’s different use of the two ALT keys and its overuse of
the other modifier keys for shortcuts in the OS and MS Word (sometimes with
no way to turn off the supplied shortcut) make it impossible for the Windows
keyboards to work as elegantly as the Mac keyboards. Furthermore, it is very
difficult to produce a localized version by modifying the US version, or even
to update a previous version to a newer version, because there is a bug in the
saving of the changed name of a revised keyboard. While working on the 2015
revisions, a workaround was fortunately discovered. The bug arises because
within each of the four .dll files produced when an installer is created by
MSKLC, there is one place in the hex code where the old name persists instead
of being revised, and this incorrect old version is the name read by the OS and
displayed for the user. I used a freeware hexcode editor (HxD) to locate the
fault, the number 2008, and replace those characters one-for-one with 2015.

The resulting Windows keyboards can help input more or less the same
range of specialized characters as the Mac versions, although a few users re-
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αβγδεζηθικλµνξοπρσϲςτυφχψω ϙϻϝϳϛ
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣϹΤΥΦΧΨΩϘϺϜ�Ϛ
Ἔφη γὰρ αὐτοὺς τοὺς Ῥωµαίους αἰτίους εἶναι τοῦ µὴ πειθαρχεῖν αὐτοῖς
τοὺς Ἕλληνας, ἀλλὰ παρακούειν καὶ τῶν γραφοµένων καὶ τῶν παραγ-
γελλοµένων. δυεῖν γὰρ οὐσῶν αἱρέσεων κατὰ τὸ παρὸν ἐν πάσαις ταῖς
δηµοκρατικαῖς πολιτείαις, καὶ τῶν µὲν φασκόντων δεῖν ἀκολουθεῖν τοῖς
γραφοµένοις ὑπὸ Ῥωµαίων καὶ µήτε νόµον µήτε στήλην µήτ’ ἄλλο µηθὲν
προυργιαίτερον νοµίζειν τῆς Ῥωµαίων προαιρέσεως, τῶν δὲ τοὺς νόµους
προφεροµένων καὶ τοὺς ὅρκους καὶ στήλας καὶ παρακαλούντων τὰ πλήθη
µὴ ῥᾳδίως ταῦτα παραβαίνειν, ἀχαϊκωτέραν εἶναι παρὰ πολὺ ταύτην τὴν
ὑπόθεσιν καὶ νικητικωτέραν ἐν τοῖς πολλοῖς. ἐξ οὗ τοῖς µὲν αἱρουµένοις
τὰ Ῥωµαίων ἀδοξίαν συνεξακολουθεῖν παρὰ τοῖς ὄχλοις καὶ διαβολήν,
τοῖς δ’ ἀντιπράττουσιν τἀναντία.

Figure 4: A sample of the BosporosU font. Alphabet set at 14 pt with 18 pt leading. Text set
at 10 pt with 14 pt leading.

port insurmountable conflicts with one or another shortcut se ing in their par-
ticular variation of Windows.

4 More information
The support site for GreekKeys 2008 has been located at apagreekkeys.
org, while the 2008 version sold until October 2015 through a storefront at
esellerate.net. The 2015 version is now available at the website of the Soci-
ety of Classical Studies: https://classicalstudies.org/publications-and-
research/about-greekkeys-2015 (free to members, and for sale and down-
load there to non-members). The documentation and FAQ can also be found at
the SCS site.
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Γραφικά µε το πακέτο TikZ/PGF

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366
671 33 Ξάνθη
H/T: asyropoulos at yahoo dot com

Ανάµεσα σε όλες τις λύσεις για τη δηµιουργία γραµµικών γραφικών, ο
συγγραφέας διαπίστωσε ότι το πακέτο TikZ/PGF είναι το καλύτερο για
χρήση µε συστήµατα στοιχειοθεσίας που ενσωµατώνουν το Unicode,
όπως το X ELATEX και το luaTEX. Το άρθρο περιγράφει τις βασικές αρχές
της χρήσης του TikZ/PGF µε παραδείγµατα από γραφικές παραστάσεις
που δηµιούργησε ο συγγραφέας για δικές του εκδόσεις.

Graphics with the TikZ/PGF package, by Apostolos Syropoulos—Among all
solutions for the creation of linear graphics, the author has found that TikZ/
PGF package is the best for use with Unicode-aware typese ing systems
like X ELATEX and luaTEX. The article describes the basic principles of use of
TikZ/PGF with examples taken from graphs the author created for his own
publications.

1 Εισαγωγή
Ένα βασικό µειονέκτηµα του LATEX ήταν η αδυναµία δηµιουργίας δισ-
διάστατων και κατά συνέπεια τρισδιάστατων γραφικών. Το περιβάλλον
picture έδινε τη δυνατότητα δηµιουργίας απλών γραφικών. Δυστυχώς οι
δυνατότητες του περιβάλλοντος ήταν περιορισµένες επειδή τα βασικά συ-
στατικά των γραφικών ήταν γλυφές µιας σειράς γραµµατοσειρών. Έτσι
κανείς έπρεπε να στραφεί σε εναλλακτικές λύσεις όπως το PICTEX [1], τα
PSTricks [2], το XY-pic [3], κ.λπ. Αργότερα βέβαια υλοποιήθηκε το πακέτο
pict2e [4] το οποίο δεν εξαρτάται πλέον από γραµµατοσειρές και επιτρέπει
τη δηµιουργία σχηµάτων χωρίς περιορισµούς.

Παρότι τα PSTricks δηµιουργούν σχήµατα στη γλώσσα περιγραφής σε-
λίδας PostScript, δυστυχώς δεν είναι εύκολο θέµα η συνεργασία τους µε
στοιχειοθετικές µηχανές που χρησιοποιούν το Unicode, όπως το X ETEX και
το luaTEX. Φυσικά ο κύριος λόγος είναι ότι οι µηχανές αυτές (τελικά) παρά-
γουν αρχεία PDF και όχι αρχεία PostScript. Βεβαίως το pict2e συνεργάζεται
µια χαρά και µε το X ETEX και το luaTEX, αλλά η δηµιουργία πολύπλοκων
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σχηµάτων µε το συγκεκριµένο πακέτο είναι πολύ επίπονη. Έτσι η καλύ-
τερη λύση που υπάρχει είναι τo πακέτo PGF [5, 6], το οποίο συνοδεύεται
από το TikZ, ένα στρώµα διασύνδεσης (front-end) µε µακροεντολές φιλικές
για τον χρήστη (γι’ αυτό και αποκαλείται «πακέτο TikZ/PGF»).

Η άποψή µου για τα πακέτα γραφικών δεν είναι απλά θεωρητική, αλλά
προέρχεται από πρακτική εµπειρία, καθώς χρειάστηκε να φτιάξω πολλά
σχήµατα για ένα βιβλίο που γράφω. Δοκιµάζοντας τις διάφορες εναλλα-
κτικές επιλογές, κατέληξα στο συµπέρασµα πως οι καλύτερες λύσεις είναι
πρώτα το πακέτο TikZ/PGF και κατόπιν το πακέτο pict2e.

Σε ό,τι ακολουθεί, παρουσιάζω κάποια από τα σχήµατα που έκανα για
το βιβλίο που γράφω, ενώ στη συνέχεια εξηγώ πώς τα δηµιούργησα. Δεν
είµαι καλλιτέχνης ούτε γραφίστας· συνεπώς, σκοπός του άρθρου δεν εί-
ναι υποδείξει στον αναγνώστη τον βέλτιστο τρόπο δηµιουργίας σχηµά-
των, αλλά να περιγράψει πώς µπορεί κάποιος να δηµιουργήσει ορισµένα
σχήµατα µε το πακέτο TikZ/PGF.

2 Γενική δοµή
Όταν δηµιουργούµε σχήµατα µε ένα πακέτο, καλό είναι τα σχήµατα να γί-
νονται σε ξεχωριστά αρχεία και να φορτώνουµε στο κύριο έγγραφο µόνο
την τελική εικόνα. Ο λόγος είναι ότι έτσι το κύριο έγγραφο γίνεται λι-
γότερο πολύπλοκο. Παρακάτω φαίνεται η γενική δοµή ενός αρχείου που
µπορούµε να χρησιµοιήσουµε για να δηµιουργήσουµε ένα σχήµα µε το
πακέτο TikZ/PGF:

1 \documentclass{standalone}
2 \usepackage{xltxtra}
3 \usepackage{xgreek} %μόνο αν έχουμε ελληνικό κείμενο
4 \usepackage{tikz}
5 \begin{document}
6 \setmainfont[Mapping=tex-text,Ligatures=Common]{Arno Pro}
7 \begin{tikzpicture}
8 ... Εντολές TikZ ...
9 \end{tikzpicture}

10 \end{document}

Η κλάση εγγράφου standalone είναι µια µινιµαλιστική κλάση η οποία
έχει το πλεονέκτηµα στο παραγόµενο αρχείο PDF το σχήµα να καταλαµ-
βάνει µόνο τον χώρο που απαιτείται (δηλαδή δεν υπάρχει επιπλεόν λευκός
χώρος). Έτσι δεν χρειάζεται να κόψουµε το παραγόµενο αρχείο.¹ Επίσης,
ο αναγνώστης µπορεί να χρησιµοποιήσει όποια γραµµατοσειρά θέλει.

¹Αν αυτό χρειάζεται να γίνει µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα pdfcrop του
Heiko Oberdiek [7], που συµπεριλαµβάνεται σε κάθε διανοµή του TEXLive.
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Άσκηση 1 — Ο παρακάτω κώδικας σχεδιάζει ένα τετράγωνο:

\draw (0,0) -- (4,0) -- (4,4) -- (0,4) -- (0,0);

Δηµιουργήστε δύο αρχεία για το σχεδιασµό του τετραγώνου. Το πρώτο να
χρησιµοποιεί την κλάση εγγράφου standalone και το άλλο την article.
Συγκρίνετε τα αποτελέσµατα.

3 Η εµπρόσθια όψη του µηχανισµού των
Αντικυθήρων

Το πρώτο σχήµα που έφτιαξα µε το TikZ ήταν αυτό της Εικόνας 1. Φυσικά
δεν πρόκειται για ένα απλό σχήµα αλλά για ένα σύνθετο που αποτελείται
από πολλά απλά σχήµατα. Το σχήµα αυτό είναι από τις ελάχιστες περι-
πτώσει η κλάση standalone δεν κάνει αυτό που υπόσχεται οπότε χρησιµο-
ποίησα την κλάση εγγράφου minimal. Έτσι ο πρόλογος του εγγράφου έχει
ως εξής:

1 \documentclass{minimal}
2 \usepackage[a3paper,landscape]{geometry}
3 \usepackage{xltxtra}
4 \usepackage{xgreek}
5 \usepackage{tikz}
6 \usetikzlibrary{decorations.text}

Προσέξτε πως εδώ χρησιµοποίησα χαρτί Α3, γιατί το σχήµα µου είναι
µεγάλο και δεν ήθελα να περιοριστώ. Στην τελευταία γραµµή του προλό-
γου φορτώνονται κάποιες διακοσµητικές δυνατότητες του πακέτου.

Για να σχεδιάσουµε έναν κύκλο (η Εικόνα 1 περιέχει πολλούς κύκλους),
χρησιµοποιούµε την εντολή

\draw [ultra thick] (0,0) circle [radius=3];

Δείτε πως στο στο τέλος της εντολής υπάρχει ένα ερωτηµατικό (αγγλικό
semicolon) το οποίο χρησιµοποιείται για να τερµατίζει µια εντολή. Η
εντολή σχεδιάζει έναν κύκλο ακτίνας 3 µε κέντρο το σηµείο (0, 0) και πε-
ριφέρεια σα να έχει σχεδιασθεί µε πολύ χοντρό µολύβι. Άλλες δυνατές τι-
µές για το πάχος του µολυβιού είναι οι εξής: thick, thin, very thin, very
thick, ultra thin, ultra thick και semithick. Στην πιο γενική περίπτωση
µπορούµε να καθορίσουµε επακριβώς το πάχος του µολυβιού, όπως π.χ.
[line width=1.5pt].

Άσκηση 2 — Δηµιουργήστε ένα αρχείο το οποίο να σχεδιάζει κύκλο µε
πάχος περιφέρειας 5 pt.
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ΚΡΟΝΟΣ

ΖΕΥΣ

ΑΡΗΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΕΡΜΗΣ

Κ
ΑΡΚ

ΙΝ
Ο
Σ

ΔΙΔΥΜ
ΟΙ

ΤΑΥΡΟΣΚΡΙΟ
Σ

ΥΧ
ΘΥ

ΕΣ

Υ
Δ
ΡΟ

ΧΟ
Ο
Σ

ΑΙ
ΓΟ

Κ
ΑΙ
ΡΟ

Σ

ΤΟ
ΞΟ

ΤΗ
Σ

ΣΚΟΡΠΙΟ
Σ ΖΥΓΟΣ

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

ΛΕΩ
Ν

ΕΠ
ΕΙΦ

Π
ΑΫ

Ν
Ι

ΠΑΧΩΝ

ΦΑΡΜΟΥΘΙΦΑΜ
ΕΝΩΘ

Μ

ΕΧ
ΕΙΡ

Τ
Υ
ΒΙ

ΧΟ
ΙΑ
Κ

ΑΘ
ΥΡ

ΦΑΩ
ΦΙ

ΘΩΘ

ΕΠ

Μ
ΕΣΟΡΗ

Εικόνα 1: Η εµπρόσθια όψη του µηχανισµού των Αντικυθήρων. Η εικόνα βασίζεται σε
σχήµα που δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature το 2010 [8].

Η ίδια εντολή µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον σχεδιασµό γραµµών
και βελών. Στην Άσκηση 1 είδαµε πώς σχεδιάζουµε γραµµές. Για να σχε-
διάσουµε ένα βέλος χρησιµοποιούµε µια εντολή όπως αυτή που ακολου-
θεί:

\draw [line width=1pt, ->] (1.545,4.755) -- (1.545,6.055);

Φυσικά αν βάλουµε και άλλα σηµεία θα φτιαχτεί µια τεθλασµένη γραµµή
που θα καταλήγει µε αιχµή βέλους. Επίσης, αν αντί για -> σηµειώσουµε
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Γραφικά µε το πακέτο TikZ/PGF 33

<->, θα έχουµε ένα βέλος διπλής κατεύθυνσης. Ένα άλλο είδος βέλους
µπορεί να δηµιουργηθεί µε το ->> και το <<-.

Άσκηση 3 — Δηµιουργήστε ένα αρχείο το οποίο θα σχεδιάζει το παρα-
κάτω σχήµα:

Υπόδειξη: Η κάτω αιχµή βρίσκεται στο σηµείο (5, 0) και η πάνω στο σηµείο
(0, 10).

Στην Εικόνα 1 υπάρχουν τα ονόµατα πλανητών (π.χ. ΖΕΥΣ) τα οποία
έχουν τοποθετηθεί σε συγκεκριµένες θέσεις µε την εντολή \node, όπως
για παράδειγµα:

\node at (1.545,4.155) {ΖΕΥΣ};

Ας δούµε τώρα πώς δηµιουργήθηκαν τα ονόµατα των αστερισµών. Πα-
ρακάτω δίνεται ο κώδικας που δηµιουργεί το όνοµα για το ζώδιο του Καρ-
κίνου:

\draw [white, postaction={decorate, decoration={text along path,
raise=4pt, text align={align=center}, text={ΚΑΡΚΙΝΟΣ},
reverse path}}]

(7.7,0) arc [start angle=0, end angle=30, radius=7.7];

Η εντολή αυτή είναι αρκετά σύνθετη: πρώτον, σχεδιάζει ένα τόξο κύκλου
(arc) που ξεκινάει από γωνία 0∘, τερµατίζει σε γωνία 30∘ και έχει ακτίνα 7,7.
Επίσης, τοποθετεί κείµενο πάνω στο τόξο. Προσέξτε πως το τόξο είναι
λευκό, απέχει 4 pt από τη γραµµή και είναι κεντραρισµένο.

Άσκηση 4 — Δοκιµάστε να δηµιουργήσετε το παρακάτω σχήµα:
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αρχείο

πουσαςστέλνειοαρθρογράφος;

Υπόδειξη: Χρησιµοπoιήστε τον κώδικα

(0,0)--(4.3,0)--(4.3,4.3)--(0,4.3)--(0,0)

Το πακέτο TikZ παρέχει και µια εντολή επανάληψης η οποία έχει την
παρακάτω γενική µορφή:

\foreach <μεταβλητές> in {<κατάλογος>} <εντολή>

Εδώ η µεταβλητή είναι µία αντιπλάγια και ένα όνοµα (π.χ. \x ή \y), και o
κατάλογος είναι τιµές χωρισµένες µε κόµµα. Για παράδειγµα, οι τέσσερεις
κύκλοι στα αριστερά, δηµιουργούνται από τον κώδικα δεξιά:

\foreach \x in {0,1,2,3}
\draw (\x,0) circle (0.2cm);

Φυσικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και δύο εντολές επανάληψης
όπως φαίνεται και στο παράδειγµα που ακολουθεί:

\foreach \x in {0,1,2,3}
\foreach \y in {0,1,2,3}

{
\draw (\x,\y) circle (0.2cm);
\fill (\x,\y) circle (0.1cm);

}

Σηµειώστε πως το το παραπάνω σχήµα, καθώς και τα περισσότερα σχή-
µατα του άρθρου, είναι υπό κλίµακα για καθαρά λόγους εµφάνισης στις
σελίδες του περιοδικού. Ακόµα προσέξτε πως επειδή εδώ έχουµε δύο εντο-
λές, αυτές πρέπει να µπουν σε άγκιστρα ώστε να θεωρηθούν ως µία
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εντολή. Επίσης, η εντολή \fill έχει ως αποτέλεσµα να σχεδιάζεται ένα
σχήµα αλλά και να γεµίζει µε ένα χρώµα. Στην περίπτωση που δεν έχει
σηµειωθεί, θεωρείται πως είναι το µαύρο. Για να το γεµίσουµε µε χρώµα,
απλά σηµειώνουµε το χρώµα:

\fill [color=blue] (\x,\y) circle (0.1cm);

Άσκηση 5 — Χρησιµοποιήστε την Άσκηση 1 για να δηµιουργήσετε ένα
µπλε τετράγωνο.

Η εντολή \foreach µπορεί να χρησιµοποιηθεί και µ’ έναν εντελώς ανα-
πάντεχο τρόπο:

\draw \foreach \p in {1,...,3}
{(\p,1)--(\p,3) (1,\p)--(3,\p)};

Η εντολή \foreach χρησιµοποιήθηκε για τον σχεδιασµό των γραµµών
που δείχνουν τις µοίρες στην Εικόνα 1 µε τον ακόλουθο τρόπο:

\foreach \x in {0,...,359} \draw (\x:7.2) -- (\x:7.7);
\foreach \x in {0, 30, ..., 360} \draw (\x:7.2) -- (\x:8);

Εδώ χρησιµοποιούµε πολικές συντεταγµένες και όχι καρτεσιανές. Πιο συ-
γκεκριµένα το (\x:7.2) σηµαίνει 7,2 µονάδες µήκους στη διεύθυνση \x
µοιρών.

Αυτό που µένει τώρα είναι να χαράξουµε τις γραµµές των ηµερών.
Όµως επειδή δεν είναι τόσο εύκολο να χαράξει κανείς 365 γραµµές (θυ-
µηθήτε πως ο κύκλος έχει 360∘!), θα πρέπει να καταφύγουµε στη χρήση
µιας βοηθητικής µεταβλητής όπως δείχνει ο παρακάτω κώδικας:

\foreach \i [evaluate=\i as \x using \i*0.986]
in {0,1,...,364}
\draw [very thin] (\x:8.2)--(\x:8.8);

\foreach \i [evaluate=\i as \x using \i*0.986]
in {-60,-30,0,30,...,300}
\draw [thin] (\x:8.2)--(\x:9);

όπου 0,986 ≅ 360/365. Εδώ λοιπόν χρησιµοποιώ τη µεταβλητή \x, η οποία
ισούται µε \i × 0,986. Αρχικά είχα χρησιµοποιήσει έναν κώδικα σε Perl για
τον σχεδιασµό των συγκεκριµένων γραµµών. Όµως αργότερα όταν έµαθα
τη χρήση της βοηθητικής µεταβλητής, φυσικά αντικατέστησα τον κώδικα
που παράγεται από το αρχείο Perl µε τις εντολές αυτές.
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Στην Εικόνα 1 υπάρχουν πέντε µικροί κύκλοι που αναπαριστούν τις
τροχιές πέντε πλανητών. Το ερώτηµα είναι: Πώς τοποθετούµε κείµενο σε
οποιδήποτε σηµείο µιας εικόνας; Πολύ απλά χρησιµοποιούµε την εντολή
\node, όπως δείξαµε παραπάνω (σελ. 33).

4 Περισσότερα για την εντολή \draw

Η εντολή \draw έχει πάρα πολλές δυνατότητες, οι οποίες δεν είναι δυνα-
τόν να παρουσιαστούν όλες σε τούτο το άρθρο. Παρακάτω παρουσιάζο-
νται µόνον µερικές από τις βασικές δυνατότητες της εντολής.

Εκτός από κύκλους και τόξα, η εντολή \draw µπορεί να σχεδιάσει τε-
τράγωνα, ελλείψεις, παραβολές και πλέγµατα. Όπως είδαµε να θέλουµε
να σχεδιάσουµε ένα τετράγωνο αρκεί να χρησιµοποιήσουµε κώδικα σαν
κι αυτόν που ακολουθεί:

\draw (0,0) -- (4,0) -- (4,4) -- (0,4) -- cycle;

Εδώ η λέξη cycle απλά µπαίνει για να τονισθεί πως η γραµµή κλείνει. Αν
και εδώ θα λάβουµε το ίδιο απότέλεσµα αν αντικαταστήσουµε το cycle
µε (0,0), συνιστώ να χρησιµoποιείται το cycle. Τώρα το ίδιο αποτέλεσµα
µπορούµε να λάβουµε µε την παρακάτω εντολή:

\draw (0,0) rectangle (4,4);

Οι πρώτες συντεταγµένες είναι αυτές της κορυφής της αρχικής γωνίας
και οι δεύτερες της κορυφής της γωνίας που βρίσκεται στην άλλη άκρη
της διαγωνίου. Προφανώς µπορούµε να δηµιουργησουµε οποιδήποτε ορ-
θογώνιο παραλληλόγραµµο και όχι µόνον τετράγωνα µε αυτή την εντολή.
Επιπλέον, αν θέλουµε το τετράγωνο να είναι κόκκινο µε µία χοντρή δια-
κεκοµµένη γραµµή, τότε θα πρέπεινα χρησιµοποιήσετε µία εντολή όπως
η παρακάτω:

\draw [red,thick,dashed] (0,0) rectangle (4,4);

Αν θέλουµε να έχουµε τελείες αντί για διακεκοµένες γραµµές, χρη-
σµοποιούµε τη λέξη dotted. Μάλιστα υπάρχουν και παραλλαγές: loosely
dashed, densely dashed, loosely dotted και densely dotted.

Αν αντικαταστήσουµε τη λέξη rectangleµε τη λέξη parabola, τότε αντί
για ορθογώνιο παραλληλόγραµµο δηµιουργούµε παραβολή. Παρακάτω
φαίνεται ένα σχήµα που µοιάζει µε αυτό ακριβώς που ονοµάζουµε παρα-
βολή.

\draw [thick] (0,0) parabola (4,4);
\draw [thick] (0,0) parabola (-4,4);
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Παρατηρήστε πως εδώ το σχήµα αποτελείται από δύο γραµµές.

Άσκηση 5 — Αντικαταστήστε τη δεύτερη εντολή µε την εντολή:

\draw [thick] (-4,4) parabola (0,0);

και εξηγήστε γιατί διαφέρουν τα παραγόµενα σχήµατα.

Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιµοποιήσετε πλακάτα χρώµατα [9]
στις εικόνες σας, θα πρέπει να φορτώσετε το πακέτο xespotcolor αφού φορ-
τώσετε το πακέτο TikZ.

Υπάρχει ένας άλλος έµµεσος τρόπος δηµιουργίας παραβολής µε χρήση
σηµείων ελέγχου. Αυτά είναι σηµεία τα οποία λειτουργούν ως πόλοι έλξης
(µαγνήτες) και τραβούν τη γραµµή προς την κατεύθυνσή τους.

(1, 0) (4, 0)

(1, 3) (3, 3)

\draw [thick] (0,0)
.. controls (1,3) and (3,3) ..
(4,0);

Άσκηση 6 — Δηµιουργήστε την παραπάνω παραβολή χρησιµοποιώντας
σηµεία ελέγχου.

Για να σχεδιάσουµε µία έλλειψη, ορίζουµε έναν «κύκλο» (circle) µε
δύο ακτίνες: µία ως προς τον οριζόντιο άξονα και µία ως προς τον κατακό-
ρυφο άξονα.

\draw (1,0) circle [x radius=2,
y radius=1.2];

\fill (1,0) circle [x radius=1cm,
y radius=1.5mm,
rotate=90];

Όπως είναι φανερό, η οριζόντια ακτίνα καθορίζεται από την τιµή της
παραµέτρου x radius, ενώ η κάθετη καθορίζεται από την τιµή της πα-
ραµέτρου y radius. Η παράµετρος rotate επιτρέπει την περιστροφή µίας
έλλειψης. (Προφανώς, δεν έχει νόηµα να περιστρέψουµε έναν κύκλο!) Η
γωνία περιστροφής εκφράζεται σε µοίρες, ενώ οι δύο ακτίνες όπως και η
περιστροφή µπαίνουν σε αγκύλες.

Η τελευταία δυνατότητα που παρέχει η εντολή \draw είναι η δηµιουρ-
γία πλεγµάτων σαν κι αυτό που ακολουθεί:
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38 Α. Συρόπουλος

Το σχήµα αυτό δηµιουργήθηκε από την παρακάτω εντολή:

\draw [step=0.5cm,black,thin] (-2,-2) grid (6,6);

Οι συντεταγµένες είναι ανάλογες µε τις συντεταγµένες που σηµειώνουµε
όταν σχεδιάζουµε παραλληλόγραµµο και η παράµετρος step καθορίζει
πόσο θα απέχουν οι γραµµές του πλέγµατος µεταξύ τους.

Άσκηση 7 — Δώστε τις εντολές που δηµιουργούν το παρακάτω πλέγµα:

Υπόδειξη: Τα µικρά τετράγωνα έχουν πλευρά 0,5 mm και έχουν χαραχθεί
µε µολύβι που έχει πολύ λεπτή µύτη.

5 Πλεξίδες
Οι πλεξίδες (braids²) αποτελούν µία βασική µαθηµατική θεωρία. Με πολύ
απλά λόγια, η θεωρία αυτή µελετάει πώς νήµατα µπορούν να µπλεχτούν
και να δηµιουργήσουν πλεξίδες χωρίς όµως να υπάρχουν κόµβοι (κό-
µποι). Ένας µαθηµατικός κόµβος µπορεί να δηµιουργηθεί από πλεξίδες
µε ένωση των άκρων τους [10]. Οι πλεξίδες είναι βασικό συστατικό των

²Στα Ελληνικά, ο µαθηµατικός όρος braids έχει αποδοθεί και ως κοτσίδες ή πλεξούδες.
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λεγόµενων τοπολογικών κβαντικών υπολογιστών και γι’ αυτό τον λόγο
θέλησα να µάθω να σχεδιάζω πλεξίδες µε τον υπολογιστή.

Το πακέτο braids [11] του Andrew Stacey είναι επέκταση του πακέτου tikz
και παρέχει µία εντολή για τη δηµιουργία πλεξίδας. Παρακάτω δίνονται
ένα σχήµα και ο κώδικας που το δηµιουργεί:

\braid[line width=2pt,line cap=round,
style strands={1,2,3,4}{gray},
number of strands=4] s_1;

Ας δούµε τώρα τη σηµασία των διαφόρων παραµέτρων. Η παράµετρος
line capαφορά το πώς τελειώνει µια γραµµή. Υπάρχουν τρία τελειώµατα:
round (στρογγυλό), rect (τετραγωνικό) και butt (κανονικό). Το σχήµα που
ακολουθεί δείχνει τη διαφορά:

Κανονικό Στρογγυλό Τετραγωνικό

Η παράµετρος style strands αφορά το χρώµα των πλεξίδων. Εδώ όλες
έχουν χρώµα γκρίζο, αλλά θα µπορούσαν να έχουν διαφορετικό χρώµα:

strands={1}{red},style strands={2}{blue},style strands={3}{green}

Με την παράµετρο number of strands προσδιορίζουµε τον αριθµό νηµά-
των ανά πλεξίδα. Αν υποθέσουµε πως η παράµετρος αυτή λαµβάνει την
τιµή 𝑛, τότε υπάρχουν 2(𝑛−1)+1 βασικές πλεξίδες ήπλεξίδεςArtin, οι οποίες
συµβολίζονται µε 𝜎1, 𝜎2,…, 𝜎−1

1 , 𝜎−1
2 ,… και 1 (ουδέτερο στοιχείο). Αυτές οι

πλεξίδες συµβολίζονται στο πακέτο µε s_i και s^{1}_i αντίστοιχα. Το λε-
γόµενο ουδέτερο στοιχείο συµβολίζεται µε e. Στη θεωρία, σχηµατίζουµε
πλεξίδες πολλαπλασιάζοντας πλεξίδες Artin µεταξύ τους. Το πακέτο επι-
τρέπει τον πολλαπλασιασµό πλεξίδων. Για παράδειγµα, το παρακάτω γι-
νόµενο δηµιουργήθηκε από την παράσταση s_1s_2:

Άσκηση 8 — Γράψτε τον πλήρη κώδικα που δηµιουργεί το παραπάνω γι-
νόµενο.
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6 Σχεδιασµός γράφων

Ένας γράφος είναι µία αναπαράσταση ενός συνόλου αντικειµένων µε κά-
ποια ζεύγη αντικειµένων που είναι ενωµένα µε συνδέσµους. Η θεωρία
γράφων έχει πάρα πολλές εφαρµογές (π.χ. ένα δίκτυο υπoλογιστών ανα-
παριστάνεται µε έναν γράφο) και για τον λόγο αυτό είναι πολύ σηµαντικό
να µπορούµε να σχεδιάσουµε γράφους. Το παρακάτω σχήµα αναπαριστά
έναν τυπικό γράφο.

0

1

2

3 4

5

6

Ας δούµε τώρα πώς µπορούµε να σχεδιάσουµε τον συγκεκριµένο γράφο.
Αρχικά πρέπει να τοποθετήσουµε τα σηµεία και αυτό το κάνουµε µε

εντολές όπως η παρακάτω:

\node (a) at (0,2) {0};
.
.
.

\node (g) at (6,2) {6};

Η διαφορά αυτής της εντολής από την προηγούµενη εντολή \node είναι ότι
εδώ ονοµάζουµε τον κάθε κόµβο. Το όνοµα φυσικά εναι αυτό που µπαίνει
σε παρενθέσεις αµέσως µετά τη λέξη \node. Τώρα είναι απλούστατο να
σχηµατίσουµε τον γράφο:

\graph{
(a) -> (d);
(a) -> (b);
(a) -> (g);
(b) -> (c);
(c) -> (b);
........

};
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Αν θέλουµε να έχουµε διπλό βελος σηµειώνουµε τον σύνδεσµο <->αντί για
τους συνδέσµους -> και <-. Αν δεν θέλουµε βέλος ανάµεσα σε δύο κόµβους
αλλά µια απλή γραµµή σηµειώνουµε τον σύνδεσµο --. Τέλος, ο σύνδεσµος
-!- σηµαίνει πως µεταξύ δύο κόµβων δεν υπάρχει βέλος, αλλά ούτε και
γραµµή.

Άσκηση 9 — Συµπληρώστε τον κώδικα που σχεδιάζει τον παραπάνω
γράφο.

7 Σχεδιασµός αυτοµάτων
Το τελευταίο αντικείµενο που θα σχεδιάσουµε είναι ένα απλό αυτόµατο.
Στην Πληροφορική, αυτόµατα καλούνται νοητικές µηχανές που λειτουρ-
γούν µόνες τους. Οι µηχανές αυτές διαβάζουν µια είσοδο και ανάλογα
της κατάστασης στην οποία βρίσκονται µπαίνουν σε µια νέα κατάσταση
και συνεχίζουν την ανάγνωση δεδοµένων. Οι µηχανές Turing είναι µορφές
αυτοµάτων, αλλά συνήθως ο όρος ταυτίζεται µε σχήµατα όπως το παρα-
κάτω:

𝑞αρχή 𝑞a

b

a

b

Το συγκεκριµένο αυτόµατο αναγνωρίζει µια σειρά χαρακτήρων που πε-
ριέχει έναν άρτιο αριθµό από 𝑎. Το αυτόµατο ξεκινάει από την κατάσταση
𝑞0 και µπαίνει στην κατάσταση 𝑞1 µόλις διαβάσει ένα 𝑎. Κάθε φορά που
διαβάζει ένα 𝑎 πηγαίνει από την 𝑞1 στην 𝑞0 και τουνάπαλιν. Το σύµβολο
𝑏 αγνοείται καθώς δεν αλλάζει κατάσταση το αυτόµατο. Ας δούµε τώρα
πώς θα σχεδιάσουµε αυτό το αυτόµατο.

Αρχικά θα πρέπει να φορτώσουµε κάποιες βοηθητικές βιβλιοθήκες µε
την παρακάτω εντολή:

\usetikzlibrary{automata,positioning}

Επίσης το περιβάλλον tikzpicture θα πρέπει να ξεκινάει ως εξής:

\begin{tikzpicture}[shorten >=1pt,node distance=2cm,on grid,auto]

Η πρώτη παράµετρος µικραίνει το τέλος των γραµµών κατά το µήκος που
την ακολουθεί· η δεύτερη παράµετρος καθορίζει την απόσταση µεταζύ
των κόµβων και η τρίτη ότι σχεδιάζουµε σε ένα νοητό πλέγµα. Το διά-
γραµµά µας έχει δύο κόµβους που σχεδιάζονται µε τον παρακάτω κώδικα:
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42 Α. Συρόπουλος

\node[state,initial,accepting,initial text=αρχή] (q_0) {$q_0$}
\node[state](q_1) [right=of q_0] {$q_1$};

Ο πρώτος κόµβος είναι ο αρχικός (initial) αλλά και ο τερµατικός
(accepting) και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υπάρχει διπλός κύ-
κλος. Ο διπλός κύκλος παράγεται αυτόµατα όταν το σύστηµα δει τη λέξη
accepting. Επίσης αν θέλουµε να εµφανιστεί κάτι άλλο από τη λέξη “start”
δίπλα από τον αρχικό κόµβο, δίνουµε τιµή στην παράµετρο initial text.
Το ίδιο µπορούµε να κάνουµε και για τον τερµατικό κόµβο δίνοντας τιµή
στην παράµετρο accepting text. Το όνοµα του πρώτου κόµβου είναι q_0,
ενώ του δεύτερου κόµβου είναι q_1. Ο δεύτερος κόµβος µπαίνει στα δεξιά
του κόµβου q_0. Γενικότερα ένας κόµβος µπορεί να τοποθετηθεί σε σχέση
µε έναν άλλον κόµβο µε βάση τον παρακάτω πίνακα:

Παράµετρος Θέση
right=of κόμβος Δεξιά του κόμβου
left=of κόμβος Αριστερά του κόμβου
above=of κόμβος Πάνω από τον κόμβο
below=of κόμβος Κάτω από τον κόμβο

Έχοντας ορίσει τους κόµβους µένει να ορίσουµε τα βέλη που τους ενώ-
νουν. Αυτό γίνεται µε την παρακάτω εντολή:

\path[->]
(q_0) edge node {a} (q_1)

edge [loop above] node {b} ()
(q_1) edge node {a} (q_0)

edge [loop above] node {b} ();

Γενικά λοιπόν γράφουµε (κόμβοςΑ) edge node {ετικέτα}(κόμβοςΒ) για να
σχεδιαστεί ένα βέλος από τον κόμβοςΑ στον κόμβοςΒ. Η ετικέτα είναι αυτό
που µπαίνει πάνω στο βέλος. Το ιδίωµα edge node {ετικέτα}() σηµαί-
νει πως υπάρχει και δεύτερο βέλος µεταξύ των δύο κόµβων. Σε αυτή την
περίπτωση είναι ένας βρόχος που σηµειώνεται µε την παράµετρο [loop
above].

8 Επίλογος
Στο παρόν άρθρο παρουσίασα συγκεκριµένα διαγράµµατα που έπρεπε να
δηµιουργήσω για ένα βιβλίο που ετοιµάζω. Με τον τρόπο αυτό, ελπίζω να
έδειξα πώς σχεδιάζουµε γραµµικές γραφικές παραστάσεις µε το πακέτο
TikZ/PGF. Το βιβλίο δεν έχει ακόµα ολοκληρωθεί, οπότε αν χρειαστεί να
κάνω και άλλα διαφορετικά σχέδια, θα παρουσιάσω τις σχετικές τεχνικές
σχεδιασµού σε επόµενο άρθρο.
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Το Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας
Ελλάδας

Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος

Τυπογράφος, σχεδιαστής και καθηγητής εφαρµογών

Ελληνική Εταιρεία Τυπογραφικών Στοιχείων
& ΑΤΕΙ Αθηνών, Τµήµα Γραφιστικής

122 10 Αιγάλεω
Αθήνα
Η/Τ: gmat at teiath dot gr

Το Αρχείο Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας ιδρύθηκε το 2012 ως εται-
ρεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σκοπό τη συγκέντρωση, απο-
δελτίωση και ταξινόµηση του συνόλου του αρχειακού υλικού που σχε-
τίζεται µε την Οπτική Επικοινωνία στην Ελλάδα. Το Αρχείο είναι
ήδη ανοιχτό στο κοινό µέσω του ιστοχώρου www.archivesofdesign.gr.
Η πρώτη παρουσίαση του Αρχείου έγινε στη Στέγη του Ιδρύµατος
Ωνάση, στην Αθήνα στις 22 Οκτωβρίου 2015.

The Archives of Design of Greece, by George D. Ma hiopoulos —The
Archives of Design of Greece were founded in 2012 as a non-profit corpora-
tion, with the objectives of collecting, indexing and classifying all archival
material related to Visual Communication in Greece. The Archives are al-
ready open to the public through the website www.archivesofdesign.gr.
The first public presentation of the Archives was done at the House of the
Onassis Foundation in Athens on October 22, 2015.

Το απόγευµα της Πέµπτης 22 Οκτωβρίου 2015, ενώ η βρεγµένη Αθήνα
είχε πάθει κυκλοφοριακή ασφυξία γιατί ο Γάλλος Πρόεδρος Φρανσουά
Ολάντ κανοναρχούσε στη Βουλή της µικρής ανατολικής επαρχίας µας,
µια οµάδα ανθρώπων, αψηφώντας τα εµπόδια ή τις γλυκές υποσχέσεις
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, γέµισε ασφυκτικά το αµφιθέατρο της «Μι-
κρής Σκηνής» στη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση για να παρακολουθήσει
την παρουσίαση του νεοεµφανιζόµενου ψηφιακού Αρχείου Οπτικής Επι-
κοινωνίας Ελλάδας (www.archivesofdesign.gr).
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O λογότυπος του
Aρχείου.

Το Αρχείο έχει συσταθεί ως εταιρεία µη κερδο-
σκοπικού χαρακτήρα το 2012 µε σκοπό τη συγκέ-
ντρωση, αποδελτίωση και ταξινόµηση του συνόλου
του αρχειακού υλικού που σχετίζεται µε την Οπτική
Επικοινωνία στην Ελλάδα, µε γνώµονες: α) τη διε-
ρεύνηση της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας µέσα
από την τυποτεχνική µορφοποίηση, β) τη θεωρητική
έρευνα αναφορικά µε τη γραφιστική εξέλιξη, και
γ) τη σταχυολόγηση της διαφηµιστικής θεωρίας.

Η µεγάλη αυτή προσπάθεια του δηµιουργού του
Αρχείου, Δηµήτρη Λεγάκη, ολοκληρώθηκε µε την
ευγενή χορηγεία του Ιδρύµατος Ωνάση. Παράλληλα

µε την παρουσίαση, στο φουαγέ λειτούργησε και έκθεση αφισών µε θέµα
τη «Φιλαναγνωσία» µε τη συµµετοχή των σχεδιαστών Δηµήτρη Αρβανίτη,
Δηµήτρη Κανελλόπουλου, Γιάννη Καρλόπουλου, Γιώργου Ματθιόπουλου,
Βουβούλας Σκούρα και Παναγιώτη Χαρατζόπουλου, ενώ κατά τη διάρκεια
της εκδήλωσης διατέθηκε το δοκίµιο–εγχειρίδιο Για ένα εκδοτικό αρχείο τυ-
πογραφίας, γραφιστικής, γραφικών τεχνών και διαφήµισης: Πηγές από βι-
βλία, περιοδικά, άρθρα και βίντεο.

Την εκδήλωση χαιρέτησε η υποδιευθύντρια της Στέγης Αφροδίτη Πα-
ναγιωτάκου και προλόγισαν ο βιβλιοθηκονόµος Γιώργος Κατσαµάκης (Βι-
βλιοθήκη Ακαδηµίας Αθηνών) και ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου.
Στην κεντρική εισήγηση, ο Δηµήτρης Λεγάκης παρουσίασε την εξέλιξη
της ταξινόµησης, τα προβλήµατα σύνταξης θεµατικών βιβλιογραφιών,
και περιέγραψε αναλυτικότερα τις τάξεις του ψηφιακού Αρχείου: βιβλία
για την τυπογραφία και τις γραφικές τέχνες ανά θεµατικό πεδίο, περιο-
δικά οπτικής επικοινωνίας, άρθρα σε διάσπαρτες πηγές, βιβλιογραφίες
για τη διαφήµιση, βίντεοταινίες και στατιστικά στοιχεία από την ποσοτική
ανάλυση του σώµατος των ληµµάτων. Η εκδήλωση έκλεισε µε σύντοµο
προλόγισµα και προβολή ενός δεκάλεπτου αποσπάσµατος από το εξαιρε-
τικό ντοκιµαντέρ Μικρή ιστορία του χαρτιού της σκηνοθέτριας Βουβούλας
Σκούρα.

Αν κάτι έχει µεγάλη σηµασία, όταν το συσσωρευόµενο πλήθος κάθε
είδους πηγών αυξάνεται λογαριθµικά, είναι η συστηµατική αρχειοθέτηση
και κατηγοριοποίηση κάθε πληροφορίας, ώστε να είναι ταχύς και επιτυ-
χής ο εντοπισµός και η πρόσβαση σ’ αυτή. Χωρίς αυτή την παράµετρο,
ο αχανής ωκεανός βιβλίων, µονογραφιών, µελετών, άρθρων, επιφυλλί-
δων, ενηµερωτικών κειµένων, καταλόγων, οπτικοακουστικών έργων, συ-
νεντεύξεων, φυλλαδίων, καταχωρήσεων κ.ά., θα παραµένει αδιαπέραστος
και κατ’ ουσίαν άγονος και ανίκανος να πυροδοτεί νέες ιδέες και να οδηγεί
σε νέα µονοπάτια επικοινωνίας.
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Ξεφυλλίζοντας τη βιβλιογραφία στην εκδήλωση του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελ-
λάδας που έγινε στη Στέγη του Ιδρύµατος Ωνάση στην Αθήνα, στις 22 Οκτωβρίου 2015.
(Πηγή: archivesofdesign.gr.)

Τα δηµόσια και ιδιωτικά αρχεία, βιβλιοθήκες και κέντρα έρευνας, που
λειτουργούν ως υποστηρικτικά και βαθειά ουµανιστικά πεδία της συστη-
µατικής διατήρησης και πρόσβασης στην καταγεγραµµένη γνώση, έχουµε
ατυχώς καταλήξει, µε την ελλειπή µαζική παιδεία που δυστυχώς προσφέ-
ρουµε στους νέους, να τα θεωρούµε είτε περιττά ή αυθύπαρκτα και εν τέ-
λει ανάξια της προσοχής µας, πόσον µάλλον της επιδοκιµασίας και της
οικονοµικής υποστήριξής µας.

Στο πεδίο της ελληνικής οπτικής επικοινωνίας η έννοια της συστη-
µατικής αρχειοθέτησης των καταγεγραµµένων απόψεων, δράσεων, µελε-
τών και αναφορών είχε µέχρι τώρα ελάχιστη εφαρµογή και κατά κανόνα
εστιαζόταν στην καταγραφή της ιστοριογραφίας της ελληνικής τυπογρα-
φίας και των εκδοτικών προσπαθειών κατά την Αναγέννηση, τον Διαφω-
τισµό και την Ελληνική Επανάσταση. Πέραν αυτών των περιόδων, η κα-
ταγραφή και η πρόσβαση σε ευρύτερο αρχειακό υλικό και αρθρογραφία,
ιδιαίτερα για το β′ µισό του 20ού αιώνα, είναι εξαιρετικά δύσβατη και η
αλίευση κάποιου άρθρου ή κειµένου απαιτεί συνήθως πολύ χρόνο και υπο-
µονή.
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«Η πλατεία ήταν γεµάτη» στην εκδήλωση του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας,
Στέγη Ιδρύµατος Ωνάση, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015. (Πηγή: archivesofdesign.gr.)

Το ενδιαφέρον για την Οπτική Επικοινωνία στην Ελλάδα άρχισε να µε-
γαλώνει κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν τόσο οι κοινωνι-
κοοικονοµικές όσο και οι τεχνολογικές συνθήκες του ευρύτερου εκδοτικού
χώρου και των οπτικοακουστικών µέσων αναπτύχθηκαν κατακόρυφα και
γρήγορα όλο και περισσότεροι ταλαντούχοι δηµιουργοί βρέθηκαν στο κέ-
ντρο της. Όπως όµως συχνά συµβαίνει στη χώρα µας µε την έλλειψη βασι-
κών υποδοµών στην παιδεία και τις επαγγελµατικές δοµές, η ενασχόληση
υπήρξε κατ’ ουσίαν άναρχη και εξαρτιόταν µόνο από το µεράκι και τις
γνώσεις κάποιων ατόµων. Η µόνη ειδικευµένη βιβλιολογική βιβλιοθήκη
στον χώρο των εκδόσεων, αυτή του ΕΚΕΒΙ, έπαψε ουσιαστικά να λειτουρ-
γεί συστηµατικά µέσα στην καταιγίδα των µνηµονίων.

Όποιος εργάζεται στους τοµείς της Οπτικής Επικοινωνίας και δεν έχει
άµεση σχέση µε τον ακαδηµαϊκό χώρο αντιµετωπίζει σηµαντικές δυσκο-
λίες να εντοπίσει τη διάσπαρτη υπάρχουσα βιβλιογραφία και να αντλήσει
γνώσεις και ενηµέρωση χωρίς την ύπαρξη µιας συστηµατικής βάσης δε-
δοµένων της εντόπιας παραγωγής. Και χωρίς σοβαρή αρχειοθέτηση του
υλικού, χωρίς πειθαρχηµένη έρευνα των ιδεών και των τάσεων των Ελ-
λήνων δηµιουργών, χωρίς κριτική αποτίµηση της προσφοράς τους, χωρίς
τελικά την ευρύτερη αίσθηση και την αφοµοίωση της ελληνικής συλλογι-
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«Τὸ δίκαιον τοῦ νὰφανερώνωµεν τὴν γνώµην µας…»Φράση του ΡήγαΦεραίου σε αφίσα
που παρουσιάστηκε στην εκδήλωση του Αρχείου Οπτικής Επικοινωνίας Ελλάδας, Στέγη
Ιδρύµατος Ωνάση, Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2015. (Πηγή: archivesofdesign.gr.)

κότητας του χώρου µας, τα αποτελέσµατα της δουλειά µας τείνουν όλο
και περισσότερο προς την άκριτη αντιγραφή εφήµερων ξένων προτύπων
και δεν έχουν να προσφέρουν παρά ελάχιστες ουσιαστικές κατευθύνσεις
στην παιδεία της επόµενης γενιάς.

Η Οπτική Επικοινωνία ως κλάδος επεκτείνεται διαρκώς περιλαµβάνο-
ντας όλο και ειδικότερα πεδία, και η ανάγκη, ως δηµιουργοί οπτικού πε-
ριεχοµένου, να διαθέτουµε γνώσεις και να έχουµε συνεχή ενηµέρωση για
την πνευµατική παραγωγή του παρελθόντος και του παρόντος δεν είναι
πλέον πολυτέλεια για λίγους σε µια κλειστή κοινωνία, όπως ήταν η Ελ-
λάδα του χτες. Αποτελεί βασική υποδοµή που πρέπει όλοι όσοι ενεργο-
ποιούνται στον χώρο µας, αλλά και όχι µόνο αυτοί, να την ενισχύουν και
να την χρησιµοποιούν ως καθηµερινό λειτουργικό εργαλείο και ως τέτοιο
πρέπει να εκπαιδεύουµε τις νέες γενιές να την αντιµετωπίζουν.

Οφείλουµε λοιπόν να αναγνωρίσουµε και να τιµήσουµε τον µακρό-
χρονο µόχθο και τη συνέπεια λόγων και έργων του Δηµήτρη Λεγάκη. Η
τολµηρή προσπάθειά του να βάλει τις πρώτες στέρεες βάσεις για τη σύ-
νταξη και τη συνεχή ενηµέρωση και συµπλήρωση ενός Αρχείου της Οπτι-
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κής Επικοινωνίας στην Ελλάδα, και µάλιστα κάτω από τις συγκεκριµένες
απαράδεκτες συνθήκες στοχευµένης διάλυσης των κοινωνικών υποδοµών
στη χώρα µας, έφερε πλέον τα πρώτα απτά αποτελέσµατα. Αποτελεί ένα
βαθειά ενθαρρυντικό µήνυµα πως µέσα στον ορυµαγδό της επέλασης και
τελικά επιβράβευσης του τίποτα και του δήθεν, που µε τόση δραµατικό-
τητα ζήσαµε το καλοκαίρι του 2015, υπάρχουν ακόµα άνθρωποι που αντι-
στέκονται σιωπηλά από τις επάλξεις που βρέθηκαν, παρότι εξαντλούνται
ψυχικά και οικονοµικά για να στηρίξουν τους στόχους που έθεσαν.
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TEXΝΙΚÉΣ
Περιστροφές στον κύβο του Rubik

Πριν από λίγο καιρό, µαζί µε τον Dick Nicklalls, ετοιµάσαµε µια πρώτη
έκδοση του πακέτου rubik, για τη στοιχειοθεσία κύβων του Rubik, και του
πακέτου rubikrotation, το οποίο παρέχει µια εντολή για την επεξεργασία
περιστροφών κύβων του Rubik.

Όπως συµβαίνει µε κάθε είδους λογισµικό, έρχεται κάποια στιγµή που
ανακαλύπτεις πως και το δικό σου λογισµικό είναι ανεπαρκές σε κάποιο
σηµείο και πρέπει να βελτιωθεί αµέσως. Στην προσπάθεια βελτίωσης προ-
κύπτουν άλλα προβλήµατα που πρέπει και αυτά να λυθούν. Αυτό συνέβη
και στην περίπτωση των πακέτων rubik και rubikrotation.

Αναζήτηση και εκτέλεση εξωτερικών εντολών
Καθώς φτιάχναµε τα πακέτα, σε κάποιο σηµείο έπρεπε να µπορούµε να
τρέξουµε µια εξωτερική εφαρµογή, αλλά δεν γνωρίζαµε αν η εφαρµογή
υπήρχε στο σύστηµά µας. Το πρόβληµα λοιπόν ήταν αν και πώς θα µπο-
ρούσε το TEX να δει αν υπάρχει η συγκεκριµένη εφαρµογή στο σύστηµα
µας ή όχι.

Καταρχάς είναι γνωστό πως το TEX, αλλά και όλοι οι απόγονοι του, µπο-
ρούν να τρέξουν εξωτερικές εντολές του λειτουργικού συστήµατος (του
κελύφους), αν τα τρέξουµε µε το όρισµα -shell-escape. Π.χ.

$ xelatex -shell-escape test

Άρα για να δούµε αν υπάρχει µια εντολή (ή µια άλλη εφαρµογή), θα πρέπει
να δούµε αν υπάρχει τρόπος να ελέγξουµε την ύπαρξη ή όχι µιας συγκε-
κριµένης εντολής.

Η λύση που θα δώσω αφορά µόνο λειτουργικά συστήµατα Unix ή τύπου
Unix (αν εξαιρέσει κανείς τα MS-Windows, όλα τα άλλα λειτουργικά συ-
στήµατα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία). Όποιος έχει στοιχειώδη γνώση
του κελύφους του Unix, θα σκεφτόταν να χρησιµοποιήσει την εντολή
which, όµως αυτή δεν είναι εντολή του κελύφους αλλά ένα εξωτερικό πρό-
γραµµα. Συνεπώς καλό είναι να την αποφεύγουµε σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ψάχνοντας στο Ιντερνέτ, ανακάλυψα πως, σε περιβάλλον Unix, οι παρα-
κάτω τρεις εντολές κάνουν ακριβώς αυτό που επιθυµούσα:

$ command -v foo >/dev/null 2>&1 || \
{ echo >&2 "foo is not installed!"; exit 1; }

51
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$ type foo >/dev/null 2>&1 || \
{ echo >&2 "foo is not installed!"; exit 1; }

$ hash foo 2>/dev/null || \
{ echo >&2 "foo is not installed!"; exit 1; }

Φυσικά οι εντολές αυτές δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως έχουν σε
κώδικα LATEX. Για να γίνει αυτό, πρέπει να χρησιµοποιήσουµε την εντολή
\write18. Η εντολή \write συνοδεύεται πάντα από το όνοµα ενός αρχείου
όπως δείχνει το παρακάτω παράδειγµα:

\immediate\openout\tempfile=list.tex
\immediate\write\tempfile{Έξοδος σε αρχείο}
\immediate\closeout\tempfile

Για να εκτελεστεί µία εντολή, θα πρέπει να χρησιµοποιήσουµε το προδη-
λωµένο όνοµα 18. Για παράδειγµα, η εντολή

\immediate\write18{ls -l > LS.txt}

απλά τρέχει την εντολή του συστήµατος ls -l > LS.txt και δηµιουργεί το
αρχείο LS.txt.

Θα δώσω τώρα τη λύση στο αρχικό µας πρόβληµα και στη συνέχεια θα
εξηγήσω τι ακριβώς κάνει ο κώδικας. Ορίστε λοιπόν η λύση:

1 \documentclass[a4paper]{article}
2 \begin{document}
3 \let\RRFexiststrue\relax
4 \let\RRFexistsfalse\relax
5 \immediate\write18{echo "\RRFexiststrue" >temp.dat}
6 \immediate\write18{command -v rubikrotation >/dev/null 2>&1 ||
7 echo "\RRFexistsfalse" >temp.dat}
8 \newif\ifRRFexists
9 \input temp.dat

10 \ifRRFexists
11 OK no problem!
12 \else
13 Oh, there is a problem\ldots
14 \fi
15 \end{document}

Η δεύτερη εντολή \immediate\write18 έχει γραφτεί σε δύο γραµµές για
καθαρά εµφανισιακούς λόγους, αλλά δεν θα πρέπει να γραφτεί έτσι στον
πηγαίο κώδικα ενός αρχείου.

Ας δούµε τώρα τι κάνει ο κώδικας αυτός. Αρχικά, στις γραµµές 3 και 4,
ορίζουµε δύο νέες εντολές ως ισοδύναµες του \relax. Η εντολή \relax δεν
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κάνει απολύτως τίποτα! Ο λόγος που ορίζουµε έτσι τις δύο νέες εντολές
είναι επειδή τις χρειαζόµαστε παρακάτω.

Μετά, µε την πρώτη εντολή εξόδου \immediate\write18 (γραµµή 5),
εκτελείται η εντολή του συστήµατος echo. Η εντολή αυτή κανονικά γρά-
φει το όρισµά της (ό,τι υπάρχει ανάµεσα στα διπλά αγγλικά εισαγωγικά
"...") στην οθόνη του τερµατικού. Όµως εδώ, µε τον τελεστή ανακατεύ-
θυνσης >, το όρισµα της εντολής echo (\RRFexiststrue) γράφεται σε ένα
αρχείο µε το όνοµα temp.dat. (Αν το temp.dat υπάρχει ήδη, τότε το περιε-
χόµενό του θα αντικατασταθεί από το όρισµα της echo.)

Με τη δεύτερη εντολή εξόδου \immediate\write18 (γραµµές 6–7), εκτε-
λείται η εντολή του συστήµατος command. Αν η εντολή του συστήµα-
τος command αποτύχει για κάποιο λόγο (στην περίπτωσή µας, αν δεν
βρει µέσα στο σύστηµα κάποια εντολή ή κάποια εφαρµογή µε το όνοµα
rubikrotation), τότε το || λέει στο σύστηµα να εκτελέσει την εντολή του
συστήµατος echo "\RRFexistsfalse". Έτσι, µε τη δεύτερη εντολή εξόδου,
το περιεχόµενο του αρχείου temp.dat θα αντικατασταθεί από την εντολή
\RRFexistsfalse, εφόσον αποτύχει η αναζήτηση της εξωτερικής εντολής
rubikrotation.

Μετά την εκτέλεση των δύο εντολών εξόδου, το αρχείο temp.dat θα
περιέχει είτε την εντολή \RRFexiststrue είτε την εντολή \RRFexistsfalse.
Κατόπιν στη γραµµή 8 δηµιουργούµε τη λογική µεταβλητή \ifRRFexists,
και στη γραµµή 9 το LATEX διαβάζει το περιεχόµενο του αρχείου temp.dat.
Αν το LATEX βρει εκεί την εντολή \RRFexiststrue, τότε το αποτέλεσµα του
ελέγχου \ifRRFexists είναι true (αληθές). Αν το LATEX βρει στο αρχείο
temp.dat την εντολή \RRFexistsfalse, τότε το αποτέλεσµα του ελέγχου
\ifRRFexists είναι false (ψευδές).

Στις πέντε τελευταίες γραµµές του κώδικα (γραµµές 10–14), εκτελείται
η εντολή ελέγχου \ifRRFexists, και ανάλογα µε την τιµή της οµώνυµης
λογικής µεταβλητής, το LATEX εκτελεί τον πρώτο ή τον δεύτερο κλάδο του
\if...

Διαχωρισµοί χαρακτήρων στο στοµάχι του TEX
Ένα άλλο πρόβληµα που θέλαµε να λύσουµε ήταν το εξής: Έστω ότι
έχουµε µια σειρά από περιστροφές για τον κύβο του Rubik οι οποίες χω-
ρίζονται µε κόµµα, π.χ.
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U,D2,L3,R

και θέλουµε να βρούµε έναν τρόπο, από αυτή την είσοδο, να λαµβάνουµε

U , D , D , L , L , L , R

Με άλλα λόγια, θέλαµε το TEX να διαβάζει π.χ. D2 και να µας δίνει D , D .
Για να λύσουµε αυτό το πρόβληµα, πρέπει να γνωρίζουµε πως το D και το
2 είναι για το TEX δύο ξεχωριστοί χαρακτήρες και πως δεν θα τους διαβάσει
µαζί.

Λύση στο πρόβληµα αυτό δίνει η µακροεντολή \@ifnextchar, που περι-
λαµβάνεται στον πυρήνα (kernel) του LATEX. (Υπενθυµίζεται ότι οι µακρο-
εντολές του πυρήνα του LATEX περιέχουν τον χαρακτήρα @. Για να χρησι-
µοποιηθούν µετά το \begin{document}, θα πρέπει να περιβάλλονται από
τις εντολές \makeatletter και makeatother.) Η µακροεντολή \@ifnextchar
δέχεται ως πρώτο όρισµα έναν χαρακτήρα και, αν ο επόµενος χαρακτήρας
εισόδου είναι αυτός του πρώτου ορίσµατος, εκτελεί το δεύτερο όρισµά της,
αλλιώς εκτελεί το τρίτο όρισµα. Αν λοιπόν γράψουµε τον κώδικα

\@ifnextchar2{\fbox{D}, \fbox{D}\@gobble}{...}

τότε το TEX ελέγχει αν ο επόµενος χαρακτήρας είναι το 2. Εάν πράγµατι
αυτό ισχύει, τότε το TEX θα τυπώσει δύο D εντός πλαισίου χωρισµένα από
ένα κόµµα:

D , D .

H εντολή \@gobble έχει ως αποτέλεσµα να αγνοηθεί το 2. Αλλιώς θα εµ-
φανιστεί ένα 2 µετά τα D , D — πράγµα που δεν το επιθυµούµε.

Τώρα το επόµενο ερώτηµα είναι πώς θα σπάσουµε το U,D2,L3,R στις
περιστροφές. Ορίστε η λύση:

\usepackage{tokenizer}
\begin{document}
\def\Source{U,D2,L3,R}
\whiledo{\not\equal{\Source}{}}
{%

\GetTokens{FirstToken}{SecondToken}{\Source}%
\expandafter\expandafter\expandafter\mycmd\FirstToken%
\let\Source\SecondToken%

}

Εδώ χρησιµοποιούµε το πακέτο tokenizer του Sascha Herper, το οποίο µας
επιτρέπει να σπάσουµε µια σειρά από χαρακτήρες που περιέχουν ένα
κόµµα σε δύο υποσειρές χαρακτήρων. Έχουµε επίσης µια δοµή επανάλη-
ψης \whiledo, που σταµατά µόλις τα περιεχόµενα της \Source τελειώσουν.
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Η επόµενη εντολή \GetTokensπροέρχεται από το πακέτο tokenizerκαι σπά-
ζει τα περιεχόµενα της \Source σε δύο µέρη µε δεδοµένο πως υπάρχει κά-
που ένα κόµµα: το πρώτο µέρος (FirstToken) είναι ό,τι υπάρχει πριν το
κόµµα, ενώ το δεύτερο µέρος (SecondToken) είναι ό,τι ακολουθεί το κόµµα.
Η δεύτερη γραµµή της επανάληψης \expandafter\...σπάζει το πρώτο µέ-
ρος σε χαρακτήρες, όπως θα δούµε παρακάτω. Τέλος, η τελευταία γραµµή
\let\... επανορίζει την εντολή \Source ως το υπόλοιπο περιεχόµενο της
\Source µετά το κόµµα, δηλαδή ως το δεύτερο µέρος. Ο βρόχος \whiledo
επανεκτελείται µέχρι που το \Source να είναι άδειο.

Ας δούµε τώρα πώς ορίζεται η εντολή \mycmd:

\makeatletter
\def\mycmd#1{%

\@ifnextchar2{\fbox{#1}, \fbox{#1}\@gobble}{%
\@ifnextchar3{\fbox{#1}, \fbox{#1}, \fbox{#1}\@gobble}{%

\fbox{#1}}}}
\makeatother

Στο σηµείο αυτό πρέπει να εξηγήσω γιατί υπάρχουν οι τρεις εντολές
\expandafterστη δοµή επανάληψης \whiledo. H γενική χρήση της εντολής
\expandafter έχει ως εξής:

\expandafter ⟨λεκτική µονάδα
𝑒
⟩ ⟨λεκτική µονάδα1⟩ ...

... ⟨λεκτική µονάδα
𝑛
⟩ ...

Εδώ ⟨λεκτική µονάδα
𝑖
⟩ είναι µία εντολή ή οτιδήποτε άλλο έχει ορισθεί και

ξεκινάει µε µία αντιπλάγια. Στη συγκεκριµένη περίπτωση:

1. Η ⟨λεκτική µονάδα
𝑒
⟩ η οποία ακολουθεί αµέσως την εντολή αποθη-

κεύεται χωρίς να αναπτυχθεί.

2. Γίνεται εξέταση της ⟨λεκτικής µονάδας1⟩.

(αʹ) Αν η ⟨λεκτική µονάδα1⟩ είναι µακροεντολή, τότε θα γίνει ανά-
πτυξη της και θα καταναλωθούν και όσες λογιστικές µονάδες
αντιστοιχούν σε πιθανά ορίσµατα της µακροεντολής. Το τελικό
αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη της ⟨λεκτικής µονάδας

𝑒
⟩ ακολου-

θούµενη από ό,τι ανέπτυξε στο ενδιάµεσο η µηχανή στοιχειοθε-
σίας.

(βʹ) Αν η ⟨λεκτική µονάδα1⟩ είναι βασική εντολή της στοιχειοθετικής
µηχανής, τότε δεν έχει κανένα αποτέλεσµα εκτός κι αν είναι
η εντολή \expandafter. Συνήθως είναι περιττός ο αριθµός των
εντολών αυτών. Οπότε έχει ως αποτέλεσµα να γίνει ανάπτυξη
της µεθεπόµενης εντολής, καθώς η επόµενη αποθηκεύεται για
ύστερη χρήση, κ.ο.κ.
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Ας δούµε τώρα ένα απλό παράδειγµα. Έστω ότι ορίζουµε τις παρακάτω
εντολές

\def\ID#1{*#1*}
\def\mystring{abc}

Η εντολή \ID\mystring θα τυπώσει

*abc*

Αν τώρα βάλουµε ένα \expandafter στην αρχή, δηλαδή

\expandafter\ID\mystring

θα τυπωθεί

*a*bc

Τώρα ας ορίσουµε µια νέα εντολή ως εξής:

\def\mymystring{\mystring}

Τότε οι παρακάτω εντολές

\expandafter\ID\mymystring \\
\expandafter\expandafter\expandafter\ID\mymystring

θα τυπώσουν αντίστοιχα

*abc*
*a*bc

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που υπάρχουν τα τρία \expandafter. Για
µια πιο λεπτοµερή εξήγηση του \expandafter, σας συνιστώ να διαβάσετε
ένα άρθρο του Stephan v. Bechtolsheim που δηµοσιεύθηκε πριν από πολλά
χρόνια στο TUboat (vol. 9 (1988), (1), pp. 57–61; URL: http://www.tug.org/
TUGboat/tb09-1/tb20bechtolsheim.pdf).

— Απόστολος Συροπουλος
asyropoulos at yahoo dot com
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ΒΙΒΛÍΟ-ΠΑΡΟΥΣÍΑΣΗ
ΔηµήτρηςΛεγάκης, Γιὰ ἕνα ἐκδοτικὸ ἀρχεῖο τυπογραφίας, γραφιστικῆς,
γραφικῶν τεχνῶν καὶ διαφήµισης: Πηγὲς ἀπὸ βιβλία, περιοδικά, ἄρθρα
καὶ βίντεο, φιλ. ἐπιµ. Κώστας Σπαθαράκης, προλ. σηµ. Δηµήτρης Θ. Ἀρ-
βανίτης καὶ Γιῶργος Κατσαµάκης, σσ. ιη′ + 56. Ἀρχεῖο Ὀπτικῆς Ἐπικοι-
νωνίας Ἑλλάδας (ΑΟΕΕ), Ἀθήνα 2015. ISBN 978‒618‒81986‒0‒9. Διανέµεται
στὰ µέλη τοῦ ΑΟΕΕ µέσῳ τοῦ ἱστοχώρου archivesofdesign.gr.

Τὸ βιβλίο τοῦ γραφίστα Δηµήτρη Λεγάκη ἀπο-
τελεῖ µιὰ πρώτη παρουσίαση τοῦ Ἀρχείου Ὀπτικῆς
Ἐπικοινωνίας Ἑλλάδας. Ὅπως ἀναφέρεται σὲ σχε-
τικὴ ἀνακοίνωση, πρόκειται γιὰ ἕνα «δοκίµιο–ἐγχει-
ρίδιο µὲ τὴ βιβλιογραφία τῆς τυπογραφίας, τῆς γρα-
φιστικῆς, τῶν γραφικῶν τεχνῶν καὶ τῆς διαφήµισης
στὴν Ἑλλάδα. Ἕνα ἀρχεῖο βιβλίων, περιοδικῶν, ἄρ-
θρων καὶ βίντεο, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ συγκεντρώνει
ἐκδόσεις ἀπὸ τοὺς τελευταίους τέσσερις καὶ πλέον
αἰῶνες τῆς ἱστορίας µας.»

Στὸ παρελθὸν ἔχουν γίνει µερικὲς πολὺ σηµαν-
τικές, ἀλλὰ µᾶλλον ἀποσπασµατικές, προσπάθειες
γιὰ τὴν µελέτη καὶ καταγραφὴ τῆς πλούσιας πα-
ράδοσης στὴν ἑλληνικὴ τυπογραφικὴ καὶ γενικότερα γραφιστικὴ τέχνη.
Ἐκεῖνο ποὺ ἔλειπε µέχρι τώρα ἦταν µία συστηµατικὴ ταξινόµηση, κατα-
λογογράφηση καὶ ἀποθήκευση ὅλου αὐτοῦ τοῦ πλούτου γιὰ τὶς µέλλουσες
γενιές. Τοῦτο τὸ βιβλίο εἶναι ἕνα δεῖγµα τῶν φιλοδοξιῶν τοῦ ΑΟΕΕ νὰ κα-
λύψει αὐτὸ τὸ κενό. Εὐχόµαστε ὁλόψυχα ἡ προσπάθεια νὰ πετύχει καὶ νὰ
ἔχει συνέχεια σὲ βάθος χρόνου. (Γιὰ τὸ ΑΟΕΕ, βλ. ἐπίσης σσ. 45–50.)

∗ ∗ ∗

Stefan Ko wi , LATEX Cookbook, 325 pages. Packt Publishing, Birmingham,
UK 2015. ISBN 978-1-78439-514-8. Τιµὴ 29,99 €.

Ὁ µαθηµατικὸς καὶ προγραµµατιστὴς Στέφαν Κότβιτς εἶναι πολὺ γνω-
στὸς σὲ ὅσους παρακολουθοῦν τὸ tex.stackexchange.com, ὅπου δίνει συ-
χνὰ συµβουλὲς γιὰ προβλήµατα TEXνικῆς φύσεως. Πρὶν ἀπὸ µερικὰ χρό-
νια, ἔγραψε ἕνα βιβλίο γιὰ ἀρχάριους µὲ τίτλο: LATEX Beginner’s Guide (κυ-
κλοφορεῖ ἀπὸ τὸν ἴδιο ἐκδοτικὸ οἶκο). Αὐτὴ τὴν φορὰ ἐπανέρχεται µὲ ἕνα
βιβλίο–τσελεµεντέ, στὸ ὁποῖο παρουσιάζονται συγκεντρωµένες περίπου
90 συνταγὲς γιὰ τὴν παραγωγὴ ἐπιστηµονικῶν ἐντύπων γιὰ διάφορες ἐπι-
στῆµες ὅπως µαθηµατικά, φυσική, χηµεία, ἠλεκτροτεχνία, πληροφορική,
κ.ἄ.
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58 Βιβλίο-Παρουσίαση

Ὁ συγγραφέας παραδέχεται ὅτι τὸ νέο βιβλίο
του δὲν εἶναι γιὰ πρωτάρηδες. Ὁ ἀναγνώστης πρέ-
πει νὰ ἔχει ὁρισµένες βασικὲς γνώσεις τοῦ LATEX,
πρὶν ἐπιχειρήσει νὰ χρησιµοποιήσει τὶς συνταγὲς
τοῦ Κότβιτς. Ἐπίσης, ὁ ἀναγνώστης/χρήστης πρέπει
νὰ ἔχει ὑποµονὴ καὶ ἐπιµονὴ γιὰ νὰ πειραµατιστεῖ
µὲ πολλὰ πακέτα ποὺ ἄλλα εἶναι καὶ ἄλλα δὲν εἶναι
τόσο κοινά: KOMA-Script, microtype, lulatex, pullquote,
κ.λπ. Ὁ συγγραφέας δίνει ἀκόµα ἐξηγήσεις γιὰ στοι-
χειοθέτηση σὲ σταθερὸ πλαίσιο (ὅταν δηλαδὴ ἀπαι-

τεῖται οἱ ἀράδες κάθε σελίδας νὰ εἶναι σὲ συγκεκριµένες θέσεις), ἕνα ἀπὸ
τὰ πιὸ δύσκολα καὶ µόνον µερικῶς ἐπιλυµένα προβλήµατα τοῦ TEX. Τέλος,
ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τρόπους διαχείρισης ἀρχείων PDF.

— Δηµήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com
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Ἀπὸ τὸ χθὲς

Ὅταν ὁ δάσκαλος ἦταν ἀλλιῶς

῾Η Μαρία Παπαρρηγοπούλου ἀναφέρεται
ὡς ἡ εἰκονογράφος σὲ προπολεµικὲς ἐκδό-
σεις τριῶν βιβλίων τῆς Πηνελόπης Δέλτα.
Τὸ πιὸ γνωστὸ ἀπὸ αὐτὰ τὰ βιβλία εἶναι ὁ
Τρελαντώνης (α′ ἐκδ., Τυπογρ. Ἑστία, Ἀθήνα
1932). Δυστυχῶς, γιὰ τὴν Παπαρρηγοπού-
λου δὲν βρήκαµε κανένα ἄλλο στοιχεῖο, πέρα
ἀπὸ τὸ ὄνοµά της στὰ βιβλία τῆς Δέλτα, ποὺ
συνεχίζουν νὰ κυκλοφοροῦν πάντα µὲ τὴν
ἴδια εἰκονογράφηση ἀπὸ τὶς Ἐκδόσεις Ἑστία.
Τὸ διπλανὸ σχέδιο τῆς Παπαρρηγοπούλου
προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Δέλτα Παρα-
µύθι χωρὶς ὄνοµα (γ′ ἔκδ., Τυπογρ. Ἑστία,
Ἀθήνα 1933).

59



i

i

“eutypon34-35” — 2015/11/30 — 10:02 — page 60 — #64
i

i

i

i

i

i



i

i

“eutypon34-35” — 2015/11/30 — 10:02 — page 61 — #65
i

i

i

i

i

i

Ἀπὸ τὸ χθὲς… 61

Νεράιδες κι ἅγιοι νανούριζαν παιδιὰ

Καὶ τὸν πῆρε ὁ Ἅη Βασίλης στὴν ἀγκαλιά του…

Τρίπτυχο σχέδιο τῆςΜαρίας Παπαρρηγοπούλου ἀπὸ τὸ «Πρωτοχρονιάτικο παραµύθι»
τῆς Πηνελόπης Δέλτα (Παραµύθια καὶ ἄλλα, γ′ ἔκδ., Οἱ Φίλοι τοῦ Βιβλίου, Ἀθήνα 1946).
Κατὰ πᾶσα πιθανότητα, σχέδια τῆς Παπαρρηγοπούλου χρησιµοποιήθηκαν καὶ στὴν
προπολεµικὴ β′ ἔκδοση τοῦ ἴδιου βιβλίου, τὴν ὁποία δὲν µπορέσαµε νὰ ἐντοπίσουµε.
Παρότι ὁ Ἅη Βασίλης τῆς εἰκόνας δὲν ἔχει καµιὰ σχέση µὲ τὸν Σάντα Κλάους, οἱ ἐπι-
δράσεις δυτικῶν εἰκονογράφων τῆς προπολεµικῆς ἐποχῆς εἶναι πολὺ ἐµφανεῖς.
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Instructions for Authors

Eutypon (Εὔτυπον), 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 pdfTEX, X ETEX, B TEX,
METAFONT, etc.), on TEX formats (such as LATEX, ConTEXt, etc.), as well as on typography in gen-
eral. On occasion, the journal will reprint articles published elsewhere (in their original language
or translated in Greek) with the wri en consent of the copyright holder of the original work.

Those who are interested in publishing their work in Eutypon should send to Apostolos Sy-
ropoulos (asyropoulos at yahoo dot com) 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 wri en in LATEX or X ELATEX code).
The article should be wri en in Greek or in English, although articles wri en in other lan-

guages will not be excluded from consideration.
Any photos/images accompanying the article should be submi ed in jpeg or eps (encapsu-

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

Articles submi ed 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 submi ed
article in case revisions or modifications are needed.

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

Ὁδηγίες γιὰ συγγραφεῖς

Tὸ Εὔτυπον, τὸ περιοδικὸ τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX, κυκλοφορεῖ κάθε ἑξά-
µηνο. Στὸ περιοδικὸ δηµοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ µὲ τὸ TEX καὶ τὰ συγγενικά του προγράµ-
µατα (τὸ pdfTEX, τὸ X ETEX, τὸ B TEX, τὸ METAFONT, κ.ἄ.), τὶς διάφορες φόρµες τοῦ TEX (LATEX,
conTEXt, κ.ἄ.), καθὼς καὶ ἄρθρα γιὰ τὴν τυπογραφία γενικότερα. Περιστασιακά, τὸ περιο-
δικὸ ἀναδηµοσιεύει ἄρθρα ποὺ ἔχουν δηµοσιευθεῖ ἀλλοῦ στὴν πρωτότυπη γλώσσα τους ἢ
σὲ µετάφραση µὲ τὴν ἔγκριση τοῦ κατόχου τῶν πνευµατικῶν δικαιωµάτων τοῦ πρωτότυπου
ἄρθρου.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ δηµοσιεύσουν ἐργασίες τους στὸ περιοδικό, θὰ πρέπει νὰ ἀπο-
στείλουν στὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο (asyropoulos at yahoo dot com) τὰ παρακάτω:

• µία σύντοµη περίληψη τῆς ἐργασίας τους (100–150 λέξεις) στὴν ἑλληνικὴ καὶ τὴν ἀγ-
γλικὴ γλώσσα, καὶ

• ἕνα ἠλεκτρονικὸ ἀντίγραφο τῆς ἐργασίας τους (κατὰ προτίµηση σὲ κώδικα LATEX ἢ
X ELATEX).

Τὸ ἄρθρο θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραµµένο στὰ ἑλληνικὰ ἢ στὰ ἀγγλικά, ἂν καὶ δὲν ἀποκλεί-
εται ἡ δηµοσίευση ἄρθρων καὶ σὲ ἄλλη γλώσσα.

Φωτογραφίες καὶ εἰκόνες ποὺ συνοδεύουν τὴν ἐργασία πρέπει νὰ ὑποβάλλονται στὴν
µορφὴ ἀρχείων jpeg ἢ eps (encapsulated PostScript) καὶ σὲ εὐκρίνεια τουλάχιστον 300 dpi,
ὥστε νὰ εἶναι εὔκολη ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ ἐνσωµάτωσή τους στὸ περιοδικό.

Οἱ ἐργασίες ποὺ ὑποβάλλονται κρίνονται ὡς πρὸς τὴν καταλληλότητά τους γιὰ δηµοσί-
ευση ἀπὸ τὴν Συντακτικὴ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποῖα ἐπικοινωνεῖ µὲ τὸν συγγραφέα τῆς κάθε ἐργα-
σίας στὴν περίπτωση ποὺ χρειάζονται διορθώσεις ἢ ἄλλου εἴδους µεταβολὲς στὸ κείµενο.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, οἱ ἐνδιαφερόµενοι µποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὴν Συν-
τακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ περιοδικοῦ (στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ δίνεται παραπάνω) ἢ
στὸν ἱστοχῶρο τοῦ περιοδικοῦ: www.eutypon.gr.
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