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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 distributed
for free in electronic format to the mem-
bers of the GTF Group, and to the public
in general through Internet. Printed copies
are also sent to contributors to the journal
as well as to selected libraries. e articles
of Eutypon deal with TEX and with elec-
tronic typeseing in general.

e address of Eutypon is:
Greek TEX’s Friends
(c/o A. Syropoulos)

366, 28th October Street
GR-671 00 Xanthi

Greece

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

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

Articles appearing in Eutypon have been
carefully selected and edited with the re-
sponsibility of the Editorial Board. Papers
published in Eutypon may be copied and
redistributed for free, provided their ori-
gin is mentionned. Eutypon and the GTF
Group do not assume any responsibity for
methods, products, instructions or ideas
described or expressed in authored articles
published in this periodical.

e Editorial Board of Eutypon constists
of: Apostolos Syropoulos (Xanthi, Greece),
Dimitrios Filippou (Volos, Greece) and
Ioannis Dimakos (Patras, Greece).

Τὸ Εὔτυπον ἀποτελεῖ περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Συλ-
λόγου Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX (ΕΦΤ). Κυκλο-
φορεῖ ἀνὰ ἑξάμηνο καὶ διανέμεται δωρεὰν σὲ
ἠλεκτρονικὴ μορφὴ στὰ μέλη τοῦ Συλλόγου καὶ
στὸ εὐρύτερο κοινὸ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸ πε-
ριοδικό ἀποστέλλεται ἐπίσης σὲ ἔντυπη μορφὴ
στοὺς συγγραφεῖς καὶ σὲ ἐπιλεγμένες βιβλιοθῆ-
κες. Στὶς σελίδες τοῦ Εὐτύπου δημοσιεύονται ἄρ-
θρα σχετικὰ μὲ TEX καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ στοι-
χειοθεσία ἐντύπων γενικότερα.

Ἡ διεύθυνση τοῦ Εὐτύπου εἶναι:
Σύλλογος Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX
(ὑπόψη Ἀπόστολου Συρόπουλου)

28ης Ὀκτωβρίου 366
671 00 Ξάνθη

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

Οἱ ἱστοσελίδες τοῦ Εὐτύπου φιλοξενοῦνται στοὺς
διακομιστὲς τῆς ἑταιρείας «Ἐγνατία» Πληροφο-
ρικὴ καὶ Πολιτισμός, στὴν Κομοτηνή (www.egn.
gr).

Τὰ ἄρθρα ποὺ δημοσιεύονται στὸ Εὔτυπον ἔχουν
ἐπιλεγεῖ καὶ θεωρηθεῖ μὲ εὐθύνη τῆς Συντακτικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀνα-
δημοσίευση καὶ ἡ διανομὴ ἄρθρων ποὺ ἔχουν ἤδη
δημοσιευθεῖ στὸ Εὔτυπον, ὑπὸ τὸν ὅρο ὅτι θὰ ἀνα-
φέρεται ἡ προέλευσή τους. Τὸ Εὔτυπον καὶ ὁ Σύλ-
λογος ΕΦΤ δὲν ἀναλαμβάνουν καμία εὐθύνη γιὰ
μεθόδους, προϊόντα, ὁδηγίες καὶ ἰδέες ποὺ πε-
ριγράφονται ἢ ἐκφράζονται ἐντὸς ἐνυπόγραφων
ἄρθρων δημοσιευμένων στὸ περιοδικό.

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐτύπου ἀποτελεῖ-
ται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο (Ξάνθη), τὸν
Δημήτρη Α. Φιλίππου (Βόλος) καὶ τὸν Γιάννη Δη-
μάκο (Πάτρα).
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Ο Μικυ επεστρεψε
. . . εν μεσω κρισεως

Φίλοι συνTEXνίτες,

Στὸ τεῦχος 30–31 τοῦ 2013, γράψαμε γιὰ τὸ τέλος τοῦ περιοδι-
κοῦ Μίκυ Μάους. Τελικά, ὁ Μίκυ Μάους δὲν πέθανε· πέρασε μόνον
στὰ χέρια ἄλλου ἰδιοκτήτη. Παρομοίως, μέσα στὸ 2014 νεκρανα-
στήθηκε ἕνας ἄλλος φίλος τῶν παιδικῶν μας χρόνων: ὁ Μπλέκ, ὁ
σωματαρὰς ὑπερασπιστὴς τῆς ἐλευθερίας. Πάντως, ἡ ἐπανεμφά-
νιση δύο παιδικῶν περιοδικῶν δὲν σημαίνει πὼς ἦρθε ἡ ἀνάκαμψη
στὸν χῶρο τῶν ἐκδόσεων. Ἀρκεῖ νὰ ρίξει κανεὶς μιὰ ματιὰ στὰ πρό-
σφατα στατιστικὰ στοιχεῖα τῶν ἡμερησίων ἐφημερίδων γιὰ νὰ κα-
ταλάβει.

Καὶ μιᾶς καὶ μιλᾶμε γιὰ τὸν ἑλληνικὸ ἐκδοτικὸ κόσμο, στὸ παρὸν
τεῦχος παρουσιάζεται ἕνα ἄρθρο τοῦ Γιάννη Μαμάη περὶ τυπο-
γραφικῆς αἰσθητικῆς, μὲ ἀφορμὴ τὰ πενηντάχρονα τοῦ ἐκδοτικοῦ
οἴκου Gutenberg. Τὰ πιὸ TEXνικὰ ἄρθρα τοῦ τεύχους ἀναφέρονται
στὴν ἐφαρμογὴ pandoc γιὰ τὴν μετατροπὴ ἀρχείων ἐπισήμανσης
(συμπεριλαμβανομένων τῶν ἀρχείων LATEX), στὸν διαχωρισμὸ χρω-
μάτων Pantone γιὰ ἐκτύπωση, στὴν δημιουργία ἑλληνικῶν σταυ-
ρόλεξων, καὶ στὴν εἰκοσιπεντάχρονη σχέση τοῦ TEX μὲ τὰ ἑλλη-
νικά.

Στὸ τακτικὸ κομμάτι «TEXνικές», γίνεται λόγος γιὰ ἀνάμειξη
γραμματοσειρῶν, ὅταν αὐτὸ εἶναι κάπως δύσκολο, καὶ γιὰ μιὰ
ἰδιαίτερη ἀβλεψία στὸ προηγούμενο τεῦχος. Τέλος, στὴν Βιβλιο-
παρουσίαση γίνεται λόγος γιὰ τέσσερα ἑλληνικὰ βιβλία ἐκδοτικοῦ
καὶ τυπογραφικοῦ ἐνδιαφέροντος.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπή
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Οἱ σημειώσεις τοῦ τυπογράφου

Τὸ Εὔτυπον στοιχειοθετήθηκε μὲ τὸ XƎLATEX καὶ μὲ κύριες γραμματοσειρὲς τὶς
Linux Libertine, Ubuntu καὶ DejaVu Sans Mono. Ὡς βασικὰ πακέτα χρησιμοποι-
ήθηκαν τὰ xgreek, geometry, crop, graphicx, url καὶ verbatim.

Ἡ μέλισσα στὸ ἐξώφυλλο προέρχεται ἀπὸ τὸν Κατάλογο τῶν κοινῶν βιβλίων τῆς
Τυπογραφίας Νικολάου Γλυκὺ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων (ἐν Βενετίᾳ 1821).

Ὁ τίτλος στὰ «ἜνTEXνα καὶ ἌTEXνα» εἶναι στοιχειοθετημένος μὲ τὴν ἐλεύθερη
γραμματοσειρὰ Carl Barks Script, ἡ ὁποία εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὰ Μίκυ Μάους.

Ἡ εἰκόνα σὲ τούτη τὴν σελίδα δείχνει τρεῖς συμπαγεῖς ἀράδες τῆς λινοτυπίας:
«[πᾶσα δόσι]ς ἀγαθὴ καὶ πᾶν δώρημα τέλειον…», ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Λειτουργία τοῦ
Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μὲ στοιχεῖα Nebiolo Ellade τῶν 10 στιγμῶν. Πρό-
κειται γιὰ ἀπομεινάρια μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς ποὺ βρέθηκαν στὸ τυπογραφεῖο K-Litho
τοῦ κ. Νίκου Κρεμμυδιώτη στὸ Μόντρεαλ (φωτογραφία: Δ. Α. Φιλίππου, 2014).

Ἡ εἰκόνα μὲ τὰ ἐργαλεῖα στὶς TEXνικὲς προέρχεται ἀπὸ τὴν εἰκονοθήκη ἐλεύ-
θερης πρόσβασης 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 φωτοτυ-
πικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ βιβλιοδεσία πραγματοποιήθηκαν στὴν Ξάνθη.
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Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg

Γιάννης Μαμάης

Ἐκδόσεις Gutenberg

Διδότου 37

106 80 Αθήνα

Η/Τ: giannism at dardanosnet dot gr

Ὁ ἀθηναϊκὸς ἐκδοτικὸς οἶκος Gutenberg συμπλήρωσε μέσα στὸ 2014 πενήντα
χρόνια παρουσίας καὶ δημιουργικῆς προσφορᾶς. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ γεγονός,
ὁ συγγραφέας — παλιότερα τυπογράφος καὶ σήμερα ἐπιμελητὴς ἐκδόσεων —
μίλησε γιὰ ζητήματα αἰσθητικῆς τῶν ἑλληνικῶν ἐντύπων σὲ ἐκδήλωση ποὺ
πραγματοποιήθηκε στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἰανὸς στὴν Ἀθήνα, στὶς 20 Ἰανουαρίου
2014. Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι ἡ ὁμιλία ἐκείνη.

For the 50 years of the Greek publishing house “Gutenberg”, by Yiannis Ma-
maïs — e Athenian publishing house “Gutenberg” celebrated in 2014 its 50th
anniversary. On that occasion, the author—once typographer and now book ed-
itor—gave a talk about issues of Greek book æsthetics at the bookstore Ianos in
Athens, on 20 January 2014. e present article is that talk.

Θ’ ἀρχίσω μὲ μιὰ τοποθέτηση:Κρίνω ὅτι τὰ βιβλία ποὺ ἐκδίδονται σήμερα, στὸ μεγαλύ-
τερο μέρος τους, δὲν ἔχουν τὴν ἀρτιότητα ποὺ θὰ προσδοκοῦσε κανεὶς ἀπὸ τὶς προόδους
τῆς ἐποχῆς. Δὲ λέω πὼς δὲν ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις. Ὑπάρχουν. Καὶ λαμπρές — ὁ Σταῦ-
ρος Πετσόπουλος (ἐκδόσεις Ἄγρα), ὁ Αἰμίλιος Καλιακάτσος (ἐκδόσεις Στιγμή), οἱ
ἄνθρωποι τοῦ ΜΙΕΤ¹ ἢ κάποιων ἱδρυμάτων ἐδῶ κι ἐκεῖ, καθὼς καὶ ὁρισμένα σχετικὰ
πρόσφατα ἐκδοτικὰ σχήματα μὲ στενό, πλὴν ἀξιέπαινο, κύκλο ἐργασιῶν. Ἀλλὰ οἱ
ἐξαιρέσεις εἶναι ἀδικαιολόγητα λίγες. Στὶς προθῆκες τῶν μεγάλων βιβλιοπωλείων
ἀφθονοῦν οἱ ἀκαλαίσθητες ἐκδόσεις — ὄχι οἱ προσεγμένες.

Προτείνω μιὰ σύγκριση μὲ τὰ βιβλία ποὺ κυκλοφόρησαν στὴν Ἑλλάδα τὴ δεκαε-
τία τοῦ 1940. Μέσα στὶς δυσμενέστερες συνθῆκες, μέσα στὴ χειρότερη ἔνδεια, πα-
ραχθήκανε θαυμαστὰ δείγματα τυπογραφικῆς τέχνης. Μπορεῖ κανεὶς νὰ πεῖ πολλὰ
γιὰ τοὺς ὅρους ποὺ τότε εὐνόησαν αὐτὴ τὴν ἐκλεκτὴ παραγωγή. Σημασία ἔχει ὅτι
κατορθώθηκε μὲ μιὰ τεχνολογία ποὺ λίγο διέφερε ἀπὸ κείνη τοῦ Γουτεμβέργιου.

Φρονῶ ὅτι θὰ ἐξηγούσαμε καλύτερα τὰ ἐπιτεύγματα ἐκείνης τῆς περιόδου, ἂν
παρατηρούσαμε αὐτὸ ποὺ συμβαίνει σήμερα. Καὶ συμβαίνει ὅ,τι κατηγοροῦσε σὲ
μερικοὺς ἀπὸ τοὺς σύγχρονούς του ἐκδότες ὁ γερο-Γκοβόστης: «Τί ξέρετε ἐσεῖς ἀπὸ
βιβλία;» ἔλεγε, ὅταν μοχθοῦσε νὰ βγάλει τὸν Ντοστογιέφσκι κι ἔπεφτε πάνω στὴν
ἀποδοκιμασία τους. «Ἐσεῖς εἶστε χαρτέμποροι. χαρτὶ πουλᾶτε.»Μιὰ ἄλλη, θρυλικὴ

¹Μορφωτικὸ Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης (Σ.τ.Ε.).
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2 Γ. Μαμάης

φυσιογνωμία τῆς βιβλιοφιλικῆς παραγωγῆς, ὁ Φίλιππος Βλάχος, τὸ ἔλεγε ἀλλιῶς:
«Μαῦρα γράμματα σὲ ἄσπρο χαρτί…».

Ἐπιτρέψτε μου νὰ διαβάσω κι ἕνα κείμενο πολὺ πιὸ σύγχρονο μὲ ἀνάλογες
κρίσεις. εἶναι τοῦ Γιώργου Βαρλάμου.

[…] Ἡ παράδοση τῆς τυπογραφίας, τόσο πλούσια καὶ σοφή, ἄφησε κα-
νόνες τέτοιους πού, ἀκολουθώντας τους, καταφέρνουμε νὰ φτιάξουμε
βιβλία εὐκολοδιάβαστα καὶ καλόγουστα, ποὺ φτάνουν νὰ εἶναι σωστὰ
στολίδια γιὰ τὴ βιβλιοθήκη. Τὸ κακὸ εἶναι ποὺ οἱ ἴδιοι οἱ τυπογράφοι
σήμερα, κάνοντας ἕνα ἐπάγγελμα πιὸ πολὺ κερδοσκοπικὸ παρὰ ἀγα-
πητό, ἀγνοοῦν κανόνες καὶ παράδοση. Τὸ θράσος ποὺ δίνει ἡ ἄγνοια
(ἐκδοτῶν, τυπογράφων καὶ διανοουμένων) ἔχει σὰν ἀποτέλεσμα τὴν κυ-
κλοφορία βιβλίων πού, σὲ πολὺ μεγάλο ποσοστό, εἶναι δυσκολοδιάβα-
στα, κουραστικὰ καὶ ἄσχημα.

Εἶναι δὲ ν’ ἀπορεῖ κανεὶς μὲ τοὺς συγγραφεῖς, πῶς ἀφήνουν νὰ γί-
νονται τὰ ἔργα τους ἑστίες κακογουστιᾶς κι ἀντιπάθειας γιὰ τὸ βιβλίο.

Μὲ βρίσκουν ἀπολύτως σύμφωνο οἱ διαπιστώσεις τοῦ Βαρλάμου. Κι ἐπιστρέφω
στὶς αἰτίες τοῦ σήμερα.

Φρονῶ, λοιπόν, ὅτι σήμερα τὸ ἔλλειμμα αἰσθητικῆς πηγάζει ἀπὸ ἀδιαφορία καὶ
ἄγνοια (αὐτὰ ἀκριβῶς ποὺ εἶχαν ἐξαφανιστεῖ μέσα στὰ χρόνια τοῦ Πολέμου καὶ τοῦ
Ἐμφυλίου). Καὶ γιὰ τὰ δυὸ ἔχει εὐθύνη ἡ ἀπουσία καλλιέργειας, σπουδῆς, μαθητείας.
Γιὰ τὴν ἄγνοια, εἰδικότερα, θὰ πρόσθετα καὶ τὶς πλάνες ἀπὸ ἐρασιτεχνισμό.

Τὴν ἀδιαφορία δὲν θὰ τὴ σχολιάσω. Οἱ αἰτίες της μὲ χτυπᾶνε στὴν καρδιά. Θὰ
μείνω λίγο στὴν εἰδικότερη αἰτία τῆς ἄγνοιας: τὴν πλάνη ἀπὸ ἐρασιτεχνισμό. Καὶ
σὰν τέτοια πρέπει νὰ θεωρήσουμε τὴν ἐπιμονὴ πολλῶν (ἀναγνωστῶν καὶ ἀνθρώπων
τοῦ βιβλίου) ὅτι αὐτὸ τὸ ὄργιο πολύχρωμων ἐξωφύλλων καὶ ἀτυχῶν ἐκζητήσεων
στὴ σελίδωση εἶναι καλαίσθητο, ὅτι τὰ παντρέματα τῶν πιὸ ἑτερόκλιτων γραμμα-
τοσειρῶν καὶ ἡ ἐπιστράτευση χαράξεων προορισμένων γιὰ ἀφίσες ἢ γιὰ ταμπέλες
καταστημάτων πλουτίζει καὶ ἀνανεώνει τὴν αἰσθητικὴ τοῦ βιβλίου…

Πλάνη ἀπὸ ἐρασιτεχνισμὸ ἀποτελεῖ ἡ ἰδέα ὅτι τὸ βιβλίο εἶναι ἕνα ἔντυπο ὅπως
ὁποιοδήποτε ἄλλο, ποὺ προσφέρεται γιὰ πειραματισμοὺς ξένους πρὸς τὴν κύρια
ἀποστολή του, δηλαδὴ τὸ ἐκτενὲς καὶ ἀπρόσκοπτο διάβασμα — πειραματισμοὺς
ποὺ διανύουν ὅλο τὰ φάσμα: ἀπὸ τὶς προτάσεις τῆς «ἀνατρεπτικῆς τυπογραφίας»
καὶ τὶς «φαντεζὶ» ἐπινοήσεις ὣς τὴ διαφημιστικὴ ἕλξη καὶ τὸ ἀμέριμνο ξεφύλλισμα
(σὰν τὰ περιοδικὰ ποικίλης ὕλης).

Πλάνη ἀπὸ ἐρασιτεχνισμό, τέλος, πρέπει νὰ χαρακτηρίσουμε τὴν ἐντύπωση
(διάχυτη ἀκόμα καὶ στὸν κόσμο τῆς παραγωγῆς) ὅτι τὸ ὡραῖο βιβλίο εἶναι ἀκριβό!
(Τὸ λέω αὐτὸ ἐπειδὴ κάποτε συγκατατίθενται νὰ ὁμολογήσουν καὶ οἱ πιὸ δύσπιστοι
ὅτι ὑπάρχει ἕνας τύπος βιβλίου ποὺ εἶναι πραγματικὰ ὄμορφο.) Πρῶτα ἀπ’ ὅλα,
αὐτὸ δὲν εἶναι δικαιολογία γιὰ νὰ μὴ γίνει ὡραῖο ἕνα βιβλίο. τὸ ἀντίθετο. (Τότε
ἡ συμβολὴ τοῦ ἐκδότη στὴν ὑπόθεση τοῦ βιβλίου περιορίζεται ἀφάνταστα. Ἔτσι
τουλάχιστον ἐγὼ τὸ καταλαβαίνω.) Κι ἔπειτα, δὲν εἶναι ἀκριβό: Μπορεῖ νὰ στοιχί-
ζει λίγο σὲ χρόνο ἀπασχόλησης, τουλάχιστον κατὰ τὴ φάση τοῦ προγραμματισμοῦ
του. Ἀλλὰ σὲ τίποτε περισσότερο.
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Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg 3

Στὴ βάση ὅλων αὐτῶν τῶν αἰτιῶν βρίσκεται ἡ παρεξήγηση τῆς τεχνολογίας.
Χρειάζεται ἢ δὲν χρειάζεται, καὶ σὲ ποιούς, ἡ γνώση τῆς τυπογραφικῆς παράδοσης στὴν
ἐποχὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν; Aὐτὸ εἶναι τὸ ἐρώτημα. Οἱ ὑπολογιστὲς διευ-
κόλυναν ἀφάνταστα τὴν παραγωγικὴ διαδικασία. ὁ καθένας μπορεῖ νὰ στήσει ἕνα
ἔντυπο καὶ νὰ τὸ στείλει στὸ πιεστήριο γιὰ διάφορες μορφὲς ἐκτύπωσης. Αὐτὴ ἡ
εὐκολία, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὶς πλάνες ποὺ προανέφερα, ἔφερε μιὰ νέα φάση ὑπο-
βάθμισης στὸ βιβλίο (μετὰ ἀπὸ ἐκείνην τῆς φωτοσύνθεσης, τὴ δεκαετία 1975–1985
κυρίως). Κατὰ τὴ γνώμη μου, οἱ εὐκολίες τῶν ὑπολογιστῶν εἶναι ἀπαράδεκτο νὰ
πηγαίνουν χαμ έ ν ε ς, ἐξαιτίας τῆς ἄγνοιας καὶ τῆς ἀδιαφορίας. Ἡ εὐκαιρία εἶναι
χρυσή.

Ἀρκετὰ μὲ τὴν κριτική. Ὀφείλω νὰ πῶ καὶ δυὸ λόγια γιὰ τὴ γραμμὴ τῶν Ἐκδό-
σεων Gutenberg ὡς πρὸς τὸ ζήτημα.

Τὰ βιβλία τῆς πρώτης εἰκοσαετίας τοῦ Gutenberg εἶναι τεκμήρια τῆς τυπο-
τεχνικῆς παράδοσης ποὺ ἐπικρατοῦσε στὴ χώρα μας. Εὐχῆς ἔργο εἶναι ὅτι ὁ ἐκ-
δοτικὸς οἶκος διέθετε καὶ διατήρησε ἐν ζωῇ (1964–1987) ἕνα παραδοσιακὸ τυπο-
γραφεῖο–βιβλιοδετεῖο ἀπ’ ὅπου παρήλασαν μερικοὶ ἀπὸ τοὺς καλύτερους τεχνίτες.
Ἀνάμεσά τους, ὅμως, ξεχωρίζω τὸν Νίκο Σκιαδᾶ, συγγραφέα ἄλλωστε καὶ σημαντι-
κῶν ἔργων γιὰ τὴν τυπογραφία [τὸ Χρονικὸ τῆς Τυπογραφίας (1966), τὸ τρίτομο Χρο-
νικὸ τῆς Ἑλληνικῆς Τυπογραφίας (1976-1982), τὴν Τυπογραφικὴ Δεοντολογία (1992)
κ.ἄ.]. Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ πέμπτου τόμου τῶν ποιητικῶν ἁπάντων τοῦ Γιώρ-
γου Σαραντάρη (Ποιήματα, 1987), τὸ τυπογραφεῖο ἔκλεισε, ἀφοῦ συνταξιοδοτήθηκε
κι ὁ τελευταῖος τυπογράφος.

Ἤδη, ὅμως, ἀπὸ τὸ 1975–1976 προσπαθοῦμε νὰ ἀξιοποιήσουμε τὴ φωτοσύνθεση.
Ἡ διαφορὰ τεράστια: σὲ φωτογραφικὸ χαρτὶ τὰ κείμενα, διορθώσεις καὶ νέο φω-
τογραφικὸ χαρτί (σὲ ρολά — τὰ «μπαστούνια»), σελιδοποίηση τοῦ τελικοῦ δοκι-
μίου πάνω σὲ φωτοτράπεζα μὲ «μιλιμετρέ», κομμάτια, «τσόντες», φωτογράφηση,
ἔνθεση τῶν φωτογραφιῶν στὸ μοντὰζ καὶ πάει λέγοντας… Κάποιοι, τότε, ἀντιστά-
θηκαν στὴ φωτοσύνθεση, ὅπως ὁ Αἰμίλιος Καλιακάτσος καὶ ὁ Σταῦρος Πετσόπου-
λος, τοὺς ὁποίους προανέφερα. Ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικότερα βιβλία τοῦ Gutenberg
μὲ τὴν τεχνολογία αὐτὴ ἦταν τὸ Λεξικὸ τῶν Συνθετῶν τοῦ Roland de Candé (1987) —
ὁ συγγραφέας του τὸ ὑποδέχτηκε μὲ ἀνυπόκριτο θαυμασμό, καὶ στὴν εὐχαριστήρια
ἐπιστολή του σημείωνε: «Εἶναι τιμὴ γιὰ τὴν κοινωνία μας νὰ σχεδιάζονται ἔτσι τὰ
βιβλία.»

Οἱ μορφικὲς ἀνησυχίες τῆς παραγωγῆς ἐκδηλώθηκαν ζωηρότερα ἀπὸ τὴ δεκαε-
τία τοῦ 1990 καὶ ἑξῆς, μὲ τὴ στροφὴ στὸ Σύστημα Ἐπιτραπέζιας Τυπογραφίας —
τὴ διάδοχη κατάσταση τῆς φωτοσύνθεσης, ποὺ εἶχε στὸ μεταξὺ κι αὐτὴ ἐξελιχθεῖ.
Καρποὶ ἐκείνης τῆς περιόδου ἦταν σειρὲς βιβλίων ὅπως: «Λογοτεχνία γιὰ Νέους»,
«Ἰδέες καὶ Συστήματα», «Τὸ Μυστικὸ καὶ τὸ Παράδειγμα», «Orbis Literæ», καὶ
«Γλωσσολογικὴ Βιβλιοθήκη». Στὶς σειρὲς αὐτὲς δοκιμάστηκαν κι ἄλλοι τύποι σε-
λιδοποίησης, τρόποι βελτίωσης τῶν γραμματοσειρῶν ποὺ ὑπῆρχαν (ἤδη καλύτερα
σχεδιασμένες), διαφόρων καὶ διαφορετικῶν διαστάσεων ἐκδόσεις κ.λπ. Εἴχαμε τὴν
τύχη, ἀπὸ τότε καὶ μέχρι σήμερα, νὰ συνεργαστοῦμε μὲ ἐκλεκτοὺς θεράποντες τῆς
σύγχρονης τεχνολογίας, καλοὺς μάστορες τοῦ φὶλμ καὶ τῶν ἐκτυπώσεων, ἀτελιὲ μὲ
ἀξιώσεις, φιλότιμους ἐπιμελητὲς κειμένου.
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4 Γ. Μαμάης

Ὁ κατάλογος τοῦ Gutenberg γιὰ τὶς ἐκδόσεις τοῦ 2014.

Πανηγυρικὸς καί… πολυτονικός!
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Γιὰ τὰ 50χρονα τοῦ Gutenberg 5

Καί, ἐδῶ καὶ δέκα–δεκαπέντε χρόνια, διαμορφώθηκε, κοντὰ στὶς ἄλλες ἐκδό-
σεις τοῦ οἴκου, μιὰ πρόταση πιὸ συνεκτικὴ καὶ πιὸ συγκεκριμένη, ἡ ὁποία ἀποτε-
λεῖ καὶ τὴν εἰσήγησή μας γιὰ τὴ μορφὴ βιβλίου ποὺ μπορεῖ μελλοντικὰ νὰ ἀντέξει,
ἴσως, στὸν ἀνταγωνισμὸ μὲ τὸ ἠλεκτρονικό του παράλληλο. Δὲν ἀποκλείστηκαν
οἱ μορφολογίες ποὺ δοκιμάστηκαν μὲ περισσότερη ἢ λιγότερη ἐπιτυχία σὲ δημο-
σιεύματα δεσμευτικοῦ περιεχομένου (π.χ., ἐπιστημονικὰ ἐγχειρίδια). Βελτιώθηκαν κι
αὐτές. Κυρίως, ὅμως, δρομολογήθηκε ἀθρόα ἡ παραγωγὴ μιᾶς σειρᾶς τίτλων ποὺ
δοκιμάζουν τὴν ἐφαρμογὴ ἐπιτυχημένων συμπερασμάτων τῆς τυπογραφικῆς παρά-
δοσης μὲ τὸν σύγχρονο τεχνολογικὸ ἐξοπλισμό.

Θὰ προσδιόριζα τὰ κυριότερα χαρακτηριστικὰ αὐτῶν τῶν ἐκδόσεων ὡς ἑξῆς:

• Μέριμνα γιὰ τὶς πιὸ καλοσχεδιασμένες γραμματοσειρές.

• Σεβασμὸς σὲ θεμελιώδεις ἀρχὲς τῆς σελιδοποίησης.

• Παγίωση ἐπιμέρους ἐπιλογῶν στὴ μορφολογία τοῦ κειμένου.

• Ἀναζήτηση καλαίσθητων πρωτοβουλιῶν καὶ λύσεων στὸ παραπάνω
πλαίσιο.

Ἀκούγονται κάπως ἀόριστα ὅλα αὐτά. Ἀλλὰ νομίζω ὅτι τὰ ἴδια τὰ βιβλία εἶναι ὁ
καλύτερος μάρτυρας γιὰ τὸ πῶς τὰ ἀντιλαμβανόμαστε.

Ἐννοεῖται πὼς οἱ ἀναζητήσεις σὲ μιὰ τέχνη δὲν τελειώνουν ποτέ – καὶ τὴν ἔντυ-
πη ἔκδοση σὰν τέχνη τὴν ἀντιμετωπίζουμε. Μιὰ τέχνη ποὺ ὑπηρετεῖ μιὰν ἄλλη τέ-
χνη: αὐτὴ τοῦ λόγου. Καὶ ποὺ ἀντλεῖ τὸ κύρος της ἀπὸ τὴν ἄρνηση νὰ ὑπηρετήσει
ἔργα ἀνάξια… λόγου. Γι’ αὐτὸ καὶ θεωρῶ ὅτι οἱ πιὸ καλοφτιαγμένες ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις
μας ὀφείλουν πολλὰ στὰ ἴδια τους τὰ κείμενα — στὴν ἀρτιότητά τους, τὸν ἐξοπλι-
σμό τους, τὴ φιλοκαλία τῶν δημιουργῶν καὶ τῶν συντελεστῶν τους ἐν γένει.

Κλείνω, ὡστόσο, μὲ μιὰ τελευταία ἐπιφύλαξη. Ὅσο κι ἂν οἱ τυποτεχνικὲς προτά-
σεις ἀποκαλύπτουν ἐλπίδα— ἐλπίδα ὅτι θὰ βελτιωθοῦν τὰ πράγματα στὴν ἐκδοτικὴ
πρακτική μας — προσωπικὰ μὲ τρώει ὁ φόβος ὅτι ἡ τύχη τοῦ ἔντυπου βιβλίου, ἴσως
ὄχι μόνο στὴ χώρα μας, δὲν θὰ εἶναι καλή. Καὶ μεγάλη εὐθύνη θὰ φέρουν γι’ αὐτὸ
οἱ δυὸ αἰτίες ποὺ προανέφερα: ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ἄγνοια.

Σκέφτομαι — καὶ τὸ ἔχω πεῖ ἀλλοῦ — ὅτι, ἂν βλέπαμε τὸν σχεδιασμὸ ἑνὸς βι-
βλίου σὰν μιὰ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, τότε ἡ σχέση συγγραφέα–ἐπιμελητῆ–ἐκδότη
θὰ ἦταν διαφορετική. Ὁ ἀσθενὴς δὲν πάει στὸ νοσοκομεῖο καὶ ἀρχίζει διάλογο γιὰ
τὴ δόση τοῦ ἀναισθητικοῦ ἢ τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιήσει ὁ χειρουργὸς τὸ νυστέρι.
Αὐτὰ τὰ ἀφήνει στοὺς γιατρούς. Κάπως ἔτσι θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται καὶ μὲ τὸ σχε-
διασμὸ τῶν βιβλίων.

∗ ∗ ∗
Ἡ ὁμιλία τοῦ Γιάννη Μαμάη στὸ βιβλιοπωλεῖο Ἰανὸς δημοσιεύθηκε ἐπίσης στὸ διαδικτυακὸ περιοδικὸὉ
Ἀναγνώστης (www.oanagnostis.gr) στὶς 30 Μαρτίου 2014, μὲ τίτλο «Ἡ αἰσθητικὴ τῶν ἐντύπων» (Σ.τ.Ε.).
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Pandoc: Ένας ελβετικός σουγιάς
μετατροπής αρχείων

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Η δυνατότητα μετατροπής αρχείων επισήμανσης από μία μορφή σε κάποια
άλλη είναι πολύ σημαντική. Το pandoc είναι μια εφαρμογή γραμμένη στη συ-
ναρτησιακή γλώσσα προγραμματισμού Haskell η οποία κάνει πολύ εύκολη την
μετατροπή αρχείων επισήμανσης. Επιπλέον, επιτρέπει και τη διαχείριση βι-
βλιογραφικών δεδομένων.

Pandoc: A Swiss Army knife for file conversion, by Apostolos Syropoulos —e
ability to convert markup files from one format to another is very impor-
tant. Pandoc is an application wrien in the functional programming language
Haskell which makes very easy the conversion of markup files. Moreover, it al-
lows for the management of bibliographic data.

1 Γενικά για το pandoc
Το πρόγραμμα pandoc¹, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τον John Mac-
Farlane, είναι μια εφαρμογή γραμμένη στη συναρτησιακή γλώσσα προγραμματι-
σμού Haskell². Το pandoc είναι ένα εργαλείο που κάνει πολύ εύκολη τη μετατροπή
αρχείων επισήμανσης από μία (υποστηριζόμενη) μορφή σε κάποια άλλη (υποστηρι-
ζόμενη μορφή). Επιπλέον επιτρέπει την επεξεργασία βιβλιογραφικών βάσεων κάνο-
ντας έτσι το έργο της μετατροπής σχεδόν τετρημένη υπόθεση. Προφανώς, η ιδιαι-
τερότητα του προγράμματος βρίσκεται στο γεγονός πως μπορεί να διαχειριστεί
πολλές μορφές αρχείων ενώ συνήθως παρόμοιες εφαρμογές μπορούν να κάνουν
μετατροπή από μία μορφή σε μία άλλη μορφή. Πιο συγκεκριμένα στον Πίνακα 1
φαίνονται τα είδη αρχείων που αναγνωρίζει και που μπορεί να δημιουργήσει το
πρόγραμμα pandoc.

Όπως αναφέρθηκε, το πρόγραμμα pandoc είναι γραμμένο σε Haskell το οποίο
σημαίνει πως αν η υπολογιστική πλατφόρμα που χρησιμοποιείτε δεν είναι κάποια
έκδοση των Windows ή το MacOS, τότε θα πρέπει να δημιουργήσετε εσείς το πρό-
γραμμα χρησιμοποιώντας την εντολή

¹http://johnmacfarlane.net/pandoc/
²http://www.haskell.org/
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8 Α. Συρόπουλος

Αρχεία εισόδου Αρχεία εξόδου
docbook asciidoc
haddock beamer, texinfo και latex
html context
json docbook
latex docx και rtf
markdown dzslides
markdown_github epub και epub3
markdown_mmd 2
markdown_phpextra html και html5
markdown_strict json
mediawiki man
native markdown
opml markdown_github
rst markdown_mmd
textile markdown_phpextra

markdown_strict
mediawiki
native
odt
opendocument
opml
org
pdf
plain
revealjs
rst
s5
slideous
slidy
textile

Πίνακας 1: Είδη αρχείων που αναγνωρίζει και που μπορεί να δημιουργήσει το pandoc.

$ cabal install pandoc

Αυτό βέβαια προϋποθέτει πως έχετε εγκαταστήσει μια πολύ πρόσφατη έκδοση του
Glasgow Haskell Compilation System (ghc³). Για τις περισσότερες πλατφόρμες το
ghc είναι διαθέσιμοως πακέτο συστήματος. Για κάποιες δεν υπάρχει ούτε ως πακέτο,
οπότε θα πρέπει να κάνετε μόνοι σας την εγκατάσταση.

Θα πρέπει να τονιστεί πως το pandoc είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει από την
γραμμή εντολών (για τους χρήστες των Windows) ή από ένα τερματικό (για τους
χρήστες ενός λειτουργικού συστήματος Unix ή τύπου Unix). Επειδή δεν υπάρχει
κάποιο γραφικό περιβάλλον εργασίας, θα μπορούσε κάλλιστα αυτό να δημιουργη-

³http://www.haskell.org/ghc/
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Pandoc: Ένας ελβετικός σουγιάς μετατροπής αρχείων 9

Μορφή Επέκταση ονόματος αρχείου
MODS .mods
BibLATEX .bib
BibTEX .bibtex
RIS .ris
EndNote .enl
EndNote XML .xml
ISI .wos
MEDLINE .medline
Copac .copac
JSON citeproc .json

Πίνακας 2: Είδη αρχείων που αναγνωρίζει και που μπορεί να δημιουργήσει το pandoc-citeproc.

θεί είτε από κάποιο φοιτητή που ψάχνει να κάνει μια ενδιαφέρουσα διπλωματική
εργασία, είτε από κάποιον που δεν ξέρει πώς να σκοτώσει τον ελεύθερο χρόνο του.

2 Βασική χρήση του pandoc
Πριν από λίγο καιρό μαζί με έναν φίλο είχαμε γράψει ένα άρθρο χρησιμοποιώντας
φυσικά το LATEX. Θελήσαμε να δημοσιεύσουμε αυτό το άρθρο και τελικά βρήκαμε
ένα περιοδικό το οποίο ενδιαφέρεται για άρθρα με περιεχόμενο όπως του δικού μας.
Το κακό ήταν πως το περιοδικό ζητούσε να υποβάλλουμε το άρθρο σε μορφή docx.
Μολονότι μίλησα με τους υπεύθυνους του περιοδικού και τους είπα πως αν γίνει
κρίση και αυτή είναι θετική, θα μετέτρεπα το άρθρο άμεσα στη ζητούμενη μορφή,
αυτοί επέμεναν πως έπρεπε να υποβάλω το άρθρο σε μορφή .docx! Μάλιστα μου
προτείναν να χρησιμοποιήσω ένα εργαλείο που μετατρέπει αρχεία LATEX σε μορφή
.rtf, ώστε στη συνέχεια να εισαγάγω το παραγόμενο αρχείο στο Word 2010. (Για
κάποιο λόγο, η έκδοση 2007 δεν ήταν αρκετή!) Εκείνες τις ημέρες είχα εγκαταστήσει
το pandoc, το οποίο είχα σκοπό να χρησιμοποιήσω για κάποια άλλη δουλειά, και
έτσι σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω αυτό το πρόγραμμα.

Αρχικά χρησιμοποίησα την παρακάτω εντολή:
$ pandoc -s teach_script.tex -o teach_script.docx

Το αποτέλεσμα ήταν καλό αλλά η βιβλιογραφία δεν υπήρχε στο τέλος του πα-
ραγόμενου αρχείου! Μετά από λίγο ψάξιμο, ανακάλυψα πως υπήρχε ένα δεύτερο
εργαλείο που ονομάζεται pandoc-citeproc. Αυτό το εργαλείο μπορεί να διαχειριστεί
βιβλιογραφικές βάσεις σε διάφορες μορφές (βλ. Πίνακα 2).

Με αυτό το δεδομένο, διαπίστωσα πως η παρακάτω εντολή δημιουργούσε τη
βιβλιογραφία στο τέλος του παραγόμενου αρχείου:
$ pandoc -s teach_script.tex --bibliography=teach-script.bib \

-o teach_script.docx

Όμως η βιβλιογραφία εμφανιζόταν σε μία μορφή που δεν ήταν ακριβώς η μορφή
που ζητούσε το περιοδικό… Η μόνη λύση έμοιαζε να είναι η διόρθωση του αρχείου
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10 Α. Συρόπουλος

με το μάτι αλλά, ευτυχώς, μετά από λίγο ψάξιμο, διαπίστωσα πως είναι δυνατόν
να καθορίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζεται η βιβλιογραφία. Απλά
θα πρέπει να σημειώσουμε το όνομα ενός αρχείου στυλ⁴ με τον τρόπο που φαίνεται
παρακάτω:

$ pandoc -s teach_script.tex --bibliography=teach-script.bib \
--csl=acm-sigchi-proceedings.csl -o teach_script.docx

Αυτή τη φορά η βιβλιογραφία βγήκε σωστά αλλά οι αναφορές δεν ήταν εντελώς
σωστές. Αυτές, δυστυχώς, έπρεπε να τις διορθώσω με το χέρι. Ένα άλλο πρόβλημα
που αντιμετώπισα ήταν οι πίνακες: Το pandoc απλά πετάει στο τελικό αρχείο τον
κώδικα LATEX του πίνακα. Το pandoc δεν κατανοεί όλες τις εντολές του LATEX, αλλά
μπορεί και επεξεργάζεται μια χαρά ένα βασικό υποσύνολο των εντολών του LATEX.

Παραπάνω αναφέρθηκε πως το pandoc μπορεί να παράγει αρχεία html αλλά
και αρχεία html5. Το ερώτημα είναι: Πώς μπορούμε να δηλώσουμε τι μορφή αρ-
χείου θέλουμε να παραχθεί; Απλά χρησιμοποιούμε τον διακόπτη γραμμής εντολών
-t και δίπλα το είδος του αρχείου που θέλουμε να παραχθεί. Για παράδειγμα, να
πώς παράγουμε αρχείο html5:

$ pandoc -s -t html5 teach_script.tex \
--bibliography=teach-script.bib \
--csl=acm-sigchi-proceedings.csl -o teach_script.html

3 Με τα μαθηματικά, τι γίνεται;
Είναι γεγονός πως η εμφάνιση μαθηματικού κειμένου είναι μια ιδαίτερα δύσκολη
υπόθεση. Φυσικά το LATEX και το XƎLATEX παράγει μαθηματικό κείμενο αξεπέραστης
ποιότητας, αλλά σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν είναι αρκετό. Για παράδειγμα, αν
θέλουμε να φτιάξουμε ένα e-book σε μορφή ePUB, τότε θα πρέπει το μαθηματικό κεί-
μενο να σημειωθεί σε MathML ή, στην χειρότερη περίπτωση, να εισαχθεί στη μορφή
εικόνας. Το pandoc επιτρέπει την εύκολη μετατροπή μαθηματικού κειμένου που έχει
σημειωθεί σε μορφή LATEX σε μορφήMathML. Φυσικά και υπάρχουν περιορισμοί κα-
θώς δεν αναγνωρίζονται όλα τα περιβάλλοντα μαθηματικού κειμένου, αλλά αυτό
είναι αναμενόμενο καθώς κάποια, όπως το multline, δεν έχουν το αντίστοιχο τους
στην HTML. Ας δούμε ένα απλό παράδειγμα.

Ο παρακάτω κώδικας περιέχει δύο εξισώσεις και κείμενο στα ελληνικά. Υποθέ-
τουμε πως το αρχείο test.tex στο οποίο θα αποθηκευτεί ο κώδικας αυτός θα είναι
κωδικοποιημένο σε μορφή UTF-8.

\documentclass[a4paper]{article}
\usepackage{amsmath}
\begin{document}
Αυτή είναι μια απλή εξίσωση σε «εμφάνιση αράδας»
$E=mc^2$ και μία σε εμφάνιση «βιτρίνας»:

⁴Μπορείτε να διαλέξετε ένα από το δικτυακό τόπο http://zotero.org/styles και να το κατεβάσετε
για να το χρησιμοποιήσετε με το pandoc.
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\begin{displaymath}
Q=\iiint_{\Omega}\rho dV

\end{displaymath}
\end{document}

Για να δημιουργήσουμε ένα αρχείο html5 από αυτόν τον κώδικα, θα πρέπει να
χρησιμοποιήσουμε μια εντολή όπως αυτή που ακολουθεί:

$ pandoc -s -t html5 test.tex --mathml -o test.html

Το αποτέλεσμα της μετατροπής είναι το ακόλουθο:

Αυτή είναι μια απλή εξίσωση σε «εμφάνιση αράδας» E =mc2 και μία σε εμφάνιση
«βιτρίνας»:

Q =
Ω
ρdV

file:///export/home/apostolo/work/reports/teaching/iebp...

1 of 1 05/10/2013 09:52 μ.μ.

Σημειώνω πως χρησιμοποιήθηκε ο Firefox 24.0 για την προβολή του παραγόμε-
νου αρχείου html5. Δυστυχώς οι άλλοι κοινοί φυλλομετρητές έχουν περιορισμένες
δυνατότητες προβολής κώδικα MathML. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να δημιουρ-
γήσει προβλήματα στη σωστή εμφάνιση μιας σελίδας html. Μια απλή λύση είναι
να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που παρέχει το MathJax, το οποίο είναι ένα
πρόγραμμα ανοικτού κώδικα σε JavaScript που στοχεύει στην ποιοτική εμφάνιση
μαθηματικού περιεχομένου σε όλους τους φυλλομετρητές. Αν λοιπόν σκοπεύουμε
να παράγουμε αρχεία html με μαθηματικό κείμενο που να προβάλλεται μέσω του
MathJax, θα πρέπει να χρησιμοπoιήσετε μια εντολή όπως η ακόλουθη:

$ pandoc -s -t html5 test.tex --mathjax -o test.html

Το παραγόμενο αρχείο html θα περιέχει μερικές αράδες όπως περίπου οι παρα-
κάτω:

<script src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js?
config=TeX-AMS-MML_HTMLorMML" type="text/javascript">
MathJax.Hub.Queue(["Typeset",MathJax.Hub]);
</script>

Προφανώς έχει αλλαχθεί η εμφάνιση του κώδικα html για να χωρέσει στη σελίδα
του περιοδικού. Ο κώδικας αυτός δηλώνει πως η σελίδα μας θα φορτώσει τον αντί-
στοιχο κώδικα JavaScript από το δικτυακό τόπο που παρέχει όλες τις εκδόσεις του
MathJax. Αν έχουμε κατεβάσει τον κώδικα του MathJax, τότε μπορούμε να βάλουμε
μετά τον διακόπτη --mathjax το σύμβολο = και μετά τη διεύθυνση στην οποία βρί-
σκεται ο κώδικας του MathJax. Προφανώς είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε την
τελευταία έκδοση του κώδικα και άρα να χρησιμοποιείτε τον σχετικό διακόπτη χω-
ρίς κάποια τιμή.
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12 Α. Συρόπουλος

4 Επίλογος
Αν και το κείμενο είναι σχετικά σύντομο πιστεύω πως είναι τόσο όσο χρειάζεται
ώστε κάποιος ν’ αρχίσει να ψάχνει τις δυνατότητες του pandoc. Άλλωστε η τεκμη-
ρίωση στο δικτυακό τόπο του προγράμματος είναι υπερεπαρκής. Οπότε βρείτε το
δικτυακό τόπο του pandoc με τη χρήση της αγαπημένης σας μηχανής αναζήτησης
και αρχίστε τις μετατροπές!
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Πλακάτα χρώματα με το LATEX/XƎLATEX

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Ο όρος πλακάτο χρώμα αναφέρεται σε χρώμα το οποίο τυπώνεται με το δικό του
ξεχωριστό μελάνι. Τέτοιου είδους χρώματα χρησιμοποιούνται στη παραγωγή
βιβλίων ή άλλων εντύπων. Το πακέτο xespotcolor επιτρέπει τη χρήση πλακάτων
χρωμάτων σε έντυπα που δημιουργούνται με το XƎLATEX ή με το LATEX αν χρη-
σιμοποιείται ο οδηγός dvipdfmx. Το παρόν άρθρο είναι μια παρουσίαση των
δυνατοτήτων του πακέτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι πριν πρόσφατα, η δυ-
νατότητα χρήσης πλακάτων χρωμάτων παρεχόταν μόνο σε όσους ετοιμάζουν
τα έγγραφά τους με το pdfLATEX.

Spot colors with LATEX/XƎLATEX, by Apostolos Syropoulos — e term spot color
refers to colors that are printed with their own ink. Typically, printer shops use
spot colors in the production of books or other printed material. e xespotcolor

package allows the use of spot colors in documents prepared with XƎLATEX or
LATEX provided that the dvipdfmx driver is used. is article is a presentation of
the capabilities of that package. It is worth noting that until recently, the capa-
bility to use spot colors was available only to those who prepare their documents
with pdfLATEX.

1 Εισαγωγή
Τα πλακάτα χρώματα (ή μονοχρωμία ή χρώματα Pantone) αποτελούν τον πιο συνη-
θισμένο τρόπο βιομηχανικής παραγωγής εντύπων. Δυστυχώς ο πυρήνας των LATEX
(άρα και των pdfLATEX και XƎLATEX) δεν παρέχουν καμία άμεση υποστήριξη για τη
χρήση πλακάτων χρωμάτων. Οπότε κανείς ετοιμάζει ένα έγγραφο χρησιμοποιώ-
ντας τετραχρωμίες (δηλαδή χρώματα ορισμένα με το μοντέλο CMYK¹) και τα μετα-
τρέπει σε πλακάτα χρώματα με κάποιο ειδικό λογισμικό όπως το Adobe Acrobat XI
Pro. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι λύση αλλά κάποιου είδους χακεριά. Ο κύριος
λόγος είναι πως αν ο σχεδιαστής του εντύπου έχει στη διάθεσή του την υποδομή για
τη χρήση πλακάτων χρωμάτων, τότε θα στήσει το έντυπο ανάλογα και φυσικά το
τελικό αποτέλεσμα θα είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που θα είναι προϊόν
μετατροπής.

¹Το μοντέλο CMYK χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα γαλάζιο (Cyan), μωβ (Magenta), κίτρινο
(Yellow) και μαύρο (Key), για όλους τους χρωματικούς συνδυασμούς.
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14 Α. Συρόπουλος

Το καλοκαίρι τού 2014 εργάστηκα πάνω στη σελιδοποίηση της μετάφρασης
ενός βιβλίου το οποίο είχε αρχικά ετοιμαστεί με το LATEX. Φυσικά η χρήση του
XƎLATEX ήταν σχεδόν μονόδρομος — δεν μπορώ να διανοηθώ τη δημιουργία ελλη-
νικού κειμένου με κάτι άλλο! Σε κάποια στιγμή ο εκδότης με ρώτησε αν θα μπο-
ρούσα να χρησιμοποιήσω «μονοχρωμία» και όχι «τετραχρωμία» στο τελικό απο-
τέλεσμα (το βιβλίο έχει πολλά έγχρωμα πλαίσια των οποίων τα χρώματα ορίζονται
ως «χρώματα CMYK»).

Αρχικά ξαφνιάστηκα επειδή δεν γνώριζα τι είναι η μονοχρωμία, αλλά αφού
ο εκδότης μού εξήγησε, του απάντησα πως δεν ήξερα και πως θα το κοιτούσα.
Εκείνο που πραγματικά ήξερα ήταν πως το πακέτο color [1] δεν παρέχει τη δυνατό-
τητα χρήσης πλακάτων χρωμάτων, οπότε έπρεπε να δω αν υπάρχει κάτι άλλο πιο
σχετικό. Το αποτέλεσμα της έρευνας ήταν να ανακαλύψω πως υπάρχει το πακέτο
spotcolor του Jens Elstner [2], το οποίο όμως έχει σχεδιασθεί για χρήση μόνο με το
pdfLATEX. Επειδή δεν ήταν δυνατό να αλλάξω το βιβλίο (άλλωστε υπήρχε και η δυ-
νατότητα χρήσης του Adobe Acrobat XI Pro), σκέφτηκα να τροποποίωσω το αρχικό
πακέτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το XƎLATEX. Αν και η μετατροπή φαι-
νόταν απλή — το αρχικό πακέτο είχε 55 περίπου γραμμές κώδικα — παρ’ όλα αυτά
η μετατροπή ήταν πολύπλοκη και χρονοβόρα.

Σε ό,τι ακολουθεί περιγράφεται πώς έγινε η μετατροπή του κώδικα και πώς μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί το πακέτο xespotcolor. Θα πρέπει να τονισθεί πως η ανά-
γνωση της Ενότητας 2 προϋποθέτει γνώση προγραμματισμού στην γλώσσα του
TEX. Επίσης είναι απαραίτητη μια γενική γνώση της δομής ενός αρχείου PDF, αλλά
και του τρόπου λειτουργίας των εντολών \special του XƎTEX. Επειδή ο οδηγός που
χρησιμοποιεί το XƎTEX είναι ο xdvipdfmx, μια επέκταση του dvipdfmx, είναι δυνα-
τόν να χρησιμοποιηθεί το πακέτο και με το LATEX, αν βέβαια χρησιμοποιούμε τον
οδηγό dvipdfmx. Τη δυνατότητα αυτή ανακάλυψε ο Akira Kakuto, τον οποίο και ευ-
χαριστώ για τη μικρή αλλά σημαντική συνεισφορά του στη βελτίωση του πακέτου.
Μολονότι σε ό,τι ακολουθεί αναφέρομαι μόνο στο XƎTEX/XƎLATEX, φυσικά ισχύουν
ακριβώς τα ίδια για το συνδυασμό LATEX+dvipdfmx.

2 Μετατροπή κώδικα pdfTEX σε XƎTEX
Το πρώτο και βασικότερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσω ήταν η με-
τατροπή εντολών που παράγουν απευθείας κώδικα PDF. Τέτοιες έχει πολλές το
pdTEX. Φυσικά έχει και το XƎTEX τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής κώδικα PDF
στο τελικό αποτέλεσμα, αλλά αυτό γίνεται με τη χρήση της εντολής \special μιας
και το XƎTEX δεν παράγει απευθείας αρχείο PDF αλλά μια επέκταση της μορφήςDVI,
η οποία μετατρέπεται σε PDF από ένα πρόγραμμα–οδηγό (συνήθως το πρόγραμμα
xdvipdfmx).

Στην περίπτωση του πακέτου spotcolor, έπρεπε να μετατρέψω κώδικα όπως αυ-
τός που ακολουθεί:

1. \newcount\theCNTa
2. \newcount\theCNTb
3. \def\obj{ 0 R}%
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4. \pdfobj{1o κομμάτι κώδικας PDF}%
5. \theCNTa=\the\pdflastobj%
6. \pdfobj{Κώδικας PDF \the\theCNTa \obj}%
7. \theCNTb=\the\pdflastobj%
8. \pdfrefobj\theCNTa%
9. \pdfrefobj\theCNTb%

Εδώ το pdTEX δημιουργεί δύο αντικείμενα PDF (γραμμές 4 και 6), και το δεύτερο
περιέχει αναφορά στο πρώτο. Οι δύο μετρητές που ορίζονται στις γραμμές 1 και 2
χρησιμοποιούνται όταν θέλουμε να αναφερθούμε στα δύο αντικείμενα. Η εντολή
στην γραμμή 3 χρησιμοποιείται για τη δημιουργία κώδικα που θα αναφέρεται σε
κάποιο αντικείμενο. Οι εντολές στις γραμμές 5 και 7 αναθέτουν στους δύο μετρη-
τές τους αριθμούς που λαμβάνουν τα δύο αντικείμενα (κάθε αντικείμενο αντιστοι-
χίζεται σε έναν αριθμό σε ένα αρχείο PDF). Κάνοντας αρκετές δοκιμές και βρίσκο-
ντας κάποιες πληροφορίες μέσω τουGoogle, κατέληξα στο ότι ο παρακάτω κώδικας
XƎTEX είναι μια λογική μετάφραση του προηγούμενου κώδικα:

1. \newcount\CNT
2. \newtoks\TOK
3. \TOK={@TOK\the\CNT}%
4. \edef\A{\the\TOK Raw PDF code 1}%
5. \edef\B{Raw PDF code \the\TOK}%
6. «μαγικές» εντολές
7. \special{pdf:obj \A}%
8. \special{pdf:obj @TOKB\the\CNT \B}%
9. \advance\CNT by1%

Οι δύο ορισμοί στις γραμμές 4 και 5 γίνονται με αυτόν τον τρόπο επειδή πρέπει να
γίνει άμεση ανάπτυξη των μακροεντολών που περιέχονται. Στην πρώτη έκδοση του
πακέτου θεώρησα πως αν ζητούσα την αυτόματη δημιουργία του δεύτερου αντικει-
μένου (γραμμή 7 χωρίς το κομμάτι που ξεκινάει με @TOKB), ο οδηγός δεν θα είχε κα-
νένα πρόβλημα. Δυστυχώς αυτό δεν ισχύει και το ανακαλύψαμε όταν κάναμε διάφο-
ρους ελέγχους στον οδηγό. Ο γενικός κανόνας δημιουργίας ενός αντικειμένου PDF
με τον οδηγό είναι ο εξής: Γράφουμε pdf:obj και ένα τουλάχιστον κενό διάστημα,
μετά βάζουμε το όνομα του αντικειμένου, ένα τουλάχιστον κενό διάστημα και τον
κώδικα που θα περιέχει. Στην γενική τους μορφή τα ονόματα πρέπει να ξεκινούν με
το σύμβολο @ και να ακολουθούν ένα τουλάχιστον λατινικό γράμμα και μετά λατι-
νικά γράμματα ή αραβικά ψηφία. Αυτός είναι άλλωστε ο λόγος που η μεταβλητή
\TOK λαμβάνει τη σχετική τιμή στη γραμμή 3. Στις γραμμές 7 και 8 προσθέτουμε δύο
αντικείμενα στο αρχείο XDV που παράγει το XƎTEX. Τέλος, στη γραμμή 9 γίνεται
αύξηση της τιμής της μεταβλητής \CNT κατά ένα. Να σημειωθεί πως ο κώδικας στη
γραμμή 8 είναι διαφορετικός από τον κώδικα της γραμμής 7, επειδή απλά στο πα-
κέτο γίνεται χρήση μιας μακροεντολής (γραμμή 6) η οποία θα εξαφάνιζε το όνομα
του αντικειμένου PDF αν ορίζονταν όπως η εντολή στην γραμμή 4.

Ο κώδικας του πακέτου spotcolor περιέχει έναν ορισμό ίδιο με τον παρακάτω:

\def\R#1{%
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\edef\act{\noexpand\pdfpageresources={%
\the\pdfpageresources\space/ColorSpace<<#1>>}}

\act}

Το αποτέλεσμα αυτού του κώδικα είναι να προστεθεί ένας συγκεκριμένος χρωματι-
κός χώρος (color space) στους πόρους όλων των σελίδων που ακολουθούν. Δυστυ-
χώς, αν εκτελεσθεί ο παρακάτω κώδικας, προσθέτει τον συγκεκριμένο χρωματικό
χώρο μόνο στην τρέχουσα σελίδα:

\def\R#1{%
\special{pdf:put @resources <</ColorSpace <<#1>>>>}}

Ο μόνος τρόπος για να υλοποιηθεί η παραπάνω απαίτηση είναι η χρήση της
εντολής \AddEverypageHook του πακέτου everypage. Αυτή εντολή τροποποιεί την
εντολή που δημιουργεί τις σελίδες ώστε να προσθέτει κάθε φορά το όρισμά της.

\def\R#1{%
\AddEverypageHook{\special{%

pdf:put @resources <</ColorSpace <<#1>>>>}}}

Επίσης πρέπει να τονίσουμε πως στην περίπτωση του pdTEX απλά συμπληρώνουμε
τους πόρους, ενώ εδώ δημιουργούμε μια ειδική δομή (PDF dictionary) η οποία συγ-
χωνεύεται με τους τωρινούς πόρους της σελίδας.

Οι παραπάνω αλλαγές δεν ήταν αρκετές ώστε να λειτουργήσει το πακέτο,
επειδή το πρόγραμμα–οδηγός πολύ απλά δεν ξέρει τίποτα για πλακάτα χρώματα!
Γενικά αυτό δεν μας ενοχλεί αλλά δημιουργεί πρόβλημα αν θέλουμε να φτιάξουμε
χρωματιστά πλαίσια επειδή εκεί πρέπει να μπορούμε να ορίσουμε ένα πλακάτο
χρώμα όπως κάνουμε για ένα χρώμα CMYK ή RGB.² Για να λυθεί και αυτό το πρό-
βλημα έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλάγές στο xdvipdfmx, οι οποίες θα ενσωματω-
θούν στον κώδικα του προγράμματος.

3 Χρήση του πακέτου xespotcolor

Αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλακάτα χρώματα θα πρέπει αρχικά να δηλώ-
σουμε ένα νέο χρωματικό χώρο ειδικά για πλακάτα χρώματα όπως φαίνεται παρα-
κάτω:

\NewSpotColorSpace{SOMECOLORSPACE}

Να σημειωθεί πως, αν θέλουμε, μπορούμε να ορίσουμε πολλούς τέτοιους χρωματι-
κούς χώρους. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν φορτώσουμε το πακέτο με τον
παρακάτω τρόπο:

\usepackage[hks,pantone]{xespotcolor}

Οι δύο επιλογές έχουν ως αποτέλεσμα να φορτώνονται αρκετά προκαθορισμένα
χρώματα τα οποία ανήκουν σε δύο χρωματικούς χώρους: τον PANTONE και τον HKS.

²Το μοντέλο RGB χρησιμοποιεί τα βασικά χρώματα κόκκινο (Red), πράσινο (Green) και μπλε (Blue).
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Μαζί με τον ορισμό των δύο χρωματικών χώρων φορτώνονται και πολλά νέα πλα-
κάτα χρώματα. Τα χρώματα αυτά ορίζονται ως εξής:

\AddSpotColor{PANTONE}{PANTONE108PC}{%
PANTONE\SpotSpace 108\SpotSpace PC} {0 0.06 0.95 0}

(Εντολές όπως αυτή γράφονται σε μία γραμμή, αλλά εδώ, για καθαρά λόγους εμ-
φάνισης στο περιοδικό, παρουσιάζεται σε δύο γραμμές.)

Γνωρίζουμε ότι με τον κώδικα

{\color{blue} \XeLeTeX}

ο λογότυπος XƎLATEX θα εμφανιστεί σε χρώμα μπλέ. Αν θέλουμε να εμφανιστεί στο
PANTONEGreenPC, τότε θα πρέπει να κάνουμε τα παρακάτω:

\SetPageColorSpace{PANTONE}
\SpotColor{PANTONEGreenPC}{1.0}
\XeLaTeX

Προσοχή αν θέλετε μετά να γράψετε κάτι σε μαύρο, θα διαπιστώσετε πως αυτό
δεν είναι δυνατό! Για τον λόγο αυτό, είναι καλύτερα να χρησιμοποιείτε κώδικα όπως
ο παρακάτω:

\SetPageColorSpace{PANTONE}
{\color[spotcolor]{PANTONEGreenPC,1.0}
\XeLaTeX} \XeTeX

Εδώ ο λογότυπος XƎTEX θα εμφανιστεί μαύρος, όπως είναι αναμενόμενο. Θα
έχετε προσέξει πως το πλακάτο χρώμα συνοδεύεται από έναν αριθμό, εδώ το 1. Αυ-
τός ο αριθμός εκφράζει την ένταση του χρώματος. Το 1 είναι το πιο έντονο και το 0
το τελείως αχνό. Για παράδειγμα, στον παρακάτω κώδικα

\definecolor{mycolor}{spotcolor}{PANTONEGreenPC,0.5}
{\color{mycolor}\Huge\bfseries\XeLaTeX}

ο λογότυπος XƎLATEX θα φαίνεται πολύ πιο αχνός από αυτόν στο προηγούμενο πα-
ράδειγμα. Αν θέλουμε να έχουμε πλακάτο χρώμα ως χρώμα σελίδας, τότε απλά
χρησιμοποιούμε τις ενολές που ακολουθούν:

\SetPageColorSpace{PANTONE}
\pagecolor{mycolor}

4 Επίλογος
Το πακέτο xespotcolor είναι ήδη διαθέσιμο στο CTAN [3], αλλά η ανάπτυξή του δεν
έχει ολοκληρωθεί, καθώς ενδέχεται να μην συνεργάζεται καλά με ορισμένα πακέτα
που χρησιμοποιούν χρώματα, όπως π.χ. το TikZ. Πάντως πιστεύω πως σιγά–σιγά το
XƎLATEX αποκτά όλα εκείνα τα εργαλεία τα οποία θα κάνουν τη χρήση του απλού
LATEX παρελθόν.
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Αναφορές
[1] U. Kern, “xcolor – Driver-independent color extensions for LATEXand pdfLATEX.”

Version, 2.11, 2007. URL: http://www.ctan.org/pkg/xcolor. (Aνακτήθηκε στις
10 Οκτωβρίου 2014.)

[2] J. Elstner, “spotcolor – Spot colours for pdfLATEX.” Version 1.2, 2006. URL: http:
//www.ctan.org/pkg/spotcolor. (Aνακτήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 2014.)

[3] A. Syropoulos and J. Elstner, “xespotcolor – Spot colours support for XƎLATEX.”
Version 1.0, 2014. URL: http://www.ctan.org/pkg/xespotcolor. (Aνακτήθηκε
στις 20 Νοεμβρίου 2014.)
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Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ LATEX

Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς

Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς

Παπαθεοφάνους 12

85300 Κῶς

Η/Τ: giavvns at gmail dot com

Στὴν παροῦσα ἐργασία γίνεται χρήση μίας παραλλαγῆς τοῦ πακέτου cwpuzzle

γιὰ τὴν δημιουργία ἑλληνικῶν σταυρολέξων.

Greek crossword puzzles with LATEX, by Ioannis A. Vamvakas — is article
presents a variation of the cwpuzzle for the creation of Greek crossword puzzles.

1 Εἰσαγωγὴ
Τὸ πακέτο cwpuzzle εἶναι δημιουργία τοῦ Gerd Neugebauer [1] μὲ τὴν βοήθεια
τοῦ ὁποίου μπορεῖ κάποιος νὰ ἐκτυπώσει διάφορα πνευματικὰ παιχνίδια, ὅπως:
σταυρόλεξα, sudoku, kakuro καὶ παραλλαγὲς αὐτῶν. Προφανῶς, ὁ δημιουργὸς τοῦ
cwpuzzle, γράφοντας τον κώδικα TEX γιὰ τὸ πακέτο, εἶχε ὑπ’ ὄψιν του τὰ σταυρό-
λεξα ἀγγλοσαξωνικοῦ τύπου. Ὅμως, εἶχε τὴν πρόνοια νὰ δημιουργήσει μία σειρὰ
ἀπὸ παραμέτρους καὶ ἐπιλογές μὲ τὶς ὁποῖες μπορεῖ κανεὶς νὰ παράξει δικοῦ του
τύπου παιχνίδια.

2 Βασικὴ χρήση τοῦ πακέτου cwpuzzle

Μολονότι τὸ πλῆρες ἐγχειρίδιο τοῦ πακέτου βρίσκεται στὸ CTAN, ἐν τούτοις ἐδῶ θὰ
κάνουμε μία σύντομη παρουσίαση ἡ ὁποία θὰ βοηθήσει καὶ στὴν κατανόηση τῶν
παραμέτρων ποὺ ὁδηγεῖ στὴν δημιουργία ἑλληνικοῦ τύπου σταυρολέξων.

Τὸ βασικὸ περιβάλλον τοῦ πακέτου εἶναι τὸ Puzzle καὶ ἀκολουθεῖ τὴν ἑξῆς
δομή:

\PuzzleSolution
...[Set other parameters]...
\begin{Puzzle}{Cols}{Rows}
|[1]X|*|*|X|[2]X|X|...|*|*|X|X|[n]X|X|*|.
...
|*|X|X|[p]X|X|X|...|X|*|*|X|[q]X|*|X|.
...
|*|*|[i]X|X|X|X|...|X|*|*|X|[m]X|X|X|.
\end{Puzzle}
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(α)

\begin{Puzzle}{5}{3}
|[1]Τ|[4]Ε|Λ|Ο|[5]Σ|.
|[2]Ε|Ι|*|*|Μ|.
|[3]Χ|P|Η|Μ|Α|.
\end{Puzzle}

(β)

1 4 5

2

3

(γ)

Τ Ε Λ Ο Σ

Ε Ι Μ

Χ P Η Μ Α

Εἰκόνα 1: (α) Ὁ κώδικας, (β) τὸ σταυρόλεξο χωρὶς καὶ (γ) μὲ λύσεις.

Ὁ παραπάνω κώδικας θὰ σχεδιάσει ἕνα ὀρθογώνιο πλέγμα ποὺ θὰ περιέχει τό-
σες γραμμὲς καὶ στῆλες ὅσες καθορίζονται ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς Rows καὶ Cols ἀντι-
στοίχως. Οἱ κάθετες γραμμὲς (|) σηματοδοτοῦν τὰ ὄρια τῶν κελλιῶν τοῦ σταυρο-
λέξου.

Τὰ [1], [2], …, [m] ἀντιστοιχοῦν στοὺς ἀριθμοὺς τῶν ὁρισμῶν καὶ μὲ X συμβο-
λίζονται τὰ γράμματα τῶν λέξεων–λύσεων τῶν ὁρισμῶν τοῦ σταυρολέξου. Ὁ τερ-
ματισμὸς κάθε σειρᾶς δηλώνεται μὲ μία τελεία. Μὲ ἀστερίσκους (*) δημιουργοῦνται
τὰ μαῦρα κελλιὰ τοῦ σταυρολέξου.

Πρὶν ἀπὸ τὸ περιβάλλον Puzzle, ὁ χρήστης μπορεῖ νὰ θέσει τὶς δικές του πα-
ραμέτρους καὶ νὰ ἀλλάξει τὴν ἐμφάνιση τοῦ σταυρολέξου. Ἐπίσης, ἔχει τὴν δυνα-
τότητα νὰ ἐμφανίζει ἢ νὰ κρύβει τὶς λέξεις ποὺ ἀπαντοῦν στοὺς ὁρισμοὺς μὲ τὴν
μακροεντολή \PuzzleSolution, ποὺ θέτει πρὶν τὸ περιβάλλον Puzzle.

Ὡς παράδειγμα, ἡ Εἰκόνα 1 δείχνει τὸν κώδικα γιὰ τὸν σχεδιασμὸ ἑνὸς σταυρο-
λέξου 3 × 5, μαζὶ μὲ τὸ κενὸ καὶ τὸ λυμένο μέρος του. Οἱ ὁρισμοὶ (clues) τοῦ σταυ-
ρολέξου ἀναγράφονται σὲ ἕνα διαφορετικὸ περιβάλλον, τὸ PuzzleClues, τὸ ὁποῖο
γιὰ τὸ προηγούμενο παράδειγμα φαίνεται στὴν Εἰκόνα 2. Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ἐπί-
σης πὼς τὰ παραδείγματα τοῦ παρόντος ἄρθρου ἔχουν δημιουργηθεῖ μὲ τὸ XƎLATEX,
ἀλλὰ μποροῦν νὰ δημιουργηθοῦν ἀκόμα καὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἐπιλογὴ τοῦ babel.

3 Σχεδιασμός ἑλληνικῶν σταυρολέξων
Τὰ σταυρόλεξα ἑλληνικοῦ τύπου θέτουν τοὺς ἀριθμοὺς τῶν καθέτων καὶ ὀριζοντίων
ὁρισμῶν ἐκτὸς τοῦ ὀρθογωνίου πλέγματος. Ἐπίσης στὴν ἴδια σειρὰ ἢ στήλη μπορεῖ
νὰ ὑπάρχουν περισσότεροι τοῦ ἑνὸς ὁρισμοί. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ὁρίσαμε τὶς ἑξῆς
μακροεντολὲς μέσα στὸ νέο πακέτο cwpuzzlegr:

\PuzzleDefineCell{+}{\put(#1,#2){}} Σχεδιάζουμε ἕνα νέο εἶδος κελλιοῦ χωρὶς
πλαίσιο. Μία στήλη καὶ μία σειρὰ τέτοιων κελλιῶν θὰ βρίσκεται στὴν ἀρι-
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\begin{PuzzleClues}%
{\textbf{Ὀριζοντίως: }}%
\Clue{1}{ΤΕΛΟΣ}{...}
\Clue{2}{EI}{...}
\Clue{5}{ΧΡΗΜΑ}{...}

\end{PuzzleClues}

Ὀριζοντίως: 1 Ὑπάρχει ἀρχὴ καὶ…. 2 Ἀρχαῖο εἶναι. 5

Χωρὶς αὐτὸ ἡ οἰκονομία δὲν κινεῖται.

\begin{PuzzleClues}%
{\textbf{Καθέτως: }}%
\Clue{1}{ΤΕΧ}{...}
\Clue{4}{ΕΙΡ}{...}
\Clue{5}{ΣΜΑ}{...}

\end{PuzzleClues}

Καθέτως: 1 Πρόγραμμα στοιχειοθεσίας. 4 Μακρινὸς
πρόγονος τῆς ΝΕΡΙΤ. 5 Στρατιωτικὴ σχολή.

Εἰκόνα 2: (α) Ὁ κώδικας τῶν ὁρισμῶν καὶ (β) οἱ ὁρισμοὶ τοῦ σταυρολέξου τῆς Εἰκόνας 1.

στερὴ καὶ στὴν ἄνω πλευρὰ τοῦ τετραγώνου ποὺ περιέχει τὸ σταυρόλεξο,
ἁντιστοίχως. Μέσα σὲ αὐτὸ θὰ τοποθετοῦνται οἱ ἀριθμοὶ τῶν ὁρισμῶν.

\newcommand\PuzzleNumberFont{\bf\large} Ἐπανορίζουμε τὸ μέγεθος τῆς γραμ-
ματοσειρᾶς μὲ τὴν ὁποία ἐκτυπώνονται οἱ ἀριθμοὶ σὲ \bf (ἔντονα) καὶ \large
(μεγάλα).

\def\PuzzlePutNumber#1#2#3{%
\put(#1,#2){\makebox(1,.95)[c]{%
\PuzzleNumberFont\,#3}}}

Ἐπανορίζουμε τὴν θέση ἐντὸς τοῦ κελλιοῦ ποὺ θὰ ἔχουν οἱ ἀριθμοὶ ἀπὸ πάνω
ἀριστερὰ ([tl]) στὸ κέντρο ([c]).

Προσπαθήσαμε νὰ κάνουμε τὴν χρήση τοῦ πακέτου ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ εὔκολη
γιὰ τὸν δημιουργὸ σταυρολέξων, ἀκόμη καὶ γιὰ ἐκεῖνον ποὺ ἔχει λίγες ἢ καὶ μηδενι-
κὲς γνώσεις TEX/LATEX. Μὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικὸ γράψαμε ἕνα ἁπλὸ πρόγραμμα (script),
τὸ makepuzzle τοῦ κελύφους Bash (Bash shell) σὲ περιβάλλον Unix/Linux.

Ὁ χρήστης τὸ μόνο ποὺ θὰ ἔχει νὰ κάνει εἶναι νὰ ἐκτελέσει (νὰ τρέξει) τὸ πρό-
γραμμα. Ἀκολουθεῖ μία ἀνάλυση τῶν ὁρισμάτων ποὺ δέχεται τὸ makepuzzle:

1. NumLinCol: Κατ’ ἀρχάς, πρέπει νὰ δοθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν γραμμῶν καὶ τῶν στη-
λῶν (εἶναι ἴσες) τοῦ σταυρολέξου.

2. AcrossClues: Ἀκολουθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέχει τοὺς ὀριζόντιους
ὁρισμούς. Ἡ μορφὴ ποὺ θὰ ἔχει κάθε ὁρισμὸς θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ ἑξῆς:

n. ὑποορισμὸς 1, ὑποορισμὸς 2… ὑποορισμὸς𝑚

ὅπου n = 1, 2, … NumLinCol εἶναι ὁ αὔξων ἀριθμὸς τοῦ κάθε ὁρισμοῦ καὶ 𝑚 ≥ 1
ὁ ἀριθμός τῶν ὑποορισμῶν. Ἡ τελεία (.) μετὰ τὸν ἀριθμὸ n εἶναι ἀπαραίτητη.
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Σὲ κάθε σειρὰ ἢ στήλη εἶναι δυνατὸν νὰ ζητοῦνται περισσότερες ἀπὸ μία
λέξεις. Τοὺς ὁρισμοὺς αὐτῶν τῶν διαφορετικῶν λέξεων τοὺς χωρίζουμε μὲ
μία παύλα, ὅπως συνηθίζεται στὰ ἑλληνικὰ σταυρόλεξα.

3. DownClues: Ἀκολουθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέχει τοὺς κατακόρυφους
ὁρισμούς. Ἰσχύει ὅ,τι γράψαμε γιὰ τοὺς ὁριζόντιους.

4. Answers: Στὴν συνέχεια θὰ πρέπει νὰ δοθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου ποὺ περιέ-
χει τὴν λύση τοῦ σταυρολέξου. Αὐτὸ θὰ πρέπει περιέχει ἀριθμὸ γραμμῶν καὶ
στηλῶν NumLinCol, ἐνῶ γιὰ τὰ μαῦρα κελλιὰ χρησιμοποιεῖται τὸ μηδέν (0).
Κάθε σειρὰ τοῦ ἀρχείου θὰ ἔχει τὴν μορφή:

XXX0XXXXX0XX

ὅπου X = A, B, … , W.

5. Solution? (y/n): Τέλος ἂν ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐκτυπωθεῖ τὸ σταυρόλεξο μαζὶ μὲ
τὴν λύση του πληκτρολογοῦμε ‘y’, ἀλλιῶς (ποὺ εἶναι καὶ τὸ συνηθισμένο) ‘n’.

Τὸ script ἐν τέλει δημιουργεῖ ἕνα ἀρχεῖο DVI (ἢ PDF στὴν περίπτωση τοῦ
XƎLATEX) μὲ τὸ σταυρόλεξο στὴν κορυφή καὶ τοὺς ὁριζόντιους καὶ καθέτους ὁρισμοὺς
νὰ ἀκολουθοῦν. Γιὰ τὴν ἐκτύπωση τῶν τελευταίων ἐπιλέξαμε νὰ μὴν ἀκολουθή-
σουμε τὸ περιβάλλον PuzzleClues τοῦ πακέτου cwpuzzle ἀλλὰ νὰ τοὺς θέσουμε σὲ
περιβάλλον πίνακα (tabular). Ἔτσι πετύχαμε τὴν ἐμφάνιση τῶν ἴδιων ὁριζοντίων
καὶ καθέτων ὁρισμῶν στὸ ἴδιο ὕψος τῆς σελίδας. Στὸ Παράρτημα τοῦ παρόντος ἄρ-
θρου ἐμφανίζεται τὸ ἀποτέλεσμα τῆς χρήσης τοῦ πακέτου σὲ ἕνα ὁλοκληρωμένο
σταυρόλεξο.

Νὰ ὑπενθυμίσουμε ὅτι ὅλα τὰ ἀνωτέρω μποροῦν νὰ ἐκτελεσθοῦν καὶ σὲ περιβάλ-
λον Windows ἐφόσον ἔχει ἐγκατασταθεῖ τὸ TEX Live καὶ εἴτε τὸ Cygwin (ἕνα περι-
βάλλον τύπου Unix), εἴτε μόνον τὸ κέλυφος Bash. Οἱ ἐντολὲς δίνονται στὸ System
Prompt τῶνWindows καὶ τὰ ἀρχεῖα ποὺ ἀναφέρθηκαν πιὸ πάνω δημιουργοῦνται μὲ
κάποιον κειμενογράφο, ἀκόμα καὶ μὲ τὸ nodepad (ἂν καὶ ὁ συγγραφέας προτιμάει
τὸν κειμενογράφο Vi/Vim, ποὺ ἔχει ἐγκαταστήσει καὶ στὰWindows τοῦ ὑπολογιστῆ
του).

4 Συμπεράσματα
Στὴν παροῦσα ἐργασία, χρησιμοποιεῖται μία παραλλαγὴ τοῦ πακέτου cwpuzzle (τὸ
cwpuzzlegr) γιὰ τὴν ἐκτύπωση σταυρολέξων ἑλληνικοῦ τύπου. Ἔχει ληφθεῖ μέρι-
μνα ὥστε ὁ χρήστης νὰ μὴν χρειάζεται (ἐκτὸς καὶ ἐὰν τὸ ἐπιθυμεῖ) νὰ ἀσχοληθεῖ
καθόλου μὲ τὴν συγγραφὴ κώδικα TEX/LATEX. Μόνο τρία ἀρχεῖα text πρέπει νὰ δη-
μιουργηθοῦν μὲ τοὺς ὁριζόντιους καὶ κάθετους ὁρισμοὺς ὅπως καὶ τὴν λύση τοῦ
σταυρολέξου. Τὸ bash script makepuzzle κάνει τὴν ὑπόλοιπη δουλειὰ μόνο του καὶ
ἑτοιμάζει ἕνα ἀρχεῖο PDF πρὸς ἐκτύπωση.

Ὅπως πάντοτε, ὁ συγγραφέας εἶναι διαθέσιμος καὶ ἀνοικτὸς σὲ σχόλια, διορ-
θώσεις καὶ προτάσεις.
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Ἀναφορὲς
[1] G. Neugebauer, “A LATEX package for typeseing crossword puzzles and more.”

12 January 2014. URL: \texttt{http://www.ctan.org/pkg/crossword}. (Ἀνα-
κτήθηκε στὶς 17 Μαΐου 2014.)

Λύσητοῦσταυρολέξουτῆςἑπομένηςσελίδας—Ὁριζοντίως:1.ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ,2.ΗΜΑΡ–ΧΤΕΣ,3.
ΛΙ–ΕΠ–ΟΡΕ,4.ΕΜ–ΙΡΑ,5.ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ,6.ΑΤΤΙΚΟΣ,7.ΧΡ–ΑΛ–ΕΓΩ,8.ΟΟΟ–ΟΛΙΚΑ,
9.ΣΥΛΗΣΗΣ.Καθέτως:1.ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ,2.ΗΜΙΜΕΤΡΟΥ,3.ΛΑ–ΛΤ–ΟΛ.4.ΕΡΕΙΠΙΑ,5.ΠΡΟΚΛΟΣ,
6.ΩΧ–ΑΜΟ–ΛΗ,7.ΝΤΟ–ΕΣΕΙΣ,8.ΙΕΡΩΝ–ΓΚ,9.ΑΣΕ–ΗΡΩΑΣ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:
Παράδειγμα ἑλληνικοῦ σταυρολέξου

Ἀνατύπωση τοῦ σταυρολέξου ὑπ’ ἀριθμ. 1467, τοῦ φύλλου 28627 τῆς ἐφημερίδας
Καθημερινὴ τῆς 20ῆς Ἀπριλίου 2014. (Ἡ λύση στὸ κάτω μέρος τῆς προηγούμενης
σελίδας.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ὁριζοντίως Καθέτως
1. Τὸ δίκτυό της ἁπλώνεται σὲ ὅλη τὴν

Ἑλλάδα.
2. Τὸ «νόστιμον» ἀναφέρεται ἐπί

ἐπανόδου. – Ἐκφράζει ἕνα πρόσφατο
παρελθόν.

3. Τοῦ «Κ» δορυφόροι. – Πρόθεση μὲ
ἀπόστροφο. – Σκανδιναυική
νομισματική μονάδα.

4. Σύμφωνο τοῦ ἀγγλικοῦ ἀλφαβήτου. –
Βρίσκονται σὲ σειρὰ… στὴν σειρά.

5. Προστάτευε τὴν τραγωδία.
6. Ἡρώδης πασίγνωστος.
7. Ἡ αἰτιατικὴ ζώου μὲ τὴν προφορὰ

δύο συμφώνων. – Ἀραβικὸ ἄρθρο –
Οἱ πλάγιες πτώσεις του
συντάσσονται πάντα μὲ ρῆμα.

8. Σκακιστικὸ σύμβολο. - Ἀναφέρονται
στὸ σύνολο (οὐδ.).

9. Σχετικὴ μὲ ἱερὸ χῶρο (γεν.).

1. Πρόσωπο τῆς Οδύσσειας.
2. Κατὰ κανόνα ἀναποτελεσματικό

(γεν.).
3. Παράγεται ἀπὸ τὴν διαπασῶν. – Δύο

ἀπὸ τὰ σύμφωνα τῆς… Γιάλτας – Ἀπὸ
τὰ πολλὰ … λίγα.

4. Δημιουργοῦνται καὶ μὲ τοὺς
βομβαρδισμούς.

5. Νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος τοῦ 5ου
αἰώνα π.Χ.

6. Εἶναι καὶ ἐπιφώνημα πόνου. – Ρῆμα
ποὺ εἰσάγει σὲ κλασικὴ γλώσσα. –
Τόσα χρόνια ἔζησε ὁ Ραφαήλ.

7. Μουσικὴ νότα. – Τὸ ἀπευθύνουν σὲ
πολλοὺς.

8. Ἀποκαλοῦνται ὁρισμένοι σπόνδυλοί
μας (γεν.). – Ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν
προφορὰ ξένου συμφώνου.

9. Ἐκφράζει καὶ ἄρνηση. – Ἀποκαλεῖται
τὸ κύριο πρόσωπο ἑνὸς λογοτεχνικοῦ
ἔργου.
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Twenty-five years of Greek TEXing

Ioannis Dimakos1 and Dimitrios Filippou2
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Department of Primary Education

GR-265 04 Rio, Patras

Greece

Email: idimakos at upatras dot gr

2Kato Gatzea
GR-373 00 Agria, Volos
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Email: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com

e present article is an updated view of all available tools (fonts, systems and
more) for typeseing Greek texts with TEX/LATEX. Unlike the early days of Greek
TEX/LATEX, when the available tools were limited, users now have an abundance
of tools available to them. In addition, the emergence of Unicode-aware systems
such as XƎTEX and luaTEX has allowed for a major breakthrough in the world
of TEX: the use of OpenType and system fonts (i.e., fonts used by the operating
system of the computer) for typeseing Greek texts.

1 Down history lane
In 1994, the second author of the present article wrote a summary of all tools available
at that time for typeseing Greek texts with TEX/LATEX. at document was posted
in the newsgroup comp.text.tex, and was immediately archived in CTAN [1]. A few
months later, the same document found its way in the newsleer of NTG, the Dutch
LUG [2]. In the summer of 1996, the first author wrote an updated summary of Greek
TEX/LATEX tools [3]. Twenty years later, it is high time we produced an updated sum-
mary and review of the current TEX-like tools available to those who wish to typeset
nice Greek documents.

Both reports followed the same format roughly and the presentation of tools for
Greek TEXing was divided into the following four sections:

fonts both freely available and commercial ones;

systems or packages containing Greek fonts, TEX macros for Greek output, etc.;

help available at the time over the Internet to TEX users; and
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future predictions which called for a standardization of Greek TEX/LATEX options in-
cluding the New Font Selection System (NFSS), the introduction of more fonts,
and more.

Let us briefly remember what was available back then before we turn our aention
to the future.

1.1 Fonts

Before the introduction of somehow comprehensive Greek TEX systems, fonts were
the first area where big and exciting changes took place. Naturally, the first Greek
fonts were created by the Master himself: Don Knuth. However, his fonts were to be
used in TEX’s math mode. At that time, some TEXies prepared macros that allowed
for typeseing Greek texts using Knuth’s math fonts. Hamilton Kelly went one step
further and made a set of Greek fonts by bringing Knuth’s lowercase Greek math
characters to the upright position [4].

e first fonts for Greek text typeseing by TEX those designed more than 25
years ago by Sylvio Levy with METAFONT [5]. Because of encoding limitations and
the lack of widespread Greek keyboard availability, Levy had to use a Latin-to-Greek
transliteration scheme, with some very obvious correspondances, e.g., a for α, b for
β), and some not so obvious ones, e.g., j for θ, q for χ, w for ω (although w resembles
ω somewhat visually). Users typed in Greeklish and it took some time and a lot of
practice to read Greeklish input files. Especially, users who used accents, breathing
marks or other signs and symbols for multiaccent (polytonic) Ancient or Modern
Greek produced an almost arcane file for input and processing by TEX/LATEX.

e Levy fontswere drawn according to a historic Didot Greek font, but following
Computer Modern metrics. ey became the basis of other Didot-like Greek fonts by
Haralambous [6, 7], and by MacKay [8]. e laer had an encoding suitable for input
from the esaurus Linguæ Græcæ.

Some non-Didot Greek fonts were also created at that time using METAFONT.
ese includedMalvern [9], a unique sans serif which can be still seen on the cover of
Eutypon, Euclid [10], a Times–Elsevier Greek font family never released to the public,
and lbf [11], which was based on a beautiful 18th century Bodoni Greek design but
was released only in 2005. Each of these fonts used its own input Greeklish (Latin-
to-Greek) scheme, which made the use of other fonts in the same document very
difficult, if not impossible.

1.2 Systems

Back then, when PCs were running on limited amounts of RAM, had floppy disk
drives, one processor (rather than multiple cores), and CPU speed was measured in
MHz (rather than GHz), typeseing a Greek text was almost a Herculean Labour!
e limitations of the ASCII encoding and the lack of Greek keyboards outside Greece
made it almost impossible to type directy in Greek and receive Greek output. Users
had to employ various transliteration coding schemes in order to achieve their goals.
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At that time, two separate and independent GreekTEX systems were made avail-
able. Both systems had their positive as well as negative elements. Both systems
were introduced almost simultaenously, had almost the same name, but were geared
for different types of users and operating systems. Dryllerakis’ GreekTEX or kdgreek

system [12] was a set of TEX macros and METAFONT fonts created on a Unix plat-
form and based on earlier work by Levy [5] and Haralambous [6, 7]. Separately,
Moschovakis produced a greektex system for PC systems running with the Greek ver-
sion of MS-DOS [13]. Moschovakis’ fonts were also based on Levy’s original META-
FONT work. Of course, these systems were not equivalent as each had its own for-
maing macros and fonts. Moschovakis’ greektex had some tranferability issues be-
tween operating systems. Still, they served well many TEX users for several years.

In perspective, TEXing in Greek depended primarily on the platform one was
using. You opted for one of the two available systems, loaded extra fonts, if the in-
system fonts were not of your liking, and you were ready to TEX keeping in mind
that the source code (your input files) might be unreadable by other TEX users who
were not using the same system like yourself.

1.3 Help needed

Back then, the places to look for help were limited. ere were two main USENET
newsgroups, comp.text.tex and comp.fonts and some discussion lists, such as the
venerable BIT.LISTSERV.HELLAS (the major meeting point of Greeks abroad) or the
ELLHNIKA mailing list, which was set up specifically for answering Greek TEX/LATEX
questions, but had very lile traffic.

1.4 Future as was seen ba then

In both the Filippou [1, 2] and the Dimakos [3] reports, there were expectations that
the new LATEX scheme (at the time called LATEX2𝜀) would introduce the NFSS, the
ability to write in multiple languages using the babel mechanisms, and other goodies.
Dimakos [3] even reported that there was an initiative in Greece to establish a local
TEX users group. Who would have thought that so many years later, the Greek LUG
would still be alive!

at was roughly the world of Greek TEX/LATEX back in the mid 1990s. Although
the entire TEX/LATEX ecosystem was not old or dated, some limitations had started
to show, primarily in the area of truly multilingual inputing and file preparation.
Mind you, some projects were already set up to explore the issue and were indeed
the forerunners of today’s system. One of these systems was called Ω (Omega), the
brain child of Haralambous and Plaice. (A version of Ω was presented by its creators
in one of the early issues of Eutypon [14].)

2 From the cb fonts to Unicode-aware maines
So, what has happened between 1996 and 2015?Well, the changes have been phenom-
enal. One might even argue that TEX/LATEX has taken a new life with the introduction
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of new machines, new encodings, and new Greek fonts, of course. But, let us begin
with the laer: the introduction of new font families, which can all be found in the
/fonts/greek directory of any CTAN node.

2.1 New fonts

CB fonts Following the early fonts by Levy and their derivatives included in
Dryllerakis’ and Moschovakis’ systems, the first truly “new” fonts were the CB font
family designed and implemented by Beccari [15–18]. ese fonts were originally
wrien in METAFONT, and they included several variants—Leipzig-like Greek ital-
ics, sans serifs, monospace (typewriter), small caps, etc.—in all TEX/LATEX typical sizes.
Samples of selected CB fonts are shown in Figure 1.

e CB fonts were quickly converted to Type1, and became the de facto standard
font family in theworld of Greek TEXing.eywere used for several years in Eutypon,
and they still are the default Greek fonts of babel. Later they were also integrated into
OpenType fonts of the Computer Modern Unicode (CMU) bundle [19]. Syropoulos
has also integrated some of Beccari’s CB fonts into an OpenType monospace font
family [20].

Kerkis is is another family of beautiful Greek font created by Tsolomytis [21].
e serif version is based on Bookman, while the accompanying sans serif font is
based on Avant Garde (Figure 1). In addition to Type1, Tsolomytis produced versions
of the fonts in TrueType and OpenType formats to be used beyond TEX/LATEX [22].

Greek Font Society Perhaps the biggest contributor and a rather late entry into
the game has been the Greek Font Society (GFS). Since 2005, GFS offers for free a
large selection of Greek font families for both TEX/LATEX systems and in OpenType
form. On its website (http://www.greekfontsociety.gr), interested users can find
fonts like GFS Didot (a modern Didot-like variant), GFS Porson, GFS Neohellenic, and
more. Tsolomytis [23] has created Type1 versions of most of GFS fonts for use with
babel (Figure 1).

Other options e CTAN directory available at http://www.ctan.org/tex-
archive/fonts/greek is the place to look for a few more fonts available in META-
FONT or Type1 formats. However, as will be seen later in this report, currently avail-
able TEX machines have already made these fonts rather obsolete.

2.2 Working with the old encoding

As mentioned above, the old Latin-to-Greek transliteration scheme that Sylvio Levy
used with his fonts was subsequently adopted by Haralambous, Dryllerakis and Bec-
cari in their respective fonts. Beccari’s character positioning in his Greek fonts be-
came the de facto “Local Greek” encoding, now known as LGR, and the CB bundle
became the basic font set of the greek option of babel.
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CB Serif 
 

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. 
 

CB Sans Serif 
 

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. 
 

CB Typewriter 
 

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. 
 

 
Kerkis 
 

 
῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. 
 

Kerkis Sans 
 

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 

πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. 

 

 
GFS Didot 
 

 
῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. 
 

GFS Porson 
 

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 
πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 
πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. 
 

GFS Neohellenic 
 

῎Ανδρα μοι ἔννεπε, Μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ 

πλάγχθη, ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον ἔπερσε· 

πολλῶν δ’ ἀνθρώπων ἴδεν ἄστεα καὶ νόον ἔγνω. 

 

 

Figure 1: Samples of selectedGreek fonts available to TEX/LATEX users starting from1998. All these fonts

exist in Type1 andTruetype/OpenType formats. The verses fromHomer’sOdyssey were typeset at 10pt

with 12pt leading.

Syropoulos was the maintainer of the greek option of babel for several years (and
he also contributed in code and fonts for other texts as well [24, 25]). Starting from
earlier work by Haralambous and Beccari, Filippou created complete sets of LGR-
encoded hyphenation paerns for Ancient and Modern Greek [26, 27].

Since 2013, Milde [28] has taken over the maintenance of the greek option of
babel. So it is still possible to use LATEXwith the LGR encoding.e obvious advantage
of this approach is backwards compatibility, i.e., one can still continue using its old
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Greek TEX texts. However, as already said, writing Greeklish to typeset multiaccent
Greek texts (such as in Ancient Greek) makes the input almost unreadable.

2.3 Typing Greek for Greek

2.3.1 e pre-Unicode way

In 1993, the inputenc package appeared to make life easier for those who wanted
to input directly accentuated Latin characters like á, ǎ, etc. without having to type
commands \'a, \v{a}, etc. Around 1998, Syropoulos created the iso-8859-7 option
of inputenc so as to allow for direct input of uniaccent (monotonic) Modern Greek. Of
course, users had to employ also the babel package, which loaded the necessary lan-
guage hyphenation paerns and macros. Writing multilingual texts required switch-
ing from one language to the other using commands such as
\selectlanguage{...}

Needless to say such an approach complicated the use of multilingual bibliogra-
phy sections, indexing and other language-specific sections of a text. At that time,
it was still possible to go the DVI-to-PS and PS-to-PDF way of producing output, al-
though the introduction of pdTEX helped in making things just a lile bit faster.

All these changed when the UTF-8 (Unicode) encoding started surpassing the
ISO-8859-7 and other encodings as the “go-to” choice of LATEX users.

2.3.2 e Unicode way

e introduction of the Unicode encoding (UTF-8) allowed the typing of “foreign”
characters beyond the 127 characters of the old ASCII, or the 256 characters of the
extended ASCIIs (ISO-8859-7, etc.). Actually, there are two ways to type Greek texts:

(i) using the combination of babel and inputenc with the utf8 or utf8x options, or

(ii) using a Unicode-aware machine such XƎTEX or luaTEX.

enewoldway Milde [29, 30] has gone to great lengthts to provideUTF-8 support
for the Greek script based on LATEX internal character representation macros (LICR).
ese macros are contained in a file named lgrenc.dfu and map all Greek characters
onto a set of LATEX internal commands such as:
\DeclareUnicodeCharacter{03B1}{\textalpha} % α
...
\DeclareUnicodeCharacter{1F00}{\accpsili\textalpha} % ἀ
...

A LATEX user does not have to bother with the LCIRs. All he/she has to do is to include
in his/her preamble the following lines:
\usepackage[LGR,T1]{fontenc}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[greek,english]{babel}



i

i

“eutypon32-33” — 2014/11/30 — 12:03 — page 31 — #35
i

i

i

i

i

i

Twenty-five years of Greek TEXing 31

e package inputenc, with the utf-8 option, is for the recognition of Unicode
Greek input (in general of any UTF-8 encoded input). e package fontspec, with the
LGR and T1 options, ensures proper hyphenation and proper Greek/Latin encoding
of the output file (DVI, PS or PDF).

is approach is useful if one has a large library of old files to input although
some re-encoding and conversion may be required (e.g., the Greek question mark ;
is mapped onto the Greek semicolon .). e user is also limited to METAFONT or
Type1 Greek fonts, which are not so many.

e totally new way e introduction of Unicode-aware machines like XƎTEX and
luaTEX changed the game completely. Here was the opportunity to truly type directly
in Greek and in any other language with no need to switch input encodings, or to
set the language one way or another. Users can type their texts in any language they
want and the systemwill take care of all the other details. Of course, it is necessary to
declare the language and the font families that will be used in the text to be produced.
is adds extra flexibility because it allows users to request multiple fonts and even
specify specific fonts for specific needs.

Also important is the fact that XƎTEX and luaTEX are able to access the system
fonts available to the user. So, users are not limited to the Greek Type1 fonts available
via the CTAN, but can have access to all varieties of TrueType or OpenType fonts
there are.

Syropoulos was the first to create a small package called xgreek, with some useful
XƎLATEXmacros for typeseing Greek texts with XƎLATEX [31]. e package polyglossia

followed as potential replacement of babel for typeseing multilingual texts with
XƎLATEX or luaLATEX [32]. Filippou’s Greek hyphenation paerns were converted into
Unicode encoding and they are included in all standard TEX distributions—thus they
can be used directly by XƎTEX or luaTEX.

2.4 Asking for help

Are there still newsgroups in operation? Is there a USENET anymore? In fact USENET
is still alive as “Google Groups,” but who needs all these relics when the answer is
just a few keystrokes away from the nearest available Google screen?

Beyond Google, there are multiple sources of help available to the new or the
seasoned user. e dedicated site tex.stackexchange.com provides answers to all
kinds of TEX/LATEX questions. As always, questions and the answers they get vary
from the very simplistic to the overly esoteric. Still, it is an excellent site to turn to
for suggestions.

Another option is the CTAN itself. Now, the CTAN has its own web (http) rather
than ftp interface and allows for easier access to files, FAQs, documentation and so
on.

Finally, there are now dozens of local and national TEX users’s groups which have
their own online presence. In our case, ∗𝜖𝜙𝜏∗, the Greek LUG publishes a small journal
called Eutypon and has a dedicated website available at www.eutypon.gr. In addition,
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several books have become available documenting and explaining in Greek TEX and
its many derivatives.

3 e future
Looking back to so many years of progress, one can say that the entire TEX ecosystem
has evolved and has adapted to a multilingual world. Still, there is work to be done,
new fonts to be included, new hyphenation paerns to be added for mixed LGR and
Unicode input, etc. in order to make Greek typeseing an even beer experience.
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TEXΝΙΚÉΣ
Παιχνίδια μὲ γραμματοσειρὲς

Τὸ Εὔτυπον στοιχειοθετεῖται μὲ βασικὴ γραμματοσειρὰ τὴν Linux Libertine, ἡ
ὁποία διατίθεται δωρεάν. Δυστυχῶς, ἡ συγκεκριμένη γραμματοσειρὰ δὲν κυκλοφο-
ρεῖ σὲ ἔκδοση γιὰ μαθηματικά. Ὁπότε, γιὰ μαθηματικοὺς τύπους, χρησιμοποιοῦμε
τὴν Asana Math, ἡ ὁποία ἐπίσης διατίθεται δωρεάν.

Ὁ Philipp H. Poll, δημιουργὸς τῆς Linux Libertine, ἔχει δηλώσει ὅτι ἐπηρρεά-
στηκε ἀπὸ γραμματοσειρὲς τοῦ 19ου αἰ., ἀλλὰ καὶ ἀπὸ οὐμανιστικὲς γραμματοσει-
ρὲς ὅπως ἡ Jenson καὶ ἡ Palatino. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ Asana Math τοῦ Ἀπό-
στολου Συρόπουλου στηρίζεται στὴν γραμματοσειρὰ Palatino τοῦ Hermann Zapf.
Κατὰ συνέπεια, οἱ γραμματοσειρὲς Linux Libertine καὶ Asana Math μοιάζουν σχε-
διαστικά. Ὁρίστε τὰ ψηφία τῶν δύο γραμματοσειρῶν:

Asana Math: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Linux Libertine: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ὅμως, παρὰ τὶς ὁμοιότητες, τὸ προσεκτικὸ μάτι θὰ παρατηρήσει πὼς τὰ ψηφία
τῆς Linux Libertine εἶναι κάπως πιὸ στενά. Μερικά — π.χ. τὸ 1 καὶ τὸ 2 — διαφέ-
ρουν καὶ ὡς πρὸς τὸ σχῆμα. Πῶς θὰ μπορούσαμε νὰ ἔχουμε μαθηματικοὺς τύπους
μὲ ψηφία ἀπὸ τὴν Linux Libertine καὶ ὅλους τὰ ἄλλα σύμβολα ἀπὸ τὴν Asana Math;

Ὁ τρόπος εἶναι πολὺ εὔκολος μὲ τὸ XƎLATEX. Στὸ προοίμιο, δηλ., πρὶν τὸ
\begin{document}, πρῶτα φορτώνουμε τὸ πακέτο unicode-math καὶ ὁρίζουμε τὴν
Asana Math ὡς τὴν βασικὴ γραμματοσειρὰ μαθηματικῶν τύπων:

\usepackage{unicode-math}
\setmathfont[Scale=MatchLowercase]{Asana Math}

Τὸ ὅρισμα Scale=MatchLowercase μπῆκε ὥστε τὸ μέγεθος τῶν γραμματοσειρῶν νὰ
εἶναι ἴδιο, τουλάχιστον στὰ μικρὰ γράμματα. Ἀμέσως μετά, ὁρίζουμε τὰ ψηφία
0, 1, … , 9, ποὺ ἀντιστοιχοῦν στὶς δεκαεξαεδικὲς θέσεις "30–"39, νὰ προέρχονται ἀπὸ
τὴν Linux Libertine O:

\setmathfont[range={"30-"39}]{Linux Libertine O}

Mὲ μιὰ πιὸ γενικὴ λύση, τὴν ὁποία πρότεινε ὁ Mico Loretan στὸν διαδικτυακὸ
χῶρο συζήτησης tex.stackexchange.com, μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ὅλα τὰ ψηφία καὶ
ὅλα τὰ ἑλληνικὰ καὶ λατινικὰ σύμβολα νὰ προέρχονται ἀπὸ τὴν Linux Libertine:

\setmathfont[range=\mathit/{latin,Latin,num,Greek,greek}]%
{Linux Libertine O Italic}

\setmathfont[range=\mathup/{latin,Latin,num,Greek,greek}]%
{Linux Libertine O}

\setmathfont[range=\mathbfup/{latin,Latin,num,Greek,greek}]%
{Linux Libertine O Bold}

35
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36 TEXνικές

Ὁρίστε ἕνα ἀπόσπασμα βιβλίου¹, ὅπου τὰ μαθηματικὰ εἶναι στοιχειοθετημένα μὲ
τὴν Asana Math:

Γιὰ τὴν λογαριθμικὴ σπείρα

𝛾(𝑡) = (𝑒𝑘𝑡 cos 𝑡, 𝑒𝑘𝑡 sin 𝑡)

ὅπου 𝑘 εἶναι μιὰ σταθερὰ διάφορη τοῦ μηδενός, ἔχουμε

�̇�(𝑡) = (𝑒𝑘𝑡(𝑘 cos 𝑡 − sin 𝑡), 𝑒𝑘𝑡(𝑘 sin 𝑡 + cos 𝑡)),
∴ �̇�(𝑡)2 = 𝑒2𝑘𝑡(𝑘 cos 𝑡 − sin 𝑡)2 + 𝑒2𝑘𝑡(𝑘 sin 𝑡 + cos 𝑡)2 = (𝑘2 + 1)𝑒2𝑘𝑡.

Συνεπῶς, τὸ μῆκος τόξου τῆς 𝛾 μὲ σημεῖο ἐκκίνησης τὸ 𝛾(0) = (1, 0) (γιὰ παρά-
δειγμα) εἶναι

𝑠(𝑡) = 
𝑡

0
√𝑘2 + 1 𝑒𝑘𝑢d𝑢 = √𝑘2 + 1

𝑘 (𝑒𝑘𝑡 + 1).

Καὶ ὁρίστε τὸ ἴδιο ἀπόσπασμα στοιχειοθετημένο μὲ τὴν Linux Libertine:

Γιὰ τὴν λογαριθμικὴ σπείρα

γ(t) = (ekt cos t, ekt sin t)

ὅπου k εἶναι μιὰ σταθερὰ διάφορη τοῦ μηδενός, ἔχουμε

γ̇(t) = (ekt(k cos t − sin t), ekt(k sin t + cos t)),
∴ γ̇(t)2 = e2kt(k cos t − sin t)2 + e2kt(k sin t + cos t)2 = (k2 + 1)e2kt.

Συνεπῶς, τὸ μῆκος τόξου τῆς γ μὲ σημεῖο ἐκκίνησης τὸ γ(0) = (1, 0) (γιὰ παρά-
δειγμα) εἶναι

s(t) = 
t

0
√k2 + 1 eku du =

√k2 + 1
k

(ekt + 1).

Στὸ παράδειγμα μὲ τὴν Linux Libertine, παρατηροῦμε ὁρισμένα προβλήματα
στὴν διαστοιχείωση. Π.χ., στὸ «γ(t)» τὸ γ κολλάει ἐπάνω στὴν ἀριστερὴ παρένθεση.
Στὸ «γ̇(t)», ἡ πάνω τελεία φεύγει πρὸς τὰ ἀριστερά. Ἡ τετραγωνικὴ ρίζα μέσα στὸ
ὁλοκλήρωμα πετάει, κ.ἄ.ὅ. Ὁπότε ἡ γενικευμένη χρήση τῆς Linux Libertine, μιᾶς
γραμματοσειρᾶς ποὺ δὲν ἔχει δημιουργηθεῖ γιὰ μαθηματικοὺς τύπους, ἴσως νὰ μὴν
εἶναι ἡ πλέον ἐνδεδειγμένη.

Ἡ λύση ποὺ ἀκολουθοῦμε στὸ Εὔτυπον, εἶναι οἱ ἀριθμοὶ νὰ μπαίνουν πάντα μὲ
τὴν Linux Libertine — ἔτσι ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν διαφορὲς ἀνάμεσα σὲ ἀριθμοὺς

¹Ι. Δ. Πλατής, Στοιχειώδης Διαφορικὴ Γεωμετρία. Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡράκλειο 2011,
σ. 9. Τὸ πρωτότυπο κείμενο εἶναι στὸ μονοτονικό.
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τοῦ κειμένου καὶ σὲ ἀριθμοὺς τῶν μαθηματικῶν τύπων — ἀλλὰ τὰ μαθηματικὰ σύμ-
βολα νὰ μπαίνουν μὲ τὴν Asana Math, γιὰ νὰ ξεχωρίζουν κάπως ἀπὸ τὰ στοιχεῖα
τοῦ ἁπλοῦ κειμένου.

∗ ∗ ∗

Ἕνα ἄλλο πρόβλημα μὲ τὴν Linux Libertine εἶναι πὼς στὴν πιὸ πρόσφατη ἔκ-
δοσή της (5.3.0), δὲν συμπεριλαμβάνει καπιταλάκια (μικρὰ κεφαλαῖα). Τὰ καπιτα-
λάκια συνήθως χρησιμοποιοῦνται γιὰ τὴν στοιχειοθεσία ἀκρώνυμων μέσα σὲ προ-
τάσεις. Γιὰ παράδειγμα, μέσα σὲ μιὰ πρόταση θὰ στοιχειοθετούσαμε οηε (μὲ καπι-
ταλάκια) ἀντὶ γιὰ ΟΗΕ (μὲ ὅλα κεφαλαῖα). Ἐπίσης οἱ παλιοὶ τυπογράφοι χρησιμο-
ποιοῦσαν καπιταλάκια στὴν στοιχειοθεσία τῆς πρώτης γραμμῆς κάθε ἑνότητας τοῦ
βιβλίου, ὅπως στὸ παρακάτω παράδειγμα².

M ε το πρωτο αναβλεμμα του ηλιου
ἐφάνηκαν καὶ οἱ τέσσερες φρεγά-

δες ἀντίκρυ στὸν Καβομαλιᾶ. Ποῦθ’ ἐρ-
χόνταν; γιὰ ποῦ ἐπήγαιναν; οὔτε ἄκουσε
οὔτ’ ἔμαθε κανείς. Μὰ πρέπει νὰ ἦσαν
βασιλικὲς φρεγάδες. Καὶ οἱ τέσσερες,
σοῦ λέγει, τὸ ἴδιο εἶχαν χτίσιμο. χυτὲς
πρύμη–πλώρη.

Τὰ κανονικὰ καπιταλάκια τὰ βρήκαμε σὲ μιὰ παλαιότερη ἔκδοση τῆς Linux
Libertine (ἔκδοση 4.0.4) στὸν ἱστοχῶρο http://comedy.dante.de/~herbert/Fonts/.
Πλάγια καὶ μαῦρα καπιταλάκια μποροῦμε νὰ φτιάξουμε παίζοντας μὲ ὁρισμένες
ἐντολὲς του πακέτου fontspec — ὁρίστε πῶς:

\newcommand{\mysmallcaps}[1]{% Νέα ἐντολὴ γιὰ καπιταλάκια
\begingroup%

\fontspec{Linux Libertine O C}% Κανονικὰ καπιταλάκια (γραμματοσειρά)
%% Μὲ τὴν ἑπόμενη ἐντολὴ διορθώνουμε τὸ μέγεθος στὰ καπιταλάκια,
%% καὶ προσθέτουμε παραλλαγὲς σὲ ψευδοκεφαλαῖα καὶ ψευδοπλάγια.
\addfontfeatures{Scale=0.967,AutoFakeBold=1.75,AutoFakeSlant=0.2}%
#1%

\endgroup}

Ὁρίστε κι ὁ κώδικας ποὺ μᾶς ἔδωσε τὸ τελευταῖο παράδειγμα:

\noindent{\Huge M\;}% πρωτόγραμμα Μ

% κενὸ γιὰ πρωτόγραμμα
\vskip-2.0\baselineskip\hangindent=2.3em\hangafter-2
\noindent\mysmallcaps{ε το πρωτο αναβλεμμα του ηλιου}

²Α. Καρκαβίτσας, «Οἱ φρεγάδες». Ἀπὸ τὴν συλλογὴ διηγημάτων Λόγια τῆς Πλώρης, Ἀθῆναι, Τυπο-
γραφεῖον τῆς Ἑστίας (Κ. Μάισνερ καὶ Ν. Καργαδούρη), 1899.
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% Ἡ 1η ἀράδα μὲ καπιταλάκια (χωρὶς τόνους) καὶ ἡ συνέχεια μὲ
% κανονικὰ στοιχεῖα.
ἐφάνηκαν καὶ οἱ τέσσερες φρεγάδες ἀντίκρυ στὸν Καβομαλιᾶ. Ποῦθ'
ἐρχόνταν; γιὰ ποῦ ἐπήγαιναν; οὔτε ἄκουσε οὔτ' ἔμαθε κανείς. ...

∗ ∗ ∗

Μιὰ διόρθωση: Στὶς TEXνικὲς τοῦ προηγούμενου τεύχους (τχ. 30–31, σ. 60), παρου-
σιάζεται ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν πρῶτοὈλυνθιακὸ τοῦ Δημοσθένη. Ὁ προσεκτικὸς
ἀναγνώστης θὰ εἶδε πὼς ὁ συλλαβισμὸς δὲν εἶναι σωστός. Στὴν ἀριστερὴ στήλη
ὑπάρχει ἕνα λάθος («ἁπά-ντων»), ἐνῶ στὴν δεξιὰ στήλη, ὑπάρχουν ἄλλα δύο λάθη
(«Ἀθηνα-ῖοι», «συμφέρο-ντος»):

Τὰ λάθη αὐτὰ ὀφείλονται στὸ γεγονὸς ὅτι δὲν χρησιμοποιήσαμε τὴν κατάλληλη
γλώσσα (\language ἢ \selectlanguage{...}). Ἡ γλώσσα ποὺ εἴχαμε ἐπιλέξει ἦταν
monogreek, ἐπειδὴ οἱ TEXνικὲς ἦταν στὸ μονοτονικό. Καὶ ἔτσι δυστυχῶς μᾶς προέκυ-
ψαν τὰ λανθασμένα «-ντ» (τὸ ντ στὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ χωρίζεται σὲ ν καὶ τ) καὶ τὸ
πολὺ χτυπητὸ λάθος α-ῖ (οἱ κανόνες συλλαβισμοῦ τοῦ μονοτονικοῦ δὲν γνωρίζουν
ἀπὸ περισπωμένες).

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com
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ΒΙΒΛÍΟ-ΠΑΡΟΥΣÍΑΣΗ

Martin Davies, Aldus Manutius: Ἐκδότης & τυπογράφος στὴ Βενετία τῆς Ἀνα-
γέννησης, μτφ. Τούλα Σιέτη, σσ. 124. Ἐκδόσεις Libro, Ἀθήνα 2004. ISBN 960-490-
070-0. Τιμὴ 36,00 €.

Πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια, τὸν καιρὸ τῆς πανελλα-
δικῆς ὀλυμπιακῆς εὐφορίας καὶ τῆς συνεπακόλου-
θης ἐκδοτικῆς ἄνθησης, κυκλοφόρησε στὴνἙλλάδα
ἕνα βιβλίο γιὰ τὸν Ἄλδο Μανούτιο (1451–1515), τὸν
βενετὸ τυπογράφο καὶ ἐκδότη ποὺ ἔμεινε θρύλος
στὴν παγκόσμια ἱστορία τοῦ βιβλίου. Σὲ σχετικὸ
σημείωμα στὸν ἱστοχῶρο τους, οἱ ἐκδόσεις Libro
γράφουν ὅτι «πρόκειται γιὰ μιὰ συλλεκτικὴ ἔκδοση
1.000 ἀντιτύπων ποὺ ἀπευθύνεται στοὺς ἀπανταχοῦ
βιβλιοφίλους καὶ ὅσους ἐξακολουθοῦν νὰ ἀγαποῦν
τὸ βιβλίο ὡς πολιτιστικὸ ἀγαθό».

Πράγματι, ἡ ἑλληνικὴ μετάφραση τῆς μονογρα-
φίας τοῦΜάρτινΝτέιβις εἶναι πολὺ ὄμορφη. μᾶλλον
πιὸ ὄμορφη ἀπὸ τὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο. Μὲ σχετικὰ
πλατὺ σχῆμα (19 cm× 24,5 cm), μὲ μεγάλα ἐξωτερικὰ περιθώρια, μὲ τίτλους καὶ πρω-
τογράμματα σὲ κοκκινοκαφετὶ χρῶμα, καὶ μὲ ἔνθετες εἰκόνες τυπωμένες σὲ ἡμιδια-
φανὲς χαρτὶ ἐκτὸς κειμένου, τὸ βιβλίο ἀπὸ αἰσθητικὴ ἄποψη ταιριάζει ἀπόλυτα μὲ
τὸ ἀναγεννησιακό του θέμα.

Ὅσον ἀφορᾶ τὸ περιεχόμενο τοῦ βιβλίου (τὴν οὐσία του δηλαδή), ὁ Ντέιβις
ἔχει κάνει ἐξαιρετικὴ δουλειὰ διευκρινίζοντας ὁρισμένες λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν ζωὴ
καὶ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μανούτιου, ποὺ ξεκίνησε ὡς «γραμματικός», δάσκαλος τῶν
κλασικῶν γραμμάτων δηλαδή, στὴν Μοδένα γιὰ νὰ καταλήξει ἐκδότης καὶ τυπο-
γράφος στὴν Βενετία. Ἡ πεποίθησή του ὅτι «ἡ γνώση [τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας]
ἀποτελεῖ ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιὰ τὴ ζωὴ καὶ πυρήνα τῆς σφαιρικῆς μόρφωσης»
τὸν ἔκανε νὰ ἀφοσιωθεῖ στὴν ἔκδοση τῶν κλασικῶν κειμένων τῆς Ἀρχαίας Ἑλ-
ληνικῆς Γραμματείας. Ὁ ἴδιος εἰσήγαγε (ἢ διεύρυνε) ὡς καινοτομίες τὰ πρῶτα βι-
βλία σχήματος ὄγδοου (περίπου 15 cm × 23 cm), καθὼς καὶ τοὺς πιὸ πυκνοὺς πλά-
γιους–καλλιγραφικοὺς χαρακτῆρες ποὺ ἔγιναν γνωστοὶ ὡς «ἰταλικά». Καὶ γιὰ νὰ
πετύχει ὡς ἐπιχειρηματίας, ὁ Μανούτιος ἦταν ἴσως ὁ πρῶτος ποὺ ζήτησε ἀπὸ κρα-
τικὴ Ἀρχή (τὴν Βενετία) νὰ τοῦ ἀναγνωρίσει ἀποκλειστικὰ δικαιώματα στὴν ἐκτύ-
πωση βιβλίων — ἕνα εἴδος πρώιμου copyright. Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ
ἐπιχείρησή του ἐπέζησε μέχρι τὸν θάνατο τοῦ ἐγγονοῦ του (ἐπίσης Ἄλδος Μανού-
τιος) τὸ 1597.

Ὁ Ντέιβις ἀφηγεῖται ὅλα αὐτὰ πολὺ παραστατικὰ καὶ χωρὶς νὰ κουράζει τὸν
ἀναγνώστη. Ὡστόσο, μερικὰ ὀρθογραφικὰ λάθη καὶ ἀδόκιμες μεταφράσεις μειώ-
νουν κάπως τὴν αἰσθηση ποὺ δίνει ἡ ποιότητα τοῦ κειμένου. Γιὰ παράδειγμα, τὰ κε-
φαλαῖα ἀρχικὰ σὲ ὁρισμένα ἐπίθετα — πιθανὴ ἐπιρροὴ ἀπὸ τὰ ἀγγλικά — βγάζουν
μάτι: «τα Ελληνικά κείμενα», της Ελληνικής γνώσης», «της Λατινικής τυπογραφίας»,
κ.ἄ.ὅ. Ἐπίσης, λείπουν μερικὰ στοιχεῖα γιὰ τὸν συγγραφέα. Στὸ ἀγγλικὸ πρωτότυπο

39
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40 Βιβλίο-Παρουσίαση

(β′ ἔκδοση, 1999), ἀναφέρεται ὅτι ὁ Μάρτιν Ντέιβις (γεν. 1951) ἦταν μέχρι τὸ 1998
ὑπεύθυνος γιὰ τὰ ἀρχέτυπα τῆς Βρετανικῆς Βιβλιοθήκης, ἐνῶ κατὰ τὴν περίοδο
1993–1998 διετέλεσε ἐπιμελητὴς τοῦ περιοδικοῦ e Library. Ἐπομένως θὰ ἄξιζαν
δυὸ–τρεῖς ἀράδες γιὰ τὸν συγγραφέα.

∗ ∗ ∗

Ἰωάννης Κ. Μαζαράκης–Αἰνιάν, Τὰ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα στὸν ἀγώνα
1821–1827, σσ. 43. Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο, Ἀθήνα 2007. ISBN 978-960-89076-7-
6. Τιμὴ 10,20 €.

Ἡ ἱστορία μᾶς λέει πὼς ἡ τυπογραφία συνέβαλε πάρα
πολὺ στὴν διάδοση τοῦ νεοελληνικοῦ διαφωτισμοῦ καὶ κα-
τόπιν στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Σὲ μιὰ μικρὴ μονογρα-
φία, ὁ Ἰωάννης Μαζαράκης–Αἰνιάν, γενικὸς γραμματέας
τῆς Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρείας, ἑστιάζει τὴν
προσοχή του στὴν ἑλληνικὴ τυπογραφία κατὰ ὀκταετία
1821–1828. Ἡ ἀφήγηση ξεκινᾶ μὲ τὴν καταστροφὴ τοῦ πα-
τριαρχικοῦ τυπογραφείου «τοῦ Γένους» στὴν Κωνσταντι-
νούπολη καὶ τοῦ τυπογραφείου τοῦ Κωνσταντίνου Τόμπρα
στὶς Κυδωνίες (Ἀιβαλί) ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς μὲ τὸ ξέσπα-
σμα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Μετὰ περιγράφονται
τὰ ἄλλα τυπογραφεῖα ποὺ λειτούργησαν στὴν ἐπαναστα-
τημένη Ἑλλάδα: στὴν Καλαμάτα, στὴν Κόρινθο, στὸ Με-
σολόγγι, στὴν Ἀθήνα, στὴν Ὕδρα καὶ στὸ Ναύπλιο.

Ἡ μονογραφία τοῦ Μαζαράκη–Αἰνιὰν περιγράφει τὴν σημαντικὴ συνεισφορὰ
τῶν Φιλελλήνων στὴν ἐπαναστατικὴ τυπογραφία, ὅπως ἐπίσης καὶ τὶς μεγάλες δυ-
σκολίες γιὰ ἐκτύπωσεις ἐντύπων μέσα στὴν ταραχὴ τοῦ πολέμου. Κάποια ἀπὸ τὰ
τυπογραφεῖα τῆς Ἐπανάστασης μετακινήθηκαν ἐδῶ καὶ ἐκεῖ γιὰ τὸν φόβο τῶνὈθω-
μανῶν. Κάποια τελικὰ δὲν γλίτωσαν τὴν καταστροφὴ ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς. Τέλος,
κάποια ἐπαναστατικὰ τυπογραφεῖα ἀποτέλεσαν τὴν μαγιὰ γιὰ τὸ μετέπειτα Ἐθνικὸ
Τυπογραφεῖο.

Μὲ λίγα λόγια, τὸ βιβλίο τοῦ Μαζαράκη–Αἰνιὰν εἶναι ἕνα σύντομο καὶ εὐχά-
ριστο ἀφήγημα. Πάντως γιὰ πιὸ πολλὲς λεπτομέρειες, ὁ ἀναγνώστης θὰ πρέπει νὰ
καταφύγει σὲ ἄλλες πηγές.

∗ ∗ ∗

Τυπογραφία καὶ τυπογράφοι. Πρακτικὰ ἡμερίδας στὴ μνήμη τοῦ τυπογράφου
Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη, παράρτημα ἀρ. 18 τοῦ περιοδικοῦΜνήμων. Ἐπιμ. Γιάννης
Κόκκωνας, σσ. 254. Ἑταιρεία Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ, Ἀθήνα 2013. ISSN 1105-
3925, ISBN 978-960-7089-28-1. Τιμὴ 15,00 €. Διατίθεται ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο www.emne-
mnimon.gr/.

Ὁ τυπογράφος Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης ἔφυγε ἀπὸ τὴν ζωὴ στὶς 7 Ἀπριλίου
2008 σὲ ἠλικία 72 ἐτῶν. Ἕνα χρόνο μετά, στὶς 16 Μαΐου 2009, φίλοι, γνωστοὶ καὶ
συνεργάτες του συγκεντρώθηκαν στὸ Ἐθνικὸ Ἵδρυμα Ἐρευνῶν στὴν Ἀθήνα γιὰ νὰ
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τιμήσουν τὴν μνήμη τοῦ πιθανῶς τελευταίου ἕλληνα μάστορα τῆς «μηχανικῆς στοι-
χειοθεσίας καὶ τῆς μεταλλοτυπίας» (χειρωνακτικὴ ἢ μηχανικὴ τυπογραφία μὲ με-
ταλλικὰ στοιχεῖα). Μέσα στὸ 2014, τὸ περιοδικὸ Μνήμων, ποὺ ἐκδίδει ἡ Ἑταιρεία
Μελέτης Νέου Ἑλληνισμοῦ κυκλοφόρησε ἕναν τόμο–παράρτημα μὲ τὰ πρακτικὰ
τῆς ἡμερίδας τοῦ 2009 γιὰ τὸν Μανουσαρίδη.

Στὸν τόμο αὐτό, πρώτη θέση ἔχουν οἱ μαρτυ-
ρίες γιὰ τὸν τυπογράφο καὶ τὸν ἄνθρωποΜανουσα-
ρίδη. Ὁ Τριαντάφυλλος Σκλαβενίτης παρουσιάζει
ἕνα ἐκτενὲς καὶ πολὺ καλὰ τεκμηριωμένο βιογρα-
φικὸ σημείωμα γιὰ τὸν φίλο του μὲ τὸν ὁποῖο συνερ-
γάστηκε στὴν ἔκδοση τοῦΜνήμονος. Ἐπεκτείνοντας
ὅσα ἔγραψε προηγουμένως ἀλλοῦ (καὶ στὸ Εὔτυ-
πον, τχ. 24–25, Ὀκτ. 2010, σσ. 59–65), ὁ Σκλαβενίτης
δίνει λεπτομέρειες γιὰ τὸ πῶς τὸ τυπογραφεῖο τοῦ
Μανουσαρίδη ἔλαβε τὸ ὄνομα «Μανούτιος». γιὰ
τὶς μακροχρόνιες συνεργασίες τοῦ «Μανούτιου» μὲ
τὴν μονοτυπία τῶν ἀδελφῶν Παληβογιάννη καὶ μὲ
ἄλλους τυπογράφους. γιὰ τὴν συνεργασία μὲ τὸν
Ἄλκη Ἀγγέλου τῶν ἐκδόσεων Ἑρμῆς, γιὰ τὴν συνερ-
γασία μὲ τὸν Ἐμμανουὴλ Χ. Κάσδαγλη τῶν ἐκδό-
σεων τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος Ἐθνικῆς Τραπέ-
ζης (ΜΙΕΤ). γιὰ τὴν πεισματικὴ ἄρνηση τοῦ Μανουσαρίδη νὰ περάσει στὸ ὄφσετ.
γιὰ τὴν καμπὴ καὶ τὸ τέλος τοῦ τυπογραφείου τῆς ὁδοῦ Ζηνοδώρου στὸν Κολωνό.
Ἀκολουθοῦν οἱ μαρτυρίες τῆς Γεωργίας Παπαγεωργίου, τοῦ Χαράλαμπου Φαράν-
του, τοῦ Ἀναστασίου Στέφου, τοῦ Δημήτρη Δασκαλόπουλου καὶ τῆς Χριστίνας Κου-
λούρη — ὅλοι τους φίλοι καὶ συνεργάτες τοῦ Μανοσαρίδη σὲ διάφορες ἐκδόσεις.

Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ τόμου ὑπάρχουν μερικὰ ἐπιστημονικὰ ἄρθρα γιὰ θέματα
ποὺ σίγουρα ἀγαποῦσε ὁΜανουσαρίδης. Ὁ Γιάννης Κόκκωνας παρουσιάζει τὰ 1296
(!) τυπογραφικὰ στοιχεῖα ποὺ χρησιμοποίησαν ὁ πατὴρ Λαόνικος (κατὰ κόσμον Νι-
κόλαος Καβαδάτος) καὶ ὁ Ἀλέξανδρος Γεωργίου Ἀλεξάνδρου, καὶ οἱ δύο Κρῆτες, γιὰ
νὰ τυπώσουν «εἰς Βενετίαν» τὸ 1486, ὁ μὲν πρῶτος τὴν ψευδομηρικὴ Βατραχομυομα-
χία, ό δὲ δεύτερος ἕνα Ψαλτήριον. Τὸν τόμο συμπληρώνουν οἱ μελέτες τοῦ Χρήστου
Λούκου γιὰ τὰ παλιὰ τυπογραφεῖα τῆς Ἑρμούπολης, τοῦ Κώστα Λάππα γιὰ τὰ τυ-
πογραφεῖα τοῦ Ἡρακλείου Κρήτης πρὶν ἀπὸ τὸ 1940, καὶ τῆς Ἀθηνᾶς Ζηζοπούλου
γιὰ τὶς ἐργασιακὲς σχέσεις στὰ ἀθηναϊκὰ τυπογραφεῖα τῆς περιόδου 1950–1960.

∗ ∗ ∗

Παναγιώτης Χαρατζόπουλος, 10+ 1 σχεδιαστὲς τυπογραφικῶν στοιχείων,
10+ 1 ἱστορικὲς γραμματοσειρές, σσ. 63. Ἐκδόσεις gramma, Ἀθήνα 2013. ISBN
978-960-8375-32-1. Τιμὴ 10,00 €.

Ὁ Παναγιώτης Χαρατζόπουλος (γεν. 1967) εἶναι καταξιωμένος γραφίστας καὶ
σχεδιαστὴς γραμματοσειρῶν. Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια συμμετέχει στὴν ἐπιχείρηση
cannibal.gr ἡ ὁποία ἔχει παρουσιάσει πολλὲς αὐθεντικὲς ἢ ἐξελληνισμένες γραμ-
ματοσειρές.
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Σ’ ἕνα πολὺ μικρὸ βιβλίο (διαστάσεων μόλις 12 cm×
16,5 cm), ὁ Χαρατζόπουλος ἐπέλεξε καὶ παρουσιάζει ἕντεκα
σχεδιαστὲς καὶ ἰσάριθμες γραμματοσειρές. Στόχος του εἶναι
νὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι «ἡ τυπογραφία δὲν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ ὑλικὸ
ποὺ τὴν ὑποδέχεται στὴν ἐπιφάνειά του», καὶ ἀκόμα πὼς «ἡ
τεχνογνωσία καὶ ἡ μαστοριὰ θὰ εἶναι πάντα οι βάσεις καὶ
τοῦ καινούργιου μέσου».

Ἀπὸ τὸν Νικολὰ Ζανσόν (Nicolas Jenson, 1420–1480), που
σχεδίασε τὶς πρῶτες οὐμανιστικὲς γραμματοσειρές, ὁ συγ-
γραφέας φτάνει μέχρι τὸν Μάθιου Κάρτερ (Mahew Carter,
γεν. 1937), ποὺ σχεδιάσε τὸ ἑλληνικὸ κομμάτι τῆς Helvetica

καὶ τὴν Verdana. Τὸ +1 εἶναι ὁ Τάκης Κατσουλίδης (γεν. 1933) καὶ ἡ ὁμώνυμη γραμ-
ματοσειρά, ἡ ὁποία χρησιμοποιεῖται τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν θέση τῶν παραδο-
σιακῶν Ἁπλῶν τοῦ Didot.

Προφανῶς πρόκειται γιὰ μιὰ ὑποκειμενικὴ ἐπιλογὴ ἱστορικῶν σχεδιαστῶν καὶ
γραμματοσειρῶν. Μάλιστα, γιὰ καναδυὸ ἀπὸ τοὺς ἐπιλεχθέντες σχεδιαστές, ἀκόμα
δὲν μποροῦμε νὰ κρίνουμε πόσο διαχρονικὰ θὰ εἶναι τὰ δημιουργήματά τους. Τὸ
βιβλίο προλογίζουν οἱ ἐπίσης καταξιωμένοι σχεδιαστὲς καὶ συνάδελφοι τοῦ συγ-
γραφέα Δημήτρης Θ. Ἀρβανίτης καὶ Πάνος Κωνσταντόπουλος.

∗ ∗ ∗

Εὐχαριστοῦμε πολὺ τοὺς κκ. Τριαντάφυλλο Σκλαβενίτη, Νίκο Σφύρα καὶ Βασίλη Τριζώνη, ποὺ ἔθεσαν
στὴν διάθεσή μας τὰ βιβλία ποὺ παρουσιάζονται ἐδῶ.

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com
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Ὅταν ἔχω διάβασμα…

Τὴν ἐποχὴ τοῦ Μεταξᾶ (1937), ἱδρύθηκε μὲ ἀναγκαστικὸ νόμο ὁ Ὀργανισμὸς

Ἐκδόσεως Σχολικῶν Βιβλίων (ΟΕΣΒ) μὲ ἀποστολὴ τὴν ἔκδοση καὶ διάθεση

διδακτικῶν βιβλίων γιὰ ὅλες τὶς ἐκπαιδευτικὲς βαθμίδες, τὴν ἔκδοση καὶ διά-

θεση ἐντύπων γιὰ «τὴν ἠθικὴν καὶ πνευματικὴν ἀνάπτυξιν τοῦ Λαοῦ», καθὼς

καὶ τὴν ἔκδοση «βιβλίων χρησίμων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν». Τὸ 1960 ὁ ΟΕΣΒ μετο-

νομάστηκε σὲ Ὀργανισμὸς Ἐκδόσεως Διδακτικῶν Βιβλίων (ΟΕΔΒ) καὶ στολί-

στηκε μὲ τὸν γνωστὸ λογότυπο μὲ τὴν κουκουβάγια. Πρὶν ἀπὸ δύο χρόνια ὁ

ΟΕΔΒ ἔπαψε νὰ ὑπάρχει καὶ τὴν θέση τοῦ κατέλαβε τὸ ΙΤΥΕ–Διόφαντος.

43



i

i

“eutypon32-33” — 2014/11/30 — 12:03 — page 44 — #48
i

i

i

i

i

i



i

i

“eutypon32-33” — 2014/11/30 — 12:03 — page 45 — #49
i

i

i

i

i

i

Ἀπὸ τὸ χθὲς… 45

… θυμᾶμαι τὶς κουκουβάγιες

«Γλαῦξ ἡ σκότιος» τοῦ χαράκτη Τάσσου (Ἀναστάσιος Ἀλεβίζος, 1914–1987).

Ἀπὸ τὸ σχολικὸ Ἐγχειρίδιον ζωολογίας τοῦ Παναγιώτου Γ. Τσιλήθρα, ἐκδ.

ΟΕΔΒ, Ἀθῆναι 1963.
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Instructions for Authors

Eutypon (Εὔτυπον), the journal of the Greek TEX’s Friends Group, is published twice annually. e
journal publishes articles on TEX and its associated programs (such as pdTEX, XƎTEX, BTEX, META-
FONT, etc.), on TEX formats (such as LATEX, ConTEXt, etc.), as well as on typography in general. On oc-
casion, the journal will reprint articles published elsewhere (in their original language or translated in
Greek) with the wrien consent of the copyright holder of the original work.

ose who are interested in publishing their work in Eutypon should send to Apostolos Syropoulos
(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 wrien in LATEX or XƎLATEX code).
e article should be wrien in Greek or in English, although articles wrien in other languages will

not be excluded from consideration.
Any photos/images accompanying the article should be submied in jpeg or eps (encapsulated Post-

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

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

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

Ὁδηγίες γιὰ συγγραφεῖς

Tὸ Εὔτυπον, τὸ περιοδικὸ τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX, κυκλοφορεῖ κάθε ἑξάμηνο. Στὸ
περιοδικὸ δημοσιεύονται ἄρθρα σχετικὰ μὲ τὸ TEX καὶ τὰ συγγενικά του προγράμματα (τὸ pdTEX, τὸ
XƎTEX, τὸ BTEX, τὸ METAFONT, κ.ἄ.), τὶς διάφορες φόρμες τοῦ TEX (LATEX, conTEXt, κ.ἄ.), καθὼς καὶ
ἄρθρα γιὰ τὴν τυπογραφία γενικότερα. Περιστασιακά, τὸ περιοδικὸ ἀναδημοσιεύει ἄρθρα ποὺ ἔχουν
δημοσιευθεῖ ἀλλοῦ στὴν πρωτότυπη γλώσσα τους ἢ σὲ μετάφραση μὲ τὴν ἔγκριση τοῦ κατόχου τῶν
πνευματικῶν δικαιωμάτων τοῦ πρωτότυπου ἄρθρου.

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

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

• ἕνα ἠλεκτρονικὸ ἀντίγραφο τῆς ἐργασίας τους (κατὰ προτίμηση σὲ κώδικα LATEX ἢ XƎLATEX).
Τὸ ἄρθρο θὰ πρέπει νὰ εἶναι γραμμένο στὰ ἑλληνικὰ ἢ στὰ ἀγγλικά, ἂν καὶ δὲν ἀποκλείεται ἡ

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

χείων 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 δημοσίευση ἀπὸ
τὴν Συντακτικὴ Ἐπιτροπή, ἡ ὁποῖα ἐπικοινωνεῖ μὲ τὸν συγγραφέα τῆς κάθε ἐργασίας στὴν περίπτωση
ποὺ χρειάζονται διορθώσεις ἢ ἄλλου εἴδους μεταβολὲς στὸ κείμενο.

Γιὰ περισσότερες πληροφορίες, οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὴν Συντακτικὴ Ἐπι-
τροπὴ τοῦ περιοδικοῦ (στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση ποὺ δίνεται παραπάνω) ἢ στὸν ἱστοχῶρο τοῦ πε-
ριοδικοῦ: www.eutypon.gr.



i

i

“eutypon32-33” — 2014/11/30 — 12:03 — page 48 — #52
i

i

i

i

i

i

9 771108 417007

3 3 >

ISSN 9771108417007


