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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 jour-
nal as well as to selected libraries. e ar-
ticles of Eutypon deal with TEX and with
electronic 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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Τεῦχος … εἰκονογραφημένο

Φίλοι συνTEXνίτες,

Ἂν καὶ οἱ καιροὶ εἶναι πολὺ χαλεποί, ἐμεῖς ἐπιμένουμε νὰ κυ-
κλοφοροῦμε.Ἔτσι, μὲ τοῦτο τὸ τεῦχος, τὸ Εὔτυπον ἐκσυγχρονίζεται
καὶ περνᾶ στὴν ἐποχὴ τοῦ XƎTEX. Στὴν ἐποχὴ τοῦ Unicode εἶχαμε
ἤδη περάσει σὲ προηγούμενα τεύχη, χρησιμοποιώντας τὸ LATEX μὲ
τὸ πακέτο inputenc καὶ τὴν ἐπιλογὴ (κωδικοποίηση) utf8x. Ὅμως
στὸ παρὸν τεῦχος, οἱ ἀλλαγὲς εἶναι πιὸ ἐμφανεῖς, καθὼς ἔχουν ἀλ-
λάξει ὅλες οἱ γραμματοσειρὲς τοῦ περιοδικοῦ.

Τὸ τεῦχος ξεκινᾶ μὲ δύο ἄρθρα ποὺ ἔχουν ὡς θέμα τους τὴν
δημιουργία καὶ τὴν ἔνθεση εἰκόνων σὲ ἔντυπα ποὺ φτιάχνουμε μὲ
τὸ TEX.

Ἡ Siep Kroonenberg, ἡ δημιουργὸς τοῦ μικροῦ ἀλλὰ πολὺ χρή-
σιμου ἐργαλεῖου EpsPdf, ἐξηγεῖ πῶς μποροῦμε νὰ ἐνσωματώσουμε
διαφόρους τύπους ἐξωτερικῶν γραφικῶν σὲ ἕνα ἔντυπο μὲ τὸ TEX.

Ὁ Γιῶργος Τσαλακός, στὸ δικό του ἄρθρο, μᾶς δίνει μία σύ-
ντομη περιγραφὴ τοῦ PSTricks, ποὺ χρησιμεύει γιὰ τὴν δημιουργία
γραφικῶν παραστάσεων στὴν μορφὴ ἀρχείων PostScript. Ἐπίσης,
σὲ κάποιες ἄλλες σελίδες, ὁ Τσαλακὸς παρουσιάζει ἕνα βιβλίο τοῦ
Herbert Voss, ὅπου ἐξηγοῦνται ὅλες οἱ λεπτομέρειες τοῦ PSTricks.

Σὲ ἕνα ἄλλο εἰκονογραφημένο ἄρθρο, παρουσιάζεται ἡ συνο-
πτικὴ ἱστορία τῆς γραφομηχανῆς, τοῦ κατ’ ἐξοχὴν ἐργαλείου γρα-
πτῆς ἐπικοινωνίας τοῦ 20οῦ αἰώνα, μὲ μερικὰ πρόσθετα στοιχεῖα
γιὰ τὶς γραφομηχανὲς μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο.

Καὶ μιᾶς καὶ μπήκαμε στὴν ἐποχή τοῦ XƎTEX, ὁ Ἀπόστολος Συ-
ρόπουλος μᾶς ἐξηγεῖ πῶς νὰ ψάξουμε μὲ τὸ XƎLATEX γιὰ συγκεκρι-
μένους χαρακτῆρες (γλυφές) στὶς γραμματοσειρὲς OpenType.

Ἐλπἰζουμε λοιπὸν πὼς ἡ νέα ἐμφάνιση θὰ σᾶς ἀρέσει καὶ εἴμα-
στε πάντα στὴν διἀθεσή σας γιὰ σχόλια, ὑποδείξεις, καὶ κυρίως γιὰ
ἄρθρα!

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).

Ἡ εἰκόνα τοῦ συνθετηρίου σὲ τούτη τὴν σελίδα προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐγκυκλοπαί-
δεια William & Robert Chambers Encyclopædia – A Dictionary of Universal Knowledge
for the People (J. B. Lippinco & Co., Philadelphia, US 1881). (Τὸ συνθετήριο ἦταν
ἕνα ἐργαλεῖο τῶν παλιῶν τυπογράφων, ἐπάνω στὸ ὁποῖο σχημάτιζαν τὶς ἀράδες μὲ
τὰ μεταλλικὰ στοιχεῖα, γιὰ νὰ τὶς μεταφέρουν κατόπιν σὲ μία μεγαλύτερη ἐπίπεδη
θήκη, τὸν σελιδοθέτη.)

Ἡ τελευταία σελίδα τοῦ τεύχους εἶναι ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα στὴν μνήμη τοῦ
ζωγράφου, ἁγιογράφου, εἰκονογράφου βιβλίων καὶ συγγραφέα Ράλλη Κοψίδη
(1929–2010). Τὸ σχέδιο εἶναι φιλοτεχνημένο ἀπὸ τὸν ἴδιο καὶ προέρχεται ἀπὸ τὸ βι-
βλίο τοῦ Γεωργίου Μέγα Ἑλληνικὰ παραμύθια, σειρὰ β′ (Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας,
Ἀθῆναι 1963). Τὸ κείμενο κάτω ἀπὸ τὴν εἰκόνα εἶναι ἐπίσης τοῦ Ράλλη Κοψίδη καὶ
προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γιώργου Ἰωάννου Παραμύθια τοῦ λαοῦ μας (Ἑρμῆς,
Ἀθήνα 1973).

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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External graphics for LATEX

Siep Kroonenberg

Rijksuniversiteit Groningen

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nederland (Netherlands)

Email: N.S.Kroonenberg at rug dot nl

LATEX documents can include many kinds of graphics, ranging from photographs
to illustrations, diagrams and data plots. Oen, the best and simplest choice is to
create the graphic with external soware, and save it in or export it to a LATEX-
compatible format. is article surveys available options.1

1 Introduction

Graphics come in all kinds: photographs, data plots, diagrams, professionally de-
signed illustrations, decorative elements or logos.

File extensions might include .bmp, .png, .eps, .pdf, .emf, .ai and .svg. Extensions
tell something about the structure of a file, but rarely the whole story. Section 2 below
gives some basic background on graphic file formats.

Section 3 reviews soware to create graphics to be used in a LATEX document2.
Besides dedicated graphics soware, this also includes office- and mathematical so-
ware.

One can also manually code or program graphics using a variety of macro pack-
ages and programs, but that is outside the scope of this article.

Finally, Section 4 lists techniques and soware to convert graphic files to suitable
formats.

2 Types of graphics

Graphics can be defined in different ways, depending on the type of information
they contain and on the soware with which they have been created. Figures 1–3
contain some examples, each together with enlarged details.

1e present article is an update of another one published with the same title by the same author in
MAPS no. 35 (2007), pp. 18–26.

2Of course, much of the following also applies to other TEX dialects such as ConTEXt, Texinfo and plain
TEX.
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2 S. Kroonenberg

Figure 1: Bitmapped or raster graphics: above a photograph, below a screenshot, both with an en-

larged detail at the right.

A bitmap or raster graphic is built up as a grid of pixels. Figure 1 shows a photo-
graph and a screenshot. e pixels are obvious in the enlarged detail.

Vector graphics are defined in terms of lines, circles, curves and other geometric
shapes. ey do not pixelate at any scale; see Figure 2.

Some file formats can contain both raster and vector data. In Figure 3, the raster
background becomes blocky when enlarged, but the text on top remains sharp.

2.1 More about bitmaps

2.1.1 Bitmapped file types

Commonfile extensions for bitmaps or raster images include .bmp, .gif, .jpg, .pbm,
.png, .tif and .xpm. ese file types are intended for exchange, i.e., they are not tied
to any particular program.

2.1.2 Compression types

High-resolution bitmapped files can get very large. ere are various ways to
reduce those file sizes.

Lossless compression works by storing information in a more compact way.
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External graphics for LATEX 3
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Figure 2: Vector art: a LibreOffice data plot, a drawing adapted from a Ghostscript example file and a

graphic generated with MetaPost.

Here’s a very simplified example: Instead of enumerating a thousand identical white
pixels one by one, you can say at once that the next one thousand pixels are white.
Lossless compression can be quite effective when there are large areas of solid colors
or regular paerns. Png is a lossless bitmapped format that can be processed directly
by pdflatex.

Lossless compression doesn’t work so well with photographic images. When we
no longer insist on exactly preserving every bit of information and accept lossy com-
pression, then very good results can be reached with jpeg. At medium to high quality
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4 S. Kroonenberg

The End
01/04/07 6

he End
Figure 3: Raster and vector combined.

seings, the loss of information is essentially invisible, but the compression rate is
easily 10:1. When you save in jpeg format you can usually make your own tradeoff
between file size and image quality.

For non-photographic bitmapped images such as screenshots or logos, jpeg com-
pression produces visible artifacts; see Figure 4. To be fair, for the right image quality
was set very low in order to make the artifacts more obvious. Here, compression isn’t
all that good either compared to png. Nevertheless, many people use jpeg compres-
sion indiscriminately, even when png would have been much beer.

For the record: Of the above-mentioned raster image formats, .bmp, .pbm and
.xpm are uncompressed; .gif and .png have lossless compression; .jpg lossy compres-
sion; and .tif may have any type of compression, or none at all.

Although .gif is compressed in a lossless way, it cannot contain full-color images,
only images with a palee of up to 256 colors. For photographic images, this color
reduction can do much more damage to the end result than lossy compression.

Figure 4: Don’t use jpeg compression for screenshots.
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External graphics for LATEX 5

2.1.3 Bitmap resolutions

e resolution of a bitmap should be high enough to look sharp, but, in order to
keep file size and loading times within bounds, the resolution should not be higher
than necessary.

For screen viewing, the ideal resolution would be exactly one bitmap pixel per
screen pixel, but of course you may not know at what screen resolution and zoom
level your document will be viewed.

For printing, good resolutions are:

Photographs 150–300 dpi (dots per inch) depending on the output device. Most
printers and imageseers simulate grays and other tints with dot paerns or halone
screens. As a consequence, the effective printed resolution of a photograph is much
lower than the resolution of the output device, no maer how high the resolution of
the original photograph.

Charts and diagrams 600–1200 dpi. A 600 dpi resolution is enough to avoid visible
blockiness. Higher resolutions can mean finer detail, if the printer resolution is also
high. But vector formats are beer for such graphics.

Screenshots Keep the original resolution.

Of course I am talking about resolution aer scaling; if you print a 2 in wide, 300 dpi
image at a width of 4 in, then the effective resolution is 150 dpi.

It will do no good to increase the resolution of an existing low-resolution image;
it might even make the output fuzzier. So either try to get a beer original, or use
your bad picture as-is.

2.2 More about vector graphics

2.2.1 Eps and pdf

e two vector formats that maer here are eps (Encapsulated PostScript) and
pdf. Pdf is an offshoot of PostScript. ere are many similarities between the two
formats, and it is oen possible to convert a file from one format to the other and
back again without real loss of information; see Section 4.2. Svg is another related
format, but is currently not well-supported by TEX.

ese formats can contain vector objects, text and also bitmaps, all in the same
file; see for example Figure 3.

2.2.2 Problems with vector graphics

Missing fonts If some standard fonts (Times, Helvetica, Courier, Symbol, Zapf
Dingbat) are not embedded, then epspdk (Section 4.2) can help. If the pdf output
target is set to prepress then fonts will be embedded during conversion to pdf. Eps-
pdk can convert back and forth between eps and PostScript on the one hand and
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6 S. Kroonenberg

pdf on the other. You can either apply a pdf-to-eps-to-pdf conversion to individual
graphics or a pdf-to-ps-to-pdf conversion to the document as a whole.

If other fonts are missing then you have a real problem.

Zero-width lines If your graphic has some very thin lines, then check by zooming
inwhether the lines have some positivewidth. A linewidth of zerowill be interpreted
by the output device as a width of one pixel, which is fine for the screen or for an
old 300 dpi laserprinter, but not for a 2400 dpi imageseer. A line width of e.g., 0.3 pt
should be safe. You may be able to fix this from within the program with which the
graphic was created.

Transparency and fill patterns Many programs and graphic formats do not support
transparancy or fill paerns; upon conversion these features might either get lost
altogether or simulated with e.g., bitmaps, which might make the file much larger
and virtually uneditable. Hang on to the original—which you should do in any case.

2.2.3 General fixes

You may be able to import the file in a draw program and fix problems there:
substituting fonts, changing line widths, replacing paern fills with something else;
see Section 3 on draw programs.

If the amount of text is small, e.g., just a logo, consider converting the text to
curves, i.e., characters are replaced by their shapes, losing the reference to the font.

As a last resort, you can convert your graphic to a bitmapped png file of suffi-
ciently high resolution.

2.3 Proprietary formats

Graphics editors can also have their own native format, e.g., .psd for PhotoShop,
.cdr for CorelDRAW or .xcf for the GIMP.ese formats support additional structure,
which makes them beer for editing, at least with the original graphics editor. Even
if you save in a LATEX-compatible format, youmaywant to preserve the native version
as well for future editing. is is especially true for vector graphics.

Another trend is to store private information for future editing in a hidden stream
in the exported file. e svg, eps and pdf formats can contain such hidden streams,
and various programs use that fact. is private information may not be readable by
another graphics editor, but a program such as LATEX that only needs to render the
file can simply ignore it.

3 Creating graphics

In computer graphics, the term drawingmeans making vector pictures and paint-
ing means making bitmapped pictures.
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External graphics for LATEX 7

Figure 5: Inkscape, a free vector draw program for Linux, Windows and Mac OS X.

You should be able to use any eps, pdf or bitmapped graphicwith LATEX and deriva-
tives3, although sometimes conversion may be needed; see Section 4 for details. e
only real concern is geing vector graphics intact into eps- or pdf format.

3.1 Drawings and diagrams

You can create drawings and diagrams in Word or PowerPoint. However, it may
be difficult to export graphics from these programs intact to eps or pdf, the formats
needed by LATEX and derivatives4. Instead, check out some free alternatives. Inkscape
is a specialized draw program resembling CorelDRAW and Illustrator. It uses svg as
its native format and can export to pdf. Or try the Drawmodule of LibreOffice/Open-
Office.org. is MS Office alternative is fairly good at reading and writing MS Office
files, and has a pdf export option.

If you spend a lot of time creating and editing vector graphics, and especially

3To be precise, the term ‘derivative’ applies to the underlying TEX engine (pdex, xetex, luatex), not to
the LATEX macro package on top of it.

4Although the LATEX derivatives can also use the bitmapped jpeg and png file formats, we would rather
not convert vector graphics to bitmaps.
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8 S. Kroonenberg

ℵ

Regular text

Figure 6: Text and math as shown by TpX and as rendered by the parent document.

if you also need to ready your documents for professional printing, consider buy-
ing a professional draw program such as CorelDRAW or Illustrator, part of Adobe’s
Creative Suite.

Under Mac OS X there are several inexpensive commercial programs worth
checking out. Since OS X supports pdf natively, geing a good pdf from your graphic
is rarely a problem, even from cheap or office-centric graphics programs.

In any case, investigate at an early stage how to get your drawings into LATEX; see
Section 4.

3.2 Draw programs with LATEX support

LATEX-oriented draw programs include Ipe (cross-platform) and TpX (Windows-
only). TpX is also available from CTAN, e Comprehensive TEX Archive Network.
Both are free.

Ipe renders text and formulas itself, using LATEX. You can tune the output via
preamble commands (Edit > Document properties).

TpX normally leaves the rendering of text and math to the parent document:
when saving, it creates three files: an eps- and a pdf file with everything which is
not text or math, and a LATEX file with extension .tpx which typesets text and math
and loads either the eps or the pdf. is TpX file has to be \input-ed into the parent
document.

is way, text and math in the drawing are automatically in step with the docu-
ment; see Figure 6.

TpX has additional export options; see its documentation.

3.2.1 LATEX support in Inkscape

Inkscape, already mentioned in Section 3.1, also offers some forms of LATEX sup-
port:

• If Inkscape finds LATEX and some auxiliary programs (Ghostscript, pstoedit), it
may offer support for LATEX objects: Extensions > Render > LATEX formula; see
Figure 7.

• If you want editable LATEX objects, you can try whether the textext exten-
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External graphics for LATEX 9

Figure 7: Entering a LATEX equation in Inkscape.

sion (url http://pav.iki.fi/software/textext/, menu item Extensions >
Tex Text) works for you.

• If you save an Inkscape drawing to pdf, one of the export options is
‘PDF+LaTeX: Omit text in PDF, and create LaTeX file’.is appears to apply only
to regular text.

3.3 Charts

Charts are normally generated as a byproduct of spreadsheets or mathematical
soware. Mathematical and statistical programs oen have eps or pdf export op-
tions, and sometimes also have support for LATEX text labels. As to spreadsheets, see
Section 3.1.

3.4 Bitmaps: paint programs and image editors

ere exists a large selection of free and inexpensive paint programs and image
editors. As to pre-installed programs: Windows already includes Paint, a very ba-
sic bitmap editor, which, however, can read and write a variety of formats, and can
also crop images. Mac OS X includes Preview. Besides reading pdf documents, this
program can also read, convert and crop5 images.

3.5 Screenshots

You can take screenshots without specialized soware:

3.5.1 Windows

e PrtScrn key will copy the entire screen to the clipboard, and Alt-PrtScrn the
active window. Most paint- and image-editing programs can retrieve the screenshot
from the clipboard, usually with Edit/Paste. ey also have tools to crop images.

5Indirectly, via ‘New from clipboard’.
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10 S. Kroonenberg

Figure 8: Bitmap2eps, a right-click item to convert a bitmap to eps format.

3.5.2 Mac OS X

Cmd-Shi-3 copies the entire screen to a file on your desktop, and Cmd-Shi-4
lets you make a selection.

3.5.3 Linux

Here, depending on your chosen desktop and configuration, PrtScrnwill probably
take a screenshot as well, either to the clipboard or to a file. I usually take screenshots
with the GIMP (File > Acquire > Screenshot).

4 Converting to compatible formats

e LATEX derivatives pdflatex, xelatex and lualatex all can use the bitmapped for-
mats png and jpeg directly as graphics formats.

For vector graphics, you can use either pdf or eps, although eps requires a conver-
sion6, and this may have been disabled for security reasons. If on-the-fly conversion
is not available, you can still convert in a separate step; see Section 4.2.

For the LATEX plus dvips route, you are restricted to eps format. If at all possible,
use one of the LATEX alternatives.

4.1 Converting bitmaps to png, jpg and eps

Almost any image editor and paint program can convert to png and jpg. is is
all you need unless you have to use LATEX itself and need eps format. More advanced
programs can export to eps (and to pd).

ForWindows Explorer, TEX Live 2011 adds a right-click menu item bitmap2eps to
bitmapped formats for conversion to eps; see Figure 8. It makes use of the command-
line converter sam2p, with bmeps as a fallback. MikTeX users can run bmeps from
the command-line.

6In the case of pdflatex and lualatex, the eps is converted to a file filename-eps-converted-to.pdf,
in the case of xelatex the converted code is wrien directly to the pdf output of the document without
creation of an intermediate file.
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External graphics for LATEX 11

On Unix-based systems the obvious choice for a command-line converter is con-
vert:

convert filename.png filename.eps

Convert is packaged for most Linux distributions as part of Imagemagick. Convert
itself is included in MacTEX.

4.2 Converting between PostScript, eps and pdf

4.2.1 epstopdf

Epstopdf is the program used for on-the-fly conversion from eps to pdf. It is part
of most TEX distributions and is probably already on your system. Epstopdf uses
Ghostscript, either a standalone version or the version built into the TEX distribution.

4.2.2 Epspdf and epspdk

Epspdf can convert back and forth between PostScript, eps and pdf, in many
cases with no loss of information. It can also remove unwanted borders (compute
tight boundingbox option) and convert some color graphics to grayscale. It uses
Ghostscript and optionally pdops from the Xpdf suite.

Epspdk is a GUI program, using epspdf in the background.
A LATEX package epspdfconversion substitutes epspdf for epstopdf for on-the-fly

conversion to pdf. Note that it needs shell-escape to be fully enabled; see the package
documentation.

4.2.3 Convert

Onmany systems, convert from the Imagemagick suite will use Ghostscript when
converting between eps and pdf, and will in that case convert vector graphics to
vector graphics. Prefix the target pdf filename with EPDF: if you want to preserve
the eps boundingbox. View the result at a high zoom level to make sure that it is
indeed still a vector graphic.

4.2.4 Ghostscript and pdops

You can also use Ghostscript directly for converting eps and PostScript to pdf, and
either Ghostscript or pdops from the Xpdf suite for converting in the other direc-
tion. Ghostscript includes various scripts/batchfiles to facilitate these conversions.
But this is not the place for explaining the use of these programs.

4.3 Exporting eps and PostScript from Windows programs

If a Windows program does not have a usable export option, then you can try to
‘print’ to a PostScript file.

For this, you need to have a PostScript printer driver. If you don’t have one in-
stalled, go to ‘Printers’ and start up the Add Printer wizard. Choose Local Printer
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12 S. Kroonenberg

Figure 9: Configuring a PostScript printer driver.

and uncheck automatic detection. As printer port, you can pick FILE, otherwise you
would have to manually check ‘Print to File’ anytime you print. A good choice for
manufacturer and model would be ‘Generic’ and ‘MS Publisher Imageseer’ respec-
tively.

Pay aention to printer seings (Figure 9): in the Print dialog, click ‘Properties’,
then ‘Advanced’ (on either tab). In the ‘Advanced Document Seings’ tree, under
‘Graphic’, ‘TrueType Font’ should be set to ‘Download as Sofont’7.

Now navigate to first ‘Document Options’, then ‘PostScript Options’. For
‘PostScript Output Option’ the default seing is ‘Optimize for speed’. Change that
to ‘Optimize for Portability’ or ‘Archive Format’, or, for single pages only, ‘Encapsu-
lated PostScript’. ese non-default options presumably produce cleaner PostScript
code, without printer-specific hacks. Experiment with this and other options if you
run into problems (e.g., bad-looking screen output, or part of a graphic geing cut
off, or conversion to bitmap).

Next, the seing ‘TrueType Font Downloading Option’ should be set to ‘Outline’,
not ‘Automatic’ or ‘Bitmap’.

Useful links

CTAN, e Comprehensive TEX Archive Network. URL: http://mirror.ctan.org/.

Epspdf and epspdk. Available from CTAN. URL: http://tex.aanhet.net/epspdf/.

7e alternative seing is ‘Substitute with Device Font’. For prepress use, you should always include
all fonts. It is possible to include fonts aer the fact, when converting to pdf, but then you run the risk of
noticeable discrepancies between the original font and the actually included font.
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Ghostscript. Free PostScript interpreter. URL: http://ghostscript.com/.

ImageMagick. For converting andmanipulating images. URL: http://imagemagick.
org/.

Inkscape. Draw program. URL: http://inkscape.org/.

Ipe. Draw program with LATEX support. URL: http://sourceforge.net/projects/
ipe7/.

LibreOffice. Office suite. URL: http://www.libreoffice.org/.

MacTEX. TEX Live for Mac OS. URL: http://www.tug.org/mactex/.

TpX. Draw program with LATEX support; available from CTAN. URL: http://
sourceforge.net/projects/tpx/.

Xpdf. Pdf viewer and utilities. URL: http://www.foolabs.com/xpdf/.
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Το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks

Γεώργιος Α. Τσαλακός

Πομπηίας 34, Καϊμακλί

1022 Λευκωσία

Κύπρος

Η/Τ: tsalakou at spidernet dot com dot cy

Το πακέτο PSTricks και τα πακέτα που το συνοδεύουν αποτελούν ένα ισχυρό
σχεδιαστικό εργαλείο για όσους χρησιμοποιούν το LATEX και τα συναφή προ-
γράμματα για τη στοιχειοθεσία κειμένου. Στο παρόν κείμενο περιγράφονται,
εν συντομία και μέσω παραδειγμάτων, οι βασικές δυνατότητες του πακέτου
PSTricks αλλά και οι επιπρόσθετες δυνατότητες που προσφέρουν τα συνοδευ-
τικά πακέτα του. Επίσης, παρατίθενται παραδείγματα για την προετοιμασία
και εισαγωγή διαγραμμάτων και εικόνων σε σχολικά φυλλάδια και σε άλλα
έντυπα.

e drawing paage PSTris, by Georgios Tsalakos — PSTricks and its add-on
(“contributor”) packages make a powerful drawing tool for users of LATEX and
other TEX-based typeseing systems. In this paper, a summary-though-examples
is given of the basic capacities of PSTricks, and of the additional capacities offered
by contributor packages. Also, examples are shown for the preparation and the
embedding of drawings and images in school reports and other prints.

1 Εισαγωγή

Η ενσωμάτωση σε αρχεία TEX (και LATEX, φυσικά) εικόνων και σχημάτων αλλά
και η δημιουργία σχημάτων με τρόπο που να αξιοποιεί τις δυνατότητες και να συμ-
βαδίζει με τη φιλοσοφία του TEXαποτελούσε μια ανάγκη που διαφάνηκε πολύ νωρίς
στην πορεία εξέλιξης του TEX. Αυτό έγινε κατορθωτό είτε με τη βοήθεια πακέτων
που εισάγουν περιβάλλοντα και εντολές σχεδιασμού (όπως, για παράδειγμα, το πα-
κέτο pict2e, είτε με την παραγωγή των σχημάτων με τη βοήθεια συγγενικών με το
TEX γλωσσών (METAFONT, METAPOST) και εισαγωγή των σχημάτων στο αρχείο
TEX με τη βοήθεια της εντολής \includegraphics. Μια τέτοια προσπάθεια που ανή-
κει στον πρώτο τρόπο εισαγωγής σχημάτων (που είναι, κατά την άποψή μου, και ο
πιο βολικός) είναι και το πακέτο PSTricks.

Το πακέτο PSTricks δημιουργήθηκε το 1991 από τον Timothy Van Zandt. Μετά
από μερικά χρόνια ανάλαβε τη διαχείριση του πακέτου ο Denis Girou, ενώ σήμερα
διαχειρίζεται το πακέτο ο Herbert Voss, ο οποίος συνέβαλε στην προώθηση του
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16 Γ. Α. Τσαλακός

πακέτου ανάμεσα στους χρήστες του TEX τόσο με την επέκταση των δυνατοτήτων
του πακέτου, όσο και με τη συγγραφή ξεχωριστού βιβλίου/εγχειριδίου χρήσης.

Το πακέτο PSTricks αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό τη γλώσσα προγραμματισμού για
το σχεδιασμό σελίδας PostScript. Το γεγονός αυτό αυξάνει κατά πολύ τις δυνατότη-
τες του πακέτου σε σύγκριση με άλλα σχεδιαστικά πακέτα και δίνει τη δυνατότητα
στο χρήστη να παράξει σχήματα ψηλής ποιότητας.

Πιο κάτω θα περιγράψουμε τις βασικές σχεδιαστικές δυνατότητες του πακέτου
PSTricks, θα περιγράψουμε σε συντομία πολλά επιπρόσθετα πακέτα που συνοδεύουν
τα βασικά πακέτα PSTricks. Τέλος, θα παραθέσουμε μερικά παραδείγματα γραφικών
που κατασκευάστηκαν με τη βοήθεια του PSTricks. Πρέπει να τονισθεί ότι το παρόν
κείμενο δεν αποτελεί, ούτε κατά το ελάχιστο, οδηγό εκμάθησης του πακέτου. Το
κείμενο απευθύνεται σε αυτούς που ψάχνουν κάποιο ισχυρό εργαλείο σχεδίασης
στο LATEX και δεν είχαν ακούσει για το πακέτο αυτό. Όσοι ενδιαφέρονται να χρησι-
μοποιήσουν το πακέτο μπορούν να το μελετήσουν μέσα από τα άρθρα και τα βιβλία
που αναφέρονται στη βιβλιογραφία.

Το πακέτο PSTricks συμπεριλαμβάνεται σε όλες τις βασικές διανομές του TEX
(TEXLive, MiKTEX, κ.λπ.). Γι’ αυτό και δεν θα ασχοληθούμε εδώ με θέματα εγκατά-
στασης του πακέτου. Πιο πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τις δυνατότητες του πα-
κέτου, αλλά και συγκεκριμένα παραδείγματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούν
στην επίσημη ιστοσελίδα των PSTricks: http://www.tug.org/PSTricks/main.cgi.

2 Οι βασικές αρχές σχεδίασης με το πακέτο PSTricks

Το πακέτο PSTricks φορτώνεται στον πρόλογο του αρχείου LATEX με τον κλασικό
τρόπο: \usepackage{pstricks}. Αν χρειαστεί να φορτώσουμε και κάποια άλλα πα-
κέτα από την οικογένεια των PSTricks, φορτώνουμε πρώτα το pstricks και μετά τα
υπόλοιπα σχετικά πακέτα: \usepackage{pstricks,pst-plot,pst-node}.

Στα παραδείγματα που θα ακολουθήσουν θεωρείται ότι έχουμε φορτώσει το
πακέτο PSTricks. Στα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται και άλλα πακέτα αυτό
θα καταγράφεται πριν το παράδειγμα.

Το περιβάλλον με το οποίο εισάγεται ένα σχήμα PSTricks είναι το pspicture. Ας
δούμε ένα απλό παράδειγμα χρήσης του περιβάλλοντος:

\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\psgrid
\psline[linewidth=2pt,

linecolor=red]{->}(1,1)(3,3)
\psline{*->>}(1,3)(3,0)
\psline[linestyle=dashed]

{-}(3.5,2.5)(3.5,0.5)(0.5,0.5)
\end{pspicture}

0 1 2 3 4
0

1

2

3
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Το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks 17

Ας δούμε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παράδειγμα. Οι συντεταγμέ-
νες μέσα στα δύο ζεύγη παρενθέσεων μετά το \begin{pspicture} καθορίζουν τις
διαστάσεις της περιοχής σχεδίασης και ταυτόχρονα παρέχουν το πλέγμα των συν-
τεταγμένων για την τοποθέτηση των αντικειμένων του σχεδίου. Στη συγκεκρίμενη
περίπτωση, η περιοχή σχεδίασης έχει πλάτος 4 cm και ύψος 3 cm (το εκατοστόμετρο
είναι η προκαθορισμένη μονάδα μήκους)1.

Η εντολή \psgrid εμφανίζει το πλέγμα σχεδίασης. Η μορφή του πλέγματος μπο-
ρεί να τροποποιηθεί όπως θα δούμε στα επόμενα παραδείγματα. Η εντολή \psline
σχεδιάζει ευθύγραμμο τμήμα. Στις αγκύλες που ακολουθούν την εντολή, καθορί-
ζονται βασικά χαρακτηριστικά της γραμμής (πάχος, χρώμα, μορφή κ.λπ.). Στα άγ-
κιστρα περιγράφεται η μορφή που έχουν η αρχή και το τέλος του ευθύγραμμου
τμήματος. Στις παρενθέσεις δίνονται οι συντεταγμένες της αρχής και του τέλους
του ευθύγραμμου τμήματος.

Το επόμενο παράδειγμα περιέχει μερικά άλλα βασικά αντικείμενα σχεδίασης:

\begin{pspicture}(0,0)(4,5)
\psgrid[subgriddiv=10,gridlabels=0,

gridwidth=1pt,subgridwidth=0.1pt,
subgridcolor=green]

\pscircle[linewidth=2pt](1,2.5){1}
\psframe[fillstyle=crosshatch,linewidth=2.5pt,

hatchcolor=red](0,0)(2,1.5)
\psellipse[linestyle=dashed,linewidth=2pt]

(2.5,4.5)(1.5,0.5)
\pscurve[doubleline=true]{<->}(1,2.5)(3,2)

(2.5,4.5)
\psdots[dotsize=0.15](1,2.5)(2.5,4.5)
\end{pspicture}

b

b

Βλέπουμε από το παράδειγμα ότι το πλέγμα σχεδίασης μπορεί να τροποποιηθεί
κατά διάφορους τρόπους. Επιλέξαμε να μην εμφανίζονται συντεταγμένες, οι υπο-
διαιρέσεις της βασικής μονάδας να είναι 10 και όχι 5 όπως στο προηγούμενο παρά-
δειγμα. Αλλάξαμε και το χρώμα των γραμμών των υποδιαιρέσεων σε πράσινο. Στο
ίδιο παράδειγμα παρατίθενται οι εντολές για σχεδιασμό κύκλου, έλλειψης, ορθο-
γωνίου, σημείων, καμπύλων γραμμών και γεμίσματος κλειστού σχήματος.

Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται η εισαγωγή μιας εικόνας και η σχεδίαση
πάνω σε αυτήν:

\begin{pspicture}(0,0)(5,5)
\rput(2.5,2.5)

{\includegraphics[width=5cm]{h14.jpg}}
\rput(1,0.5){\footnotesize μπρούντζος}
\psline{->}(1.5,0.7)(2.5,1)

1(Σ.τ.Ε.) Οι ακριβείς διαστάσεις ορισμένων σχημάτων έχουν αλλάξει για τις ανάγκες της ένθεσης
στις διαστάσεις της σελίδας του Ευτύπου.
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\rput(4,0.5){\footnotesize αλουμίνιο}
\psline{->}(4,0.7)(4,2.5)
\rput(4,4.5){\footnotesize χαλκός}
\psline{->}(4,4.3)(2.5,3.5)
\rput(1,4.5){\footnotesize ψευδάργυρος}
\psline{->}(1,4.3)(1,2.8)
\end{pspicture}

όπως θα δούμε στα επόμενα παραδείγματα. Η εντολή \psline σχεδιάζει ευθύ-
γραμμο τμήμα. Στις αγκύλες που ακολουθούν την εντολή καθορίζονται βασικά
χαρακτηριστικά της γραμμής (πάχος, χρώμα, μορφή κλπ). Στα άγκιστρα περι-
γράφεται η μορφή που έχουν η αρχή και το τέλος του ευθύγραμμου τμήματος.
Στις παρενθέσεις δίνονται οι συντεταγμένες της αρχής και του τέλους του ευ-
θύγραμμου τμήματος.
Το επόμενο παράδειγμα περιέχει μερικά άλλα βασικά αντικείμενα σχεδία-

σης.

\begin{pspicture}(0,0)(4,5)
\psgrid[subgriddiv=10,gridlabels=0,gridwidth=1pt,

subgridwidth=0.1pt,subgridcolor=green]
\pscircle[linewidth=2pt](1,2.5){1}
\psframe[fillstyle=crosshatch,linewidth=2.5pt,

hatchcolor=red](0,0)(2,1.5)
\psellipse[linestyle=dashed,

linewidth=2pt](2.5,4.5)(1.5,0.5)
\pscurve[doubleline=true]{<->}%
(1,2.5)(3,2)(2.5,4.5)
\psdots[dotsize=0.15](1,2.5)(2.5,4.5)
\end{pspicture}

b

b

Βλέπουμε από το παράδειγμα ότι το πλέγμα σχεδίασης μπορεί να τροποποιηθεί
κατά διάφορους τρόπους. Επιλέξαμε να μην εμφανίζονται συντεταγμένες, οι
υποδιαιρέσεις της βασικής μονάδας να είναι 10 και όχι 5 όπως στο προηγού-
μενο παράδειγμα. Αλλάξαμε και το χρώμα των γραμμών των υποδιαιρέσεων σε
πράσινο.
Στο ίδιο παράδειγμα παρατίθενται οι εντολές για σχεδιασμό κύκλου, έλλειψης,
ορθογωνίου, σημείων, καμπύλων γραμμών και γεμίσματος κλειστού σχήματος.
Στο επόμενο παράδειγμα φαίνεται η εισαγωγή μιας εικόνας και η σχεδίαση
πάνω σε αυτήν

\begin{pspicture}(0,0)(5,5)
%\psgrid[subgriddiv=10,gridlabels=0,

%gridwidth=1pt,subgridwidth=0.1pt,
%subgridcolor=green]

\rput(2.5,2.5){\includegraphics[width=5cm]%
{h14.jpg}}
\rput(1,0.5){\footnotesize μπρούντζος}
\psline{->}(1.5,0.7)(2.5,1)
\rput(4,0.5){\footnotesize αλουμίνιο}
\psline{->}(4,0.7)(4,2.5)
\rput(4,4.5){\footnotesize copper χαλκός}
\psline{->}(4,4.3)(2.5,3.5)
\rput(1.1,4.5){\footnotesize ψευδάργυρος}
\psline{->}(1,4.3)(1,2.8)
\end{pspicture}

μπρούντζος αλουμίνιο

χαλκόςψευδάργυρος

Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα που συνδυάζει και σχεδίαση και κείμενο.

3

Ας δούμε ακόμα ένα παράδειγμα που συνδυάζει σχεδίαση και κείμενο:

\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\psdiabox[linewidth=2pt,linecolor=red,

shadow=true,shadowcolor=green]{%
\psscaleboxto(3,1.5){\bfseries ΕΥΤΥΠΟΝ}}
\end{pspicture}

\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\psdiabox[linewidth=2pt,linecolor=red,

shadow=true,shadowcolor=green]{%
\psscaleboxto(3,1.5){\bfseries ΕΥΤΥΠΟΝ}}
\end{pspicture}

0 1 2 3 4
0

1

2

3

ΕΥΤΥΠΟΝ
Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιείται το πακέτο multido σε συνδυασμό με
το πακέτο pstricks.

\usepackage{pstricks,multido}

\begin{pspicture}(0,0)(3,3)
\multido{\nA=0+90}{4}{\psdot[dotsize=2cm,

dotstyle=triangle,dotangle=\nA](1.5,1.5)}
\end{pspicture}

0 1 2 3
0

1

2

3 utututut

3 Τα βασικά πακέτα της οικογένειας PSTricks
Σε αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε μια σύντομη περιγραφή των βασικών

πακέτων της οικογένειας PSTricks μαζί με ένα ενδεικτικό παράδειγμα για κάθε
πακέτο.

3.1 Το πακέτο pstricks-add.
Το πακέτο pstricks-add επεκτείνει τις δυνατότητες σχεδίασης του βασικού

πακέτου pstricks, ενώ διαφοροποιεί και κάοιες εντολές άλλων πακέτων. Οι αλ-
λαγές προέρχονται από τις κατά καιρούς εισηγήσεις των χρηστών των PSTricks.
Γι’ αυτό το πακέτο pstricks-add θα πρέπει να φορτώνεται τελευταίο από τα
πακέτα της οικογένειας PSTricks. Το πιο κάτω παράδειγμα δείχνει μερικές από
τις δυνατότητες του πακέτου.

\usepackage{pstricks-add}

\psset{yunit=2cm}
\begin{pspicture}(-0.5,-1.5)(12,1.5)
\psaxes{->}(0,0)(0,-1.5)(12,1.5)
\psStep[algebraic,StepType=Riemann,fillstyle=solid,

fillcolor=black!20](0,12){50}{cos(x)}
\psplot[linewidth=2pt,algebraic]{0}{12}{cos(x)}
\end{pspicture}

4

Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιείται το πακέτο multido σε συνδυασμό με
το πακέτο PSTricks.

\usepackage{pstricks,multido}

\begin{pspicture}(0,0)(3,3)
\multido{\nA=0+90}{4}{\psdot[dotsize=2cm,

dotstyle=triangle,dotangle=\nA](1.5,1.5)}
\end{pspicture}

\begin{pspicture}(0,0)(4,3)
\psdiabox[linewidth=2pt,linecolor=red,

shadow=true,shadowcolor=green]{%
\psscaleboxto(3,1.5){\bfseries ΕΥΤΥΠΟΝ}}
\end{pspicture}
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Στο επόμενο παράδειγμα χρησιμοποιείται το πακέτο multido σε συνδυασμό με
το πακέτο pstricks.

\usepackage{pstricks,multido}

\begin{pspicture}(0,0)(3,3)
\multido{\nA=0+90}{4}{\psdot[dotsize=2cm,

dotstyle=triangle,dotangle=\nA](1.5,1.5)}
\end{pspicture}
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3 Τα βασικά πακέτα της οικογένειας PSTricks
Σε αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε μια σύντομη περιγραφή των βασικών

πακέτων της οικογένειας PSTricks μαζί με ένα ενδεικτικό παράδειγμα για κάθε
πακέτο.

3.1 Το πακέτο pstricks-add.
Το πακέτο pstricks-add επεκτείνει τις δυνατότητες σχεδίασης του βασικού

πακέτου pstricks, ενώ διαφοροποιεί και κάοιες εντολές άλλων πακέτων. Οι αλ-
λαγές προέρχονται από τις κατά καιρούς εισηγήσεις των χρηστών των PSTricks.
Γι’ αυτό το πακέτο pstricks-add θα πρέπει να φορτώνεται τελευταίο από τα
πακέτα της οικογένειας PSTricks. Το πιο κάτω παράδειγμα δείχνει μερικές από
τις δυνατότητες του πακέτου.

\usepackage{pstricks-add}

\psset{yunit=2cm}
\begin{pspicture}(-0.5,-1.5)(12,1.5)
\psaxes{->}(0,0)(0,-1.5)(12,1.5)
\psStep[algebraic,StepType=Riemann,fillstyle=solid,

fillcolor=black!20](0,12){50}{cos(x)}
\psplot[linewidth=2pt,algebraic]{0}{12}{cos(x)}
\end{pspicture}
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3 Τα βασικά πακέτα της οικογένειας PSTricks

Σε αυτή την ενότητα θα παραθέσουμε μια σύντομη περιγραφή των βασικών πα-
κέτων της οικογένειας PSTricks μαζί με ένα ενδεικτικό παράδειγμα για κάθε πακέτο.

3.1 Το πακέτο pstricks-add

Το πακέτο pstricks-add επεκτείνει τις δυνατότητες σχεδίασης του βασικού πα-
κέτου pstricks, ενώ διαφοροποιεί και κάποιες εντολές άλλων πακέτων. Οι αλλαγές
προέρχονται από τις κατά καιρούς προτάσεις των χρηστών των PSTricks. Γι’ αυτό,
το πακέτο pstricks-add θα πρέπει να φορτώνεται τελευταίο από τα πακέτα της οικο-
γένειας PSTricks. Το πιο κάτω παράδειγμα δείχνει μερικές από τις δυνατότητες του
πακέτου:

\usepackage{pstricks-add}

\psset{yunit=2cm}
\begin{pspicture}(-0.5,-1.5)(12,1.5)
\psaxes{->}(0,0)(0,-1.5)(12,1.5)
\psStep[algebraic,StepType=Riemann,fillstyle=solid,fillcolor=black!20]%
(0,12){50}{cos(x)}
\psplot[linewidth=2pt,algebraic]{0}{12}{cos(x)}
\end{pspicture}
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3.2 Το πακέτο pst-plot

Το πακέτο pst-plot είναι για σχεδίαση σε δύο διαστάσεις. Σχεδιάζει γραφικές
παραστάσεις συναρτήσεων ή συνόλου δεδομένων. Προσφέρει επίσης αρκετές δυ-
νατότητες τροποποίησης του συστήματος των αξόνων. Ας δούμε δύο παραδείγματα
χρήσης αυτού του πακέτου:
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\usepackage{pstricks,pst-plot}

\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\psclip{\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}}
\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}}}
\psframe*[linecolor=red](-2,0)(2,6)
\endpsclip
\psaxes{->}(0,0)(-2,-0.5)(2.5,6)
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}
\uput[-90](2,0){x}
\uput[0](0.5,6){y}
\end{pspicture}
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3.2 Το πακέτο pst-plot.
Το πακέτο pst-plot ασχολείται με τη σχεδίαση σε δύο διαστάσεις. Σχεδιάζει

γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων ή συνόλου δεδομένων. Προσφέρει, επίσης,
αρκετές δυνατότητες τροποποίησης του συστήματος των αξόνων. Ας δούμε δύο
παραδείγματα χρήσης αυτού του πακέτου.

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\psclip{\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}}
\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}}}
\psframe*[linecolor=red](-2,0)(2,6)
\endpsclip
\psaxes{->}(0,0)(-2,-0.5)(2.5,6)
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}
\uput[-90](2,0){x}
\uput[0](0.5,6){y}
\end{pspicture}
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Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται και μια σημαντική δυνατότητα των
PSTricks, η σκίαση περιοχής ανάμεσα σε συγκεκριμένες καμπύλες. Στο επόμενο
παράδειγμα βλέπουμε τη δυνατότητα σχεδίασης σε παραμετρικές συντεταγμέ-
νες.

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\psset{unit=2cm}
\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\parametricplot[plotstyle=curve,algebraic,
linewidth=2pt,plotpoints=200]{-6.28}%
{6.28}{sin(2*t) | sin(5*t)}
\end{pspicture}
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Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται και μια σημαντική δυνατότητα των
PSTricks, η σκίαση περιοχής ανάμεσα σε συγκεκριμένες καμπύλες.

Στο επόμενο παράδειγμα βλέπουμε τη δυνατότητα σχεδίασης σε παραμετρικές
συντεταγμένες:

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\psset{unit=2cm}
\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\parametricplot[plotstyle=curve,algebraic,linewidth=2pt,plotpoints=200]%
{-6.28}{6.28}{sin(2*t) | sin(5*t)}
\end{pspicture}
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3.2 Το πακέτο pst-plot.
Το πακέτο pst-plot ασχολείται με τη σχεδίαση σε δύο διαστάσεις. Σχεδιάζει

γραφικές παραστάσεις συναρτήσεων ή συνόλου δεδομένων. Προσφέρει, επίσης,
αρκετές δυνατότητες τροποποίησης του συστήματος των αξόνων. Ας δούμε δύο
παραδείγματα χρήσης αυτού του πακέτου.

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\psclip{\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}}
\pscustom[linestyle=none]{%
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}}}
\psframe*[linecolor=red](-2,0)(2,6)
\endpsclip
\psaxes{->}(0,0)(-2,-0.5)(2.5,6)
\psplot{-2}{2}{x dup mul 2 add}
\psplot{-2}{2}{x dup mul neg 5 add}
\uput[-90](2,0){x}
\uput[0](0.5,6){y}
\end{pspicture}
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Σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιείται και μια σημαντική δυνατότητα των
PSTricks, η σκίαση περιοχής ανάμεσα σε συγκεκριμένες καμπύλες. Στο επόμενο
παράδειγμα βλέπουμε τη δυνατότητα σχεδίασης σε παραμετρικές συντεταγμέ-
νες.

\usepackage{pstricks,pst-plot}

\psset{unit=2cm}
\begin{pspicture}(-2,0.5)(2,6)
\parametricplot[plotstyle=curve,algebraic,
linewidth=2pt,plotpoints=200]{-6.28}%
{6.28}{sin(2*t) | sin(5*t)}
\end{pspicture}
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5
3.3 Το πακέτο pst-node

Το πακέτο pst-node επεκτείνει τις δυνατότητες του πακέτου PSTricks για τη δη-
μιουργία συνδέσμων μεταξύ αντικειμένων:
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\usepackage{pstricks,pst-node}

\begin{pspicture}(3,3)
\Cnode[linecolor=red,radius=0.5](1.5,2.5){A}
\Cnode[linecolor=green](0,0){B}
\Cnode[linecolor=blue](0,0){C}
\Cnode[linecolor=magenta](0,0){D}
\nccurve[linestyle=dashed,linecolor=blue,
angleA=180,angleB=180]{->}{A}{B}
\nccurve[linecolor=red,angleA=270,
angleB=90]{->}{A}{C}
\nccurve[linewidth=2pt,linecolor=yellow,
angleB=180]{->}{A}{D}
\end{pspicture}

3.3 Το πακέτο pst-node.
Το πακέτο pst-node επεκτείνει τις δυνατότητες του πακέτου pstricks για

τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ αντικειμένων.

\usepackage{pstricks,pst-node}

\begin{pspicture}(3,3)
\Cnode[linecolor=red,radius=0.5](1.5,2.5){A}
\Cnode[linecolor=green](0,0){B}
\Cnode[linecolor=blue](0,0){C}
\Cnode[linecolor=magenta](0,0){D}
\nccurve[linestyle=dashed,linecolor=blue,
angleA=180,angleB=180]{->}{A}{B}
\nccurve[linecolor=red,angleA=270,
angleB=90]{->}{A}{C}
\nccurve[linewidth=2pt,linecolor=yellow,
angleB=180]{->}{A}{D}
\end{pspicture}

3.4 Το πακέτο pst-tree.
Το πακέτο pst-treeπροσφέρεται για τη δημιουργία δενδροδιαγραμμάτων,

επεκτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες των πακέτων pstricks και pst-node
σε αυτό τον τομέα.

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\begin{psTree}{\Toval{ΑΡΧΗ}}
\begin{psTree}{\Tcircle{A}}%
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}

\Tcircle{4}%
\end{psTree}
\begin{psTree}[treemode=R]%

{\Tcircle{B}}
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}%

\Tcircle{4}
\end{psTree}
\end{psTree}
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3.5 Το πακέτο pst-text.
Με το πακέτο pst-text μπορούμε να γράψουμε κείμενο κατά μήκος οποιασ-

δήποτε διαδρομής. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

6

3.4 Το πακέτο pst-tree

Το πακέτο pst-tree προσφέρεται για τη δημιουργία δενδροδιαγραμμάτων, επε-
κτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες των πακέτων PSTricks και pst-node σε αυτό
τον τομέα:

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\begin{psTree}{\Toval{ΑΡΧΗ}}
\begin{psTree}{\Tcircle{A}}
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}\Tcircle{4}
\end{psTree}
\begin{psTree}[treemode=R]{\Tcircle{B}}
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}\Tcircle{4}
\end{psTree}
\end{psTree}

3.3 Το πακέτο pst-node.
Το πακέτο pst-node επεκτείνει τις δυνατότητες του πακέτου pstricks για

τη δημιουργία συνδέσμων μεταξύ αντικειμένων.

\usepackage{pstricks,pst-node}

\begin{pspicture}(3,3)
\Cnode[linecolor=red,radius=0.5](1.5,2.5){A}
\Cnode[linecolor=green](0,0){B}
\Cnode[linecolor=blue](0,0){C}
\Cnode[linecolor=magenta](0,0){D}
\nccurve[linestyle=dashed,linecolor=blue,
angleA=180,angleB=180]{->}{A}{B}
\nccurve[linecolor=red,angleA=270,
angleB=90]{->}{A}{C}
\nccurve[linewidth=2pt,linecolor=yellow,
angleB=180]{->}{A}{D}
\end{pspicture}

3.4 Το πακέτο pst-tree.
Το πακέτο pst-treeπροσφέρεται για τη δημιουργία δενδροδιαγραμμάτων,

επεκτείνοντας σημαντικά τις δυνατότητες των πακέτων pstricks και pst-node
σε αυτό τον τομέα.

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\begin{psTree}{\Toval{ΑΡΧΗ}}
\begin{psTree}{\Tcircle{A}}%
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}

\Tcircle{4}%
\end{psTree}
\begin{psTree}[treemode=R]%

{\Tcircle{B}}
\Tcircle{1}\Tcircle{2}\Tcircle{3}%

\Tcircle{4}
\end{psTree}
\end{psTree}
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3.5 Το πακέτο pst-text.
Με το πακέτο pst-text μπορούμε να γράψουμε κείμενο κατά μήκος οποιασ-

δήποτε διαδρομής. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

6
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3.5 Το πακέτο pst-text

Με το πακέτο pst-text μπορούμε να γράψουμε κείμενο κατά μήκος οποιασδήποτε
διαδρομής. Ας δούμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα.

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-3,-3)(3,3)
\pstextpath[c](0,-1mm){\pscircle{2.5}}%
{\Large Αυτό το κείμενο ακολουθεί τη
διαδρομή της περιφέρειας του κύκλου.}
\end{pspicture}

\usepackage{pstricks,pst-tree}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-3,-3)(3,3)
\pstextpath[c](0,-1mm){\pscircle{2.5}}%
{\Large Αυτό το κείμενο ακολουθεί τη
διαδρομή της περιφέρειας του κύκλου.}
\end{pspicture}
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\usepackage{pstricks,,pst-plot,pst-text}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-4.5,-2.5)(4.5,3)
\psset{linestyle=none}
\pstextpath(0,0){%
\parametricplot[plotstyle=curve,%

plotpoints=500]{0}{3000}{%
/r {t 1000 div} def t sin r 1.75 mul mul t

cos r mul }}{\textlatin{PStricksPstricks
PStricksPstricksPStricksPstricksPStricks
...
PstricksPStricksPstricksPStricksPstricks
PStricksPstricks}}
\end{pspicture}

3.6 Το πακέτο pst-fill.
Το τελευταίο από τα βασικά πακέτα της οικογένειας PSTricks που θα δούμε

είναι το πακέτο pst-fill, το οποίο βοηθά στην κάλυψη μιας περιοχής σχεδία-
σης με συγκεκριμένα σχήματα. Ας δούμε δύο παραδείγματα.

\usepackage[tiling]{pst-fill}
\newcommand\Orthogonio{%

\begin{pspicture}(0.5,0.75)
\psframe[dimen=middle](0.5,0.75)

\end{pspicture}}

\psboxfill{\Orthogonio}
\begin{pspicture}(2,3.1)

\psframe[fillstyle=boxfill,fillmove=0.25,
linewidth=2pt](2,3)
\end{pspicture}

7

\usepackage{pstricks,pst-plot,pst-text}

\psset{unit=1cm}
\begin{pspicture}(-4.5,-2.5)(4.5,3)
\psset{linestyle=none}
\pstextpath(0,0){%
\parametricplot[plotstyle=curve,%

plotpoints=500]{0}{3000}{%
/r {t 1000 div} def t sin r 1.75 mul mul t cos r mul }}%
{PStricksPstricksPStricks ... PstricksPStricksPstricks}

\end{pspicture}

3.6 Το πακέτο pst-fill

Το τελευταίο βασικό πακέτο της οικογένειας PSTricks που θα δούμε είναι το pst-

fill, το οποίο βοηθά στην κάλυψη μιας περιοχής σχεδίασης με συγκεκριμένα σχή-
ματα. Ας δούμε δύο παραδείγματα:
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\usepackage[tiling]{pst-fill}
\newcommand\Orthogonio{%

\begin{pspicture}(0.5,0.75)
\psframe[dimen=middle](0.5,0.75)

\end{pspicture}}

\psboxfill{\Orthogonio}
\begin{pspicture}(2,3.1)
\psframe[fillstyle=boxfill,fillmove=0.25,

linewidth=2pt](2,3)
\end{pspicture}

\usepackage[tiling]{pst-fill}
\usepackage{pst-text}

\DeclareFixedFont{\SF}{T1}{phv}{b}{n}{3.5cm} % Helvetica
\DeclareFixedFont{\Rm}{T1}{ptm}{m}{n}{3mm} % Times

\psboxfill{\Rm PSTricks!}
\begin{pspicture*}(\linewidth,4)

\rput(\linewidth,2){\pscharpath[linestyle=none,fillstyle=solid,
addfillstyle=boxfill,fillangle=60,
fillsep=0.7mm]{\rput(-0.5\linewidth,0){\SF LATEX}}}

\end{pspicture*}

4 Μερικά εξειδικευμένα πακέτα των PSTricks

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται σε συντομία ακόμα μερικά πακέτα
της οικογένειας PSTricks. Για κάθε πακέτο παρατίθεται και ένα παράδειγμα σχή-
ματος που δημιουργήθηκε με το αντίστοιχο πακέτο. Ο κώδικας δημιουργίας του
σχήματος δεν παρατίθεται.
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Πακέτο Παράδειγμα

pst-coil

Σχεδιασμός σπειρών και ελατηρίων

\usepackage[tiling]{pst-fill}
\usepackage{pst-text}

\DeclareFixedFont{\SF}{T1}{phv}{b}{n}{3.5cm}
\DeclareFixedFont{\Rm}{T1}{ptm}{m}{n}{3mm}

\begin{document}
\psboxfill{\Rm PSTricks!}
\begin{pspicture*}(\linewidth,4)

\rput(\linewidth,2){\pscharpath[linestyle=none,fillstyle=solid,
addfillstyle=boxfill,fillangle=60,
fillsep=0.7mm]{\rput(-0.5\linewidth,0){\SF LATEX}}}

\end{pspicture*}

4 Μερικά εξειδικευμένα πακέτα των PSTricks
Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται σε συντομία ακόμα μερικά πα-

κέτα της οικογένειας PSTricks. Για κάθε πακέτο παρατίθεται και ένα παρά-
δειγμα σχήματος που δημιουργήθηκε με το αντίστοιχο πακέτο. Ο κώδικας δη-
μιουργίας του σχήματος δεν παρατίθεται.

Πακέτο Σύντομη περιγραφή πα-
κέτου

Παράδειγμα σχήματος

pst-coil Σχεδιασμός σπιράλ και ελα-
τηρίων.

8pst-slpe

Δημιουργία χρωματικών φασμάτων
και διαβαθμισμένων χρωμάτων

pst-slpe Δημιουργία διαβαθμισμέ-
νου έγχρωμου γεμίσματος
σχημάτων

pst-barcode Δημιουργία σχημάτων
γραμμικού κώδικα

pst-eucl Δημιουργία γεωμετρικών
σχημάτων

pst-labo Σχεδιασμός εξοπλισμού χη-
μικού (και όχι μόνο) εργα-
στηρίου

pst-math Γραφικές παραστάσεις μα-
θηματικών συναρτήσεων

pst-optic Σχήματα γεωμετρικής οπτι-
κής

9

pst-barcode

Δημιουργία γραμμικών κωδίκων

pst-eucl

Δημιουργία γεωμετρικών σχημάτων
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Πακέτο Παράδειγμα

pst-labo

Σχεδιασμός εξοπλισμού χημικού
(και όχι μόνο) εργαστηρίου

pst-math

Γραφικές παραστάσεις
μαθηματικών συναρτήσεων

pst-optic

Σχήματα γεωμετρικής οπτικής

pst-magneticfield

Σχεδιασμός μαγνητικών δυναμικών
γραμμών σωληνοειδούς

pst-calendar

Δημιουργία ημερολογίων
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5 Δημιουργώντας με τα PSTricks

Σε αυτή την ενότητα παρατίθενται — χωρίς σχόλια — αφίσες, σχήματα και λο-
γότυπα που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια των PSTricks.
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6 Επίλογος

Πιο πάνω παρουσιάσαμε μερικές από τις δυνατότητες σχεδίασης που έχει η
οικογένεια των πακέτων PSTricks. Δεν παρουσιάστηκαν ούτε όλα τα πακέτα που
υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ούτε και οι δυνατότητες κάθε πακέτου. Για πιο πολλές
λεπτομέρειες, ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στη βιβλιογραφία που παρατίθε-
ται στο τέλος του άρθρου.

Θεωρούμε ότι το πακέτο PSTricks αξίζει την προσοχή όσων δουλεύουν με το LATEX
και θέλουν να φτιάχνουν σχήματα υψηλής ποιότητας.

Ενδεικτική βιβλιογραφία

[1] M. Goossens, F. Mielbach, S. Rahtz, D. Roegel and H. Voss, e LATEX Graphics
Companion, 2nd edition. Addison–Wesley, Boston, USA 2006.

[2] H. Voss, PSTricks. Graphics and PostScript for TEX and LATEX. UIT Cambridge, Cam-
bridge, UK 2011.

[3] T. Van Zandt, PSTricks: PostScriptMacros for Generic TEX. User’s Guide, version 1.5.
10 December 2007. URL: http://www.tug.org/PSTricks/main.cgi?file=doc/
docs
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Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς

Δημήτριος Α. Φιλίππου

Κάτω Γατζέα

37300 Ἀγριὰ Βόλου

Η/Τ: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com

Τὸ 2011, ἡ εἴδηση «Κλείνει τὸ τελευταῖο ἐργοστάσιο γραφομηχανῶν» ἔκανε
τὸν γύρο τοῦ κόσμου. Μὲ ἀφορμὴ αὐτὸ τὸ μᾶλλον λανθασμένο νέο, σὲ τοῦτο τὸ
ἄρθρο παρουσιάζεται ἡ σύντομη ἱστορία τῆς γραφομηχανῆς, ἀπὸ τὶς πρῶτες
μηχανικὲς γραφομηχανὲς τοῦ 19ου αἰ. μέχρι τὶς πλέον σύγχρονες ηλεκτρονικὲς
γραφομηχανές, οἱ ὁποῖες καὶ αὐτὲς τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση. Στὸ ἄρθρο γίνεται
ἰδιαίτερη ἀναφορὰ στὶς γραφομηχανὲς μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο, ποὺ γνώρι-
σαν μεγάλες δόξες στὴν ἀρχὴ τῆς δεκαετίας τοῦ 1980, τὴν ἐποχὴ τῆς μαζικῆς
παραγωγῆς πανεπιστημιακῶν σημειώσεων καὶ συγγραμμάτων.

In the age of the typewriter, by Dimitrios Filippou — In 2011, a news item made
headlines around the world: “Last typewriter factory le in the world closes its
doors.” On the occasion of this rather false piece of news, this article presents a
brief history of the typewriter, from the first mechanical typewriters to the most
modern electronic typewriters, which also tend to disappear. Special reference is
made to typewriters with Greek keyboard, which reached their peak of glory in
the early 1980s, when university notes and textbooks were massively produced
in Greece.

«“Θὰ ἤθελα ἕνα ἐξωτικὸ ἐπώνυμο, νὰ θυμίζει
μάρκα γραφομηχανῆς: Ὀλιβέττι,
Ρέμινγκτον…” τοῦ εἶπε. […] Τελικὰ
αὐτοβαφτίστηκε Νατάλια Σμὶθ–Κορόνα.»

— Πάκο Ἰγνάσιο Τάιμπο ΙΙ

1 Εἰσαγωγὴ

Ὁ θόρυβός της, τὸ χαρακτηριστικὸ «τὰκ τὰκ … κλίν», σημάδεψε τὸν 20ὸ αἰ-
ώνα. Ἀπὸ τὰ σπλάχνα της βγῆκαν συμβόλαια, ἰσολογισμοί, ἐπιστολές, λογοτεχνικὰ
ἔργα, ἄρθρα, διατριβές, πανεπιστημιακὰ συγγράμματα, προκηρύξεις, παράνομες
ἐφημερίδες καὶ ἄλλα πολλά. Στὰ πλῆκτρα της, χιλιάδες κοπέλες ἔμαθαν τὸ τυφλὸ
σύστημα καὶ ἔκαναν καριέρα ὡς δακτυλογράφοι, τῶν ὁποίων ἡ θλιβερὴ ρουτίνα
ἔγινε καὶ τραγούδι [1]. Ἡ εἰκόνα της μᾶς καθήλωσε στὸν κινηματογράφο ὅταν θρυ-
λικοὶ χαρακτῆρες τὴν χρησιμοποίησαν σχεδὸν σὰν ὅπλο ἀπειλητικό [2].
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Ὅμως ἡ ἐποχὴ τῆς γραφομηχανῆς φαίνεται πὼς φτάνει ὁριστικὰ στὸ τέλος
της. Τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 2011, ἡ γνωστὴ βρετανικὴ ἐφημερίδα e Daily Mail ἔγραψε
πὼς ἔκλεισε τὸ τελευταῖο ἐργοστάσιο παραγωγῆς γραφομηχανῶν στὸν κόσμο, τὸ
ὁποῖο λειτουργοῦσε ἀκόμα στὴν Ἰνδία [3]. Ἡ εἴδηση αὐτὴ ἀποδείχθηκε λανθασμένη.
Πράγματι ἡ ἰνδικὴ ἐπιχείρηση Godrej & Boyce ἔκλεισε καὶ τὴν τελευταία γραμμὴ
παραγωγῆς γραφομηχανῶν, ἀλλὰ ὑπάρχουν ἀκόμα μερικὲς ἐπιχειρήσεις — μεταξὺ
τῶν ὁποίων καὶ ἡ γνωστὴ ἰαπωνικὴ Brother — ποὺ ἐξακολουθοῦν νὰ κατασκευά-
ζουν γραφομηχανές, ἠλεκτρονικὲς καὶ μηχανικές. Ὡστόσο, καθὼς οἱ πωλήσεις τῶν
γραφομηχανῶν ἔχουν πέσει πολὺ χαμηλά, ἴσως σύντομα ἡ γραφομηχανὴ νὰ ἀπο-
τελεῖ πλέον ἀντικείμενο γιὰ συλλέκτες.

Στὸ παρὸν ἄρθρο παρουσιάζεται ἐν συντομίᾳ ἡ ἱστορία τῆς γραφομηχανῆς, ἀπὸ
τὶς πρῶτες ἐμπορικὲς γραφομηχανὲς τοῦ 19ου αἰ., ἕως τὶς ἠλεκτρικὲς γραφομηχα-
νὲς καὶ τέλος τὶς ἠλεκτρονικὲς γραφομηχανές τῶν τελευταίων χρόνων. Σὲ ξεχωρι-
στὴ ἑνότητα παρουσιάζεται ἡ ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς γραφομηχανῆς, ποὺ γνώρισε
μεγάλες δόξες στὰ χρόνια 1975–1985, ὅταν πῆρε μεγάλη ἔκταση ἡ παραγωγὴ πα-
νεπιστημιακῶν σημειώσεων καὶ συγγραμμάτων, λίγο πρὶν κάνει τὴν ἐμφάνισή του
ὁ προσωπικὸς ὑπολογιστής.

2 Ἡ ἀρχὴ

Ἀπὸ τὶς ἀρχὲς του 18ου αἰ. ἕως τὰ μέσα περίπου τοῦ 19ου αἰ., πολλοὶ προσπάθη-
σαν νὰ κατακτήσουν τὸν τίτλο τοῦ ἐφευρέτη τῆς γραφομηχανῆς: ὁ ἄγγλος Χένρυ
Μίλ (Henry Mill, 1714), ὁ ἰταλὸς Πελλεγκρίνο Τούρρι (Pellegrino Turri, 1808), ὁ ἀμε-
ρικανὸς Γουίλλιαμ Ὤστιν Μπάρτ (William Austin Burt, 1829), ὁ ἰταλὸς Τζιουζέππε
Ραβίτσα (Giuseppe Ravizza, 1855), ὁ βραζιλιάνος Φρανκίσκο Ἀζεβέντο (Francisco
João de Azevedo, 1861), ὁ αὐστριακὸς Πῆτερ Μιττερχόφερ (Peter Mierhofer, 1864)
κ.ἄ. [4]. Ὅμως οἱ γραφομηχανὲς ἐκεῖνες εἴτε ἦταν ὑπερβολικὰ ὀγκώδεις (κάποιες
ἔμοιαζαν μὲ μικρὰ πιάνα) εἴτε προορίζονταν γιὰ κάποιο εἰδικὸ κοινό (π.χ. γιὰ τυ-
φλούς) καὶ συνεπῶς δὲν κατόρθωσαν νὰ κυκλοφορήσουν στὸ ἐμπόριο.

Ἡπρώτη μηχανὴ δακτυλογράφησης ποὺ ἐμφανίστηκε στὴν ἀγορὰ ἦταν ἡ «γρα-
φόσφαιρα τοῦ Χάνσεν» (στὰ δανέζικα: skrivekugle, στὰ ἀγγλικά: Hansen’s writ-
ing ball), ποὺ πῆρε τὸ ὄνομά της ἀπὸ τὸν ἐφευρέτη της, τὸν δανὸ Ράσμους Μάλ-
λινγκ–Χάνσεν (Rasmus Malling–Hansen, 1835–1890) [5]. Ἡ μηχανὴ αὐτὴ κυκλο-
φόρησε σὲ εὐρωπαϊκὰ καταστήματα τὸ 1870. Ἀποτελοῦνταν ἀπὸ δύο μέρη: ἕνα
ἡμισφαιρικὸ πληκτρολόγιο καὶ ἕναν ἡμικύλινδρο στὴν ἐξωτερικὴ ἐπιφάνεια τοῦ
ὁποίου τοποθετοῦνταν ὁριζοντίως τὸ χαρτί (Εἰκόνα 1). Ἀνάμεσα στὸ πληκτρολό-
γιο καὶ τὸ χαρτὶ τῆς ἐκτύπωσης, ἔμπαινε χαρτὶ καρμπὸν ἢ μελανοταινία. Καθὼς ὁ
χρήστης χτυποῦσε τὰ πλῆκτρα, ὁ ἡμικύλινδρος μετακινοῦνταν πρὸς τὰ κάτω καὶ
ἡ ἀράδα ἔβγαινε στὸ χαρτὶ καθέτως πρὸς τὸν χρήστη τῆς μηχανῆς. Ὅταν συμπλη-
ρώνονταν μία ἀράδα, ὁ χρήστης ἔπρεπε νὰ πιέσει ἕνα εἰδικὸ πλῆκτρο, γιὰ νὰ με-
τακινηθεῖ ὁ ἡμικύλινδρος πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ νὰ στραφεῖ πρὸς τὰ ἐπάνω, γιὰ νὰ
ξεκινήσει νέα ἀράδα. Ἡ γραφόσφαιρα τύπωνε μόνον κεφαλαῖα γράμματα (μερικὰ
πρῶτα μοντέλα τύπωναν μόνον μικρά). Ἐν τούτοις χρησιμοποιήθηκε γιὰ τριάντα
χρόνια περίπου, γιατὶ ἦταν ἐλαφριὰ καὶ ἄρα εὔκολα μεταφερόμενη. Στοὺς χρῆστες
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Εἰκόνα 1: Ἀριστερὰ ἡ γραφόσφαιρα τοῦ Χάνσεν (μοντέλο τοῦ 1878) καὶ δεξιὰ ἐπιστολὴ τοῦ Νίτσε

γραμμένη μὲ μία τέτοια μηχανὴ τὸ 1882.

τῆς γραφόσφαιρας τοῦ Χάνσεν συγκαταλέγεται καὶ ὁ διάσημος γερμανὸς φιλόσο-
φος Φρεδερίκος Νίτσε (Εἰκόνα 1).

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1868, τρεῖς Ἀμερικανοί, ὁ Κρίστοφερ Σόλς (Christopher
Latham Sholes), ὁ Κάρλος Γκλάιντεν (Carlos Glidden) καὶ ὁ Σάμιουελ Σουλέ (Samuel
W. Soulé), ἔλαβαν δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας γιὰ μιὰ «μηχανὴ τυπογραφῆς» (ἀγγλικά:
type-writing machine), ποὺ ἔμοιαζε σὲ ἀρκετὰ σημεῖα μὲ τὶς σημερινὲς γραφομη-
χανές. Τὸ 1873, οἱ τρεῖς ἐφευρέτες πούλησαν τὴν ἀνακάλυψή τους στὴν ἑταιρεία
E. Remington and Sons, ἡ ὁποία ἀπὸ τὸ ἴδιο ἔτος ἄρχισε νὰ παράγει μαζικὰ τὸ μο-
ντέλο Type-Writer 1. (Μὲ τὸ μοντέλο αὐτὸ καθιερώθηκε καὶ ἡ ἀγγλικὴ λέξη type-
writer γιὰ τὴν γραφομηχανή.) Ἡ πρώτη γραφομηχανὴ τῆς Remington καὶ κάποιες
παραλλαγές της ποὺ κυκλοφόρησαν μέχρι τὸ 1880 ἔγιναν ἐπίσης γνωστὲς ὡς γρα-
φομηχανὲς Sholes & Glidden, ἀπὸ τὰ ὀνόματα δύο ἐκ τῶν τριῶν ἐφευρετῶν τους.

Ὅπως καὶ πολλὰ μετέπειτα μοντέλα, οἱ γραφομηχανὲς Sholes & Glidden διέθε-
ταν κεκλιμένο ἐπίπεδο πληκτρολόγιο, μοχλοὺς καὶ βραχίονες μὲ ἀνάγλυφους χα-
ρακτῆρες στὶς ἄκρες τους. Οἱ βραχίονες χτυποῦσαν ἐπάνω σὲ μία μελανοταινία καὶ
ἄφηναν τὸ ἀποτύπωμά τους στὸ χαρτί, τὸ ὁποῖο ἦταν τυλιγμένο σὲ ἕναν κύλινδρο.
Ὁ κύλινδρος μετακινοῦνταν ἀπὸ τὰ δεξιὰ πρὸς τὰ ἀριστερὰ μὲ τὸ χτύπημα κάθε
πλήκτρου. Ὅταν ὁλοκληρώνονταν μιὰ ἀράδα, ὁ χρήστης ἔπρεπε νὰ τραβήξει ἕναν
μοχλὸ γιὰ νὰ περισταφεῖ ὁ κύλινδρος κατὰ ἕνα μικρὸ σταθερὸ τόξο (κατὰ ἕνα διά-
στιχο) καὶ νὰ ἐπιστρέψει στὴν δεξιὰ ἄκρη τῆς γραφομηχανῆς. Μάλιστα, σὲ μερικὰ
μοντέλα, γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου στὰ δεξιά, ὁ χρήστης ἔπρεπε νὰ πατή-
σει ἕναν μοχλὸ μὲ τὸ πόδι (Εἰκόνα 2). Τὸ μειονέκτημα τῶν γραφομηχανῶν Sholes &
Glidden ἦταν ὅτι, ὅπως καὶ ἡ γραφόσφαιρα τοῦ Χάνσεν, τύπωναν μόνον κεφαλαῖα.
Ἕνας ἀπὸ τοὺς πρώτους χρῆστες τῆς γραφομηχανῆς Sholes &Glidden ἦταν ὁΜὰρκ
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Εἰκόνα 2: Γραφομηχανὴ Sholes & Glidden (Remington Type-Writer 1), ἀπὸ τὸ περιοδικὸ Scientific

American, vol. 6, issue 27, Aug. 10, 1872. Ὁ μοχλὸς στὸ πόδι τῆς δακτυλογράφου χρησίμευε γιὰ τὴν

ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου.

Τουέιν, ὁ ὁποῖος ἰσχυρίσθηκε ὅτι τὴν χρησιμοποίησε γιὰ νὰ γράψει τὶς Περιπέτειες
τοῦ Τὸμ Σόγιερ καθ’ ὑπαγόρευση στὴν δακτυλογράφο του [6].

Μὲ τὴν γραφομηχανὴ Type-Writer 2, ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1878, ἡ ἐταιρεία
Remington εἰσήγαγε τὴν διάταξη τῶν πλήκτρων QWERTY, ποὺ ὀνομάστηκε ἔτσι ἀπὸ
τὰ πέντε πρῶτα γράμματα στὴν ἀριστερὴ ἄκρη τοῦ πληκτρολογίου κάτω ἀπὸ τοὺς
ἀριθμούς. Ἡ διάταξη QWERTY ἐπινοήθηκε ἀπὸ τὸν Σόλς, ὁ ὁποῖος ἀναζητοῦσε τρόπο
νὰ λύσει τὸ πρόβλημα μὲ τοὺς βραχίονες ποὺ μπλέκονταν καὶ κολλοῦσαν ὅταν κά-
ποιος δακτυλογραφοῦσε πολὺ γρήγορα. Τὸ πρόβλημα αὐτὸ ἦταν πολὺ σοβαρὸ καὶ
γιὰ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ ἔπρεπε νὰ ἀπομακρυνθοῦν ὅσο γίνεται περισσότερο οἱ βρα-
χίονες τῆς γραφομηχανῆς μὲ τὰ γράμματα ποὺ ἐμφανίζονται τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο
σὲ ἀγγλικὲς λέξεις, ὅπως π.χ. th, sh, κ.ἄ. Ἔκτοτε, τὸ πληκτρολόγιο QUERTY ἔγινε τὸ
de facto πρότυπο [7] γιὰ τὶς γραφομηχανὲς στὸν ἀγγλοσαξωνικὸ κόσμο (ἀργότερα
καὶ στὴν Ἑλλάδα). Ἡ Type-Writer 2, ἦταν σχετικὰ μικρὴ καὶ διέθετε πλῆκτρο μετα-
τόπισης (SHIFT) ποὺ ἐπέτρεπε νὰ γράφονται κεφαλαῖα καὶ μικρὰ γράμματα μὲ τὰ
ἴδια πλῆκτρα. Μὲ αὐτὲς τὶς καινοτομίες, οἱ γραφομηχανὲς τῆς Remington γρήγορα
ἔγιναν πολὺ δημοφιλεῖς. Μερικὰ χρόνια ἀργότερα, τὸ 1886, ἡ Remington πούλησε
τὸ τμῆμα παραγωγῆς γραφομηχανῶν καὶ τελικά, ἀπὸ τὸ 1927, οἱ γραφομηχανές της
συνέχισαν νὰ κυκλοφοροῦν μὲ τὴν ἐπωνυμία Remington Rand.

Τὴν ἴδια ἐποχή, δηλαδὴ γύρω στὰ 1880 μὲ 1890, ἔκαμαν τὴν ἐμφάνισή τους καὶ
ἄλλες μάρκες γραφομηχανῶν ὅπως ἡCaligraph, ἡHammond, ἡ Smith Premier (γνω-
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Εἰκόνα 3: Ἀμερικανικὴ γραφομηχανὴ Hammond No 2, ποὺ κυκλοφόρησε πρὸς τὸ τέλος τῆς δεκαε-

τίας τοῦ 1880. Διαθέτει ἡμικυκλικὸ πληκτρολόγιο τύπου Ideal καὶ περιστρεφόμενο κυλινδρικὸ φορέα

μὲ ἀνάγλυφους χαρακτῆρες στὴν ἐπιφάνειά του. Ὁ χρήστης μποροῦσε νὰ ἀλλάζει τὸν φορέα καὶ νὰ

δακτυλογραφεῖ χαρακτῆρες διαφορετικῶν τύπων, ὅπως πλάγια, μαθηματικὰ σύμβολα, μὴ λατινικὰ

ἀλφάβητα, κ.λπ. (Φωτογραφία: Sébastien Barré, 2010)

στὴ ἀργότερα μὲ τὸ ὄνομα Smith Corona), ἡ Densmore, ἡ Yost κ.ἄ. — ὅλες ἀμερικανι-
κές.Μὲ ὅπλο τὴν διαφήμιση, οἱ ἀμερικανικὲς γραφομηχανὲς ἄρχισαν πολύ γρήγορα
νὰ ἔχουν μεγάλη ζήτηση καὶ νὰ παράγονται καὶ σὲ εὐρωπαϊκὰ ἐργοστάσια.

Τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς καὶ πολὺ πρὶν ἐπέλθει τυποποίηση, δο-
κιμάστηκαν πληκτρολόγια πολλῶν εἰδῶν: κεκλιμένα τραπεζοειδῆ μὲ δύο ἕως ἔξι
σειρὲς πλήκτρων (κάποια ἀπὸ τὰ πρῶτα μοντέλα διέθεταν ξεχωριστὰ πλῆκτρα γιὰ
τὰ μικρὰ καὶ τὰ κεφαλαῖα), ἡμικυκλικὰ μὲ δύο σειρὲς πλήκτρων (Εἰκόνα 3), κυκλικά
κ.ἄ. Τελικὰ ἐπικράτησαν τὰ κεκλιμένα τραπεζοειδῆ μὲ τρεῖς ἢ κυρίως μὲ τέσσερις
σειρὲς πλήκτρων. Ἐπίσης, ὅλες οἱ γραφομηχανὲς τῆς πρώτης περιόδου ἦταν «τυ-
φλές» (ἀγγλικά: blind). Οἱ μικροὶ βραχίονες μὲ τὰ ἀνάγλυφα γράμματα στὴν ἄκρη
χτυποῦσαν τὸ χαρτὶ στὸ κάτω μέρος τοῦ κυλίνδρου, ὁπότε ὁ δακτυλογράφος ἦταν
ἀναγκασμένος νὰ διακόπτει κατὰ διαστήματα τὴν δακτυλογράφηση γιὰ νὰ δεῖ τί
εἶχε γράψει στὸ χαρτί. Οἱ «ὁρατές» (ἀγγλικά: visible) γραφομηχανές, στὶς ὁποῖες
τὸ χτύπημα τῶν γραμμάτων γίνονταν στὸ ἐπάνω ἢ στὸ μπροστινὸ μέρος τοῦ κυλίν-
δρου καὶ ὁ χρήστης ἔβλεπε ἀμέσως τί εἶχε χτυπήσει, ἐμφανίστηκαν τὴν τελευταία
δεκαετία τοῦ 19ου αἰ., μὲ πρώτη τὴν ἀμερικανικὴ Daugherty (1893). Τὴν πρωτοτυπία
τῆς Daugherty ἀκολούθησε ἡ ἐπίσης ἀμερικανικὴ Underwood μὲ τὸ μοντέλο No. 5
(1901), ποὺ κυριάρχησε στὴν ἀγορὰ ἐπὶ τρεῖς δεκαετίες περίπου.

3 Ἡ γραφομηχανὴ κατακτᾶ τὸν κόσμο

Ἡ χρυσὴ ἐποχὴ τῆς γραφομηχανῆς ξεκίνησε μὲ τὴν ἀρχὴ τοῦ 20οῦ αἰ. Ἑκατομ-
μύρια γραφεῖα, στὴν Ἀμερική, στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη καὶ κατόπιν σὲ ὅλον τὸν κόσμο,
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Πίνακας 1: Μάρκες γραφομηχανῶν ποὺ ἐμφανίστηκαν τὴν περίοδο 1890–1914.

Ἑταιρεία Πρώτη παραγωγὴ
Blickensderfer ΗΠΑ, 1893
Oliver Καναδάς/ΗΠΑ, 1896
Adler Γερμανία, 1898
Ideal Γερμανία, 1900
Olympia Γερμανία, 1903
Continental Γερμανία, 1904
Royal ΗΠΑ, 1906
Mercedes Γερμανία, 1907
Imperial Βρετανία, 1908
Triumph Γερμανία, 1909
Japy Γαλλία, 1910
Erika Γερμανία, 1910
Olivei Ιταλία, 1911
Halda Σουηδία, 1914

ἐξοπλίσθηκαν μ’ αὐτὸ τὸ ἐργαλεῖο. Οἱ δακτυλογράφοι ἦταν στὴν μεγάλη πλειονό-
τητα γυναῖκες, οἱ ὁποῖες λάβαιναν σχετικὰ χαμηλὸ μισθὸ ἀλλὰ ταυτοχρόνως ξεκι-
νοῦσαν — ἴσως χωρὶς καλὰ–καλὰ νὰ τὸ καταλάβουν — τὸν δύσκολο δρόμο γιὰ τὴν
χειραφέτησή τους.

Ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ Α′ Παγκοσμίου Πολέμου ξεπή-
δησαν πολλὲς γνωστὲς μάρκες γραφομηχανῶν, ὅπως ἡ Adler, ἡ Olivei, ἡ Royal κ.ἄ.
(Πίνακας 1). Νέα ἐλαφρύτερα φορητὰ μοντέλα παρουσιάστηκαν γιὰ δημοσιογρά-
φους, συγγραφεῖς καὶ σπουδαστές, καὶ πιὸ μικρὰ μοντέλα δημιουργήθηκαν γιὰ στε-
νογράφους Μοντέλα μὲ μεγάλο κύλινδρο κυκλοφόρησαν γιὰ δακτυλογράφηση με-
γάλων λογιστικῶν πινάκων καὶ γιὰ δακτυλογράφηση ἐπάνω σὲ σχέδια καὶ χάρτες
(Εἰκόνα 4). Μοντέλα χαμηλοῦ θορύβου (ἀγγλικά: noiseless) ἔκαναν ἐπίσης τὴν ἐμ-
φάνισή τους γιὰ μεγάλα γραφεῖα ὅπου ἐργάζονταν ταυτοχρόνως πολλὲς δακτυλο-
γράφοι. Ἀμερικανικὲς καὶ εὐρωπαϊκὲς γραφομηχανὲς ἄρχισαν νὰ πωλοῦνται τρο-
ποποιημένες γιὰ μὴ λατινικὰ ἀλφάβητα — κυριλλικό, ἑλληνικό, ἑβραϊκό, ἀραβικό,
κ.ἄ. — ἐνίοτε μὲ κάποιους χαρακτῆρες νὰ λείπουν καὶ συχνὰ χωρὶς πολλὴ σκέψη γιὰ
τὴν ἐργονομία στὴν δακτυλογράφηση τῆς κάθε γλώσσας. Γιὰ τοὺς τυφλοὺς βγῆκαν
εἰδικὰ μοντέλα μὲ λίγα πλῆκτρα γιὰ τὴν δημιουργία τῶν ἀνάγλυφων χαρακτήρων
Braille. Κατὰ τὴν ἴδια περίοδο, παρουσιάστηκαν οἱ ταμειακὲς μηχανές, οἱ πρῶτες
ἀριθμομηχανὲς μὲ δυνατότητα στοιχειδῶν πράξεων καὶ τὰ πρῶτα τυλέτυπα, ἐνῶ
λίγο μετὰ τὸν Α′ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἐμφανίστηκαν καὶ οἱ πρῶτες κρυπτογραφικὲς
γραφομηχανὲς γιὰ στρατιωτικὲς καὶ διπλωματικὲς χρήσεις.

Τὸ 1902 ἡ ἀμερικανικὴ ἑταιρεία Blickensderfer παρουσίασε τὴν πρώτη ἠλε-
κτρικὴ γραφομηχανὴ, τὴν Blick Electric. Σὲ σύγκριση μὲ τὶς μηχανικὲς γραφομη-
χανές, ἡ Blick Electric εἶχε μερικὰ σημαντικὰ πλεονεκτήματα: πιὸ μαλακὰ πλῆκτρα
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Εἰκόνα 4: Γερμανικὴ γραφομηχανὴContinental Standard μὲφαρδὺ κύλινδρο. Κυκλοφόρησε γύρωστὸ

1930. (Φωτογραφία: Georg Sommeregger, 2009)

(ἐπειδὴ οἱ βραχίονες κινοῦνταν μὲ ἕναν μικρὸ ἠλεκτρικὸ κινητήρα), ὁμοιομορφία
στὰ χτυπήματα τῶν γραμμάτων στὸ χαρτί (λόγῳ τῆς ὁμοιομορφίας στὴν κίνηση
τῶν μοχλῶν), αὐτόματη ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου καὶ πιὸ σταθερὸ διάστιχο. Ὅμως
ἡ Blick Electric φαίνεται πὼς παραῆταν πρωτοποριακὴ γιὰ τὴν ἐποχή της. Κυκλο-
φόρησε ἡ φήμη πὼς παρουσίαζε συχνὲς βλάβες στὸ ἠλεκτρικό της σύστημα καὶ
ἔτσι ἀπέτυχε ἐμπορικά.

Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Α′ Παγκοσμίου Πολέμου, ἡ ἀνἀτυξη νέων μοντέλων καὶ ἡ
παραγωγὴ γραφομηχανῶν σημείωσε σημαντικὴ κάμψη, ἐπειδὴ οἱ βιομηχανίες ποὺ
κατασκεύαζαν γραφομηχανὲς στράφηκαν πρὸς τὴν κατασκευὴ ὅπλων. Πάντως, ἡ
ἀγορὰ τῶν γραφομηχανῶν ἀνέκαμψε γρήγορα μετὰ τὸ τέλος τοῦ πολέμου.

Τὸ 1921, παρουσιάστηκε ἡ γερμανικὴ γραφομηχανὴ Mercedes Elektra, ἡ ὁποία
εἶχε ἠλεκτρικὴ κίνηση στὰ πλῆκτρα, ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου.
Τρία χρόνια μετά, κυκλοφόρησε ἡ ἀμερικανικὴ Woodstock Electrite, ὁμοίως μὲ ἠλε-
κτρικὴ κίνηση μόνον στὰ πλῆκτρα. Τὸ 1925, ἡ Remington παρουσίασε τὸ μοντέλο
Electric No. 12, τὴν πρώτη γραφομηχανὴ μὲ πλήρη ἠλεκτρικὴ κίνηση στὰ πλῆκτρα,
στὴν ἐπαναφορὰ τοῦ κυλίνδρου, κ.ἄ., καὶ μὲ δυνατότητα χειρισμοῦ ἐξ ἀποστάσεως.
Ὁ χρήστης μποροῦσε νὰ συνδέσει πολλὲς γραφομηχανὲς μαζί, νὰ δακτυλογραφεῖ
σὲ μία καὶ ἡ δακτυλογράφηση νὰ ἐπαναλαμβἀνεται αὐτομάτως στὶς ὑπόλοιπες συν-
δεδεμένες γραφομηχανές. Παρὰ τὶς καινοτομίες του, τὸ μοντέλο αὐτὸ ἀποσύρθηκε
ἀπὸ τὴν ἀγορά πολὺ γρήγορα, ἐπειδὴ ἐκεῖνον τὸν καιρὸ ἡ διεύθυνση τῆς Remington
ἦταν ἀπασχολημένη μὲ τὸ θέμα τῆς συγχώνευσής της μὲ τὴν ἑταιρεία Rand, μὲ ἀπο-
τέλεσμα νὰ μὴν δώσει σημασία στὴν προώθηση τῆς ἠλεκτρικῆς γραφομηχανῆς [8].

Μετὰ τὴν ἀπόσυρση τῆς Remington Electric No. 12, τὴν σκυτάλη στὴν παρα-
γωγὴ ἠλεκτρικῶν γραφομηχανῶν στὶς ΗΠΑ πῆρε ἡ ἑταιρεία North East Electric Co.,
χωρὶς καμιὰ ἰδιαίτερη ἐπιτυχία. Τελικὰ τὸ 1933, οἱ εὐρισιτεχνίες καὶ τὰ σχέδια τῶν
ἠλεκτρικῶν γραφομηχανῶν ἐξαγοράστηκαν ἀπὸ τὴν ἀνερχόμενη IBM.Ἡ τελευταία
μπῆκε δυναμικὰ στὴν ἀγορὰ τῶν ἠλεκτρικῶν γραφομηχανῶν τὸ 1935 μὲ τὸ μοντέλο
IBM Electric Typewriter Model 01 [8]. Ἀκολούθησε μία σειρὰ ἀπὸ μοντέλα ἠλεκτρι-
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Εἰκόνα 5: Ἠλεκτρικὴ μηχανὴ στοιχειοθεσίας CoxheadDSJ τῆς ἑταιρείας VariTyper μὲφαρδὺ κύλινδρο,

μοντέλο τῆς δεκαετίας τοῦ 1950. Εἰκόνα ἀπὸ διαφημιστικὸ φυλλάδιο τῆς ἐποχῆς.

κῶν γραφομηχανῶν IBM, ἀλλὰ ἡ ἀνἀπτυξή τους διεκόπηκε προσωρινὰ στὰ χρόνια
τοῦ Β′ Παγκοσμίου Πολέμου.

Τὸ 1927 ἐμφανίστηκε στὶς ΗΠΑ ἕνα νέο εἶδος γραφομηχανῆς, ἡ ἠλεκτρικὴ μη-
χανὴ στοιχειοθεσίας Hammond VariTyper Electric. Ἡ μηχανὴ αὐτή, ποὺ στὴν ἀρχὴ
ἦταν μία βελτίωση τῆς γραφομηχανῆςHammond, μποροῦσε νὰ δεχθεῖ στοιχεῖα ποι-
κίλου πλάτους [9] ἀπὸ διαφορετικὲς γραμμοτοσειρές, μποροῦσε νὰ κάνει πλήρη
στοίχιση τῆς ἀράδας δεξιὰ καὶ ἀριστερά, κ.λπ. Χάρη στὶς δυνατότητες αὐτές, ἡ
VariTyper ἔγινε τὸ ἀγαπημένο ἐργαλεῖο γιὰ τὴν ἑτοιμασία δοκιμίων γιὰ λιθογρα-
φικὴ ἀναπαραγωγὴ μὲ τὴν μέθοδο offset (Εἰκόνα 5). (Πολὺ ἀργότερα, τὴν δεκαετία
τοῦ 1970, ἡ ἑταιρεία VariTyper παρουσίασε μία ἀπὸ τὶς πρῶτες ἠλεκτρονικὲς μη-
χανὲς φωτοστοιχειοθεσίας μὲ ὀθόνη καθοδικοῦ σωλήνα, ὅπου ὁ χρήστης μποροῦσε
νὰ δεῖ τὸ κείμενο ποὺ δακτυλογραφοῦσε.)

Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Μεσοπολέμου ἔκανε τὴν ἐμφάνισή της ἡ ἑλβετικὴ ἑται-
ρεία γραφομηχανῶν Hermès (1923). Ἡ ἑταιρεία αὐτὴ εἶναι ἀξιοσημείωτη, γιατὶ τὸ
1935 παρουσίασε τὴν φορητὴ μηχανικὴ γραφομηχανή Baby μὲ πολὺ μοντέρνες γιὰ
τὴν ἐποχὴ γραμμές. Ἡ Baby ἀποδείχθηκε ἐξαιρετικὰ δημοφιλής, κατασκευάστηκε
σὲ πολλὲς χῶρες (Ἑλβετία, Γαλλία, Βρετανία, Γερμανία) καὶ πωλήθηκε σὲ 9 ἑκατομ-
μύρια κομμάτια μέχρι τὸ 1966, ὁπότε σταμάτησε ἡ παραγωγή της.

Τὸ 1929, ὁ ἰάπωνας Κυότα Σουγκιμότο (Kyōta Sugimoto, ἰαπωνικά: 杉本 京太)
παρουσίασε μία γραφομηχανὴ γιὰ τὰ ἰαπωνικά. Ἡ γραφομηχανὴ αὐτή (Εἰκόνα 6)
μοιάζει μὲ στοιχειοθετικὴ μηχανή, μὲ περίπου 2.400 χαρακτῆρες (ἰδεογράμματα) νὰ
βρίσκονται ἐλεύθερα σὲ ἕνα ὁριζόντιο πλαίσιο. Μὲ τὴν βοήθεια μερικῶν μοχλῶν,
ὁ χρήστης ἐπιλέγει ἕναν χαρακτήρα τὴν φορὰ καὶ ἡ μηχανὴ τὸν χτυπᾶ στὸν κύ-
λινδρο μὲ τὸ χαρτί. Ἡ ἐφεύρεση τοῦ Σουγκιμότο μεταφέρθηκε καὶ στὴν Κίνα, ἀλλὰ
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Εἰκόνα 6: Ἀριστερὰ μία ἰαπωνικὴ γραφομηχανὴ (φωτογραφία ἀγνώστου, περὶ τὸ 1938, Spaarnestad

Photo & Nationaal Archief, Χάγη, Ὁλλανδία). Δεξιὰ τὸ πληκτρολόγιο τῆς κινεζικῆς γραφομηχανῆς

«μὶνγκ κουάι» (ἀπὸ τὸ δίπλωμα εὑρεσιτεχνίας US Patent 2 613795, Oct. 14, 1952).

ἀργότερα ἐκεῖ ἐμφανίστηκε καὶ μία γραφομηχανὴ δυτικοῦ τύπου ποὺ ἐπινόησε ὁ
κινέζος συγγραφέας Λὶν Γιουτάνγκ (Lin Yutang, κινεζικά: 林语堂) περὶ τὸ 1946. Ἡ
γραφομηχανὴ τοῦ Γιουτάνγκ (Εἰκόνα 6), γνωστὴ στὰ κινεζικὰ μὲ τὸ ὄνομα «μὶνγκ
κουάι» (ming kwai, κινεζικά: 明快), συνδυάζει διάφορους ἁπλοὺς γλύφους γιὰ νὰ
δημιουργηθεῖ ἕνα ἰδεόγραμμα. Ἔτσι μπορεῖ κανεὶς νὰ χτυπήσει περὶ τὰ 90.000 δια-
φορετικὰ ἰδεογράμματα, ἀριθμὸ ὑπερπολλαπλάσιο ἀπὸ αὐτὸν τῆς γραφομηχανῆς
τοῦ Σουγκιμότο.

4 Ἀπὸ τὶς ἠλεκτρικὲς στὶς ἠλεκτρονικὲς
γραφομηχανὲς

Μετὰ τὸν Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἄρχισαν νὰ γίνονται πολὺ δημοφιλεῖς οἱ ἠλε-
κτρικὲς γραφομηχανὲς γιὰ ἐπαγγελματικὴ χρήση. Τὸ 1944, κυκλοφόρησε ἡ IBM
Electric Executive Typewriter, ἡ πρώτη γραφομηχανὴ μὲ χαρακτῆρες «ἀναλογι-
κούς», δηλαδὴ ποικίλου πλάτους. Π.χ., τὸ m ἔβγαινε φαρδύτερο ἀπὸ τὸ i, ὅπως
συμβαίνει καὶ στὴν τυπογραφία. Ἀπὸ τὸ 1948 μέχρι τὸ 1959, ἡ IBM παρουσίασε
τρεῖς ἐπαγγελματικὲς ἠλεκτρικὲς γραφομηχανές (Model A, B, καὶ C) μὲ πολὺ μα-
λακὰ πλῆκτρα, δυνατὸ χτύπημα γιὰ πολλαπλὰ ἀντίγραφα μὲ καρμπόν καὶ ἄλλα
πλεονεκτήματα. Οἱ ἴδιες γραφομηχανὲς κυκλοφοροῦσαν καὶ σὲ ἔκδοση Executive
μὲ ἀναλογικὸ πλάτος χαρακτήρων.

Τὸν ἴδιο καιρό, καὶ ἄλλοι κατασκευαστές, ὅπως ἡ Royal, ἡ Remington Rand,
ἡ Smith Corona, ἡ Triumph, κ.ἄ., παρουσίασαν παρόμοια ἠλεκτρικὰ μοντέλα. Τὸ
1957, ἡ Smith Corona κυκλοφόρησε τὴν πρώτη φορητὴ ἠλεκτρικὴ γραφομηχανή,
τὴν 5TE, ἡ ὁποία ἦταν ἐξ ὁλοκλήρου μεταλλικὴ καὶ ζύγιζε σχεδὸν 11 kg! Ὅμως τὴν
πιὸ μεγάλη ἐπιτυχία γνώρισε λίγο ἀργότερα ἡ IBM Selectric, ποὺ κυκλοφόρησε τὸ
1961 (Εἰκόνα 7). Στὴν γραφομηχανὴ IBM Selectric, οἱ δεκάδες βραχίονες μὲ τοὺς
χαρακτῆρες, ποὺ μπλέκονταν κάθε τόσο μεταξύ τους, ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ ἕνα
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Εἰκόνα 7: Ἠλεκτρικὴ γραφομηχανὴ IBM Selectric II (περίπου 1976), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς μὲ ἑλ-

ληνικὸ καὶ λατινικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWERTY. Ἀνήκει στὴν Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας
ΜείζονοςΜόντρεαλ (Καναδάς). Στὸ ἐσωτερικό της διακρίνεται ἡ περιστεφόμενη σφαιρικὴ κεφαλὴ μὲ

τοὺς ἀνάγλυφους χαρακτῆρες. Ἡ IBM Selectic κυκλοφόρησε γιὰ πρὠτηφορὰ τὸ 1961. Τὸ 1971 κυκλο-

φόρησε ἡ IBMSelectric II καὶ τὸ 1980 κυκλοφόρησε ἡ IBMSelectric III. Οἱ κεφαλὲς τῆς τελευταίας εἶχαν

96 χαρακτῆρες, ἐνῶ τὰ δὐο πρῶτα μοντέλα εἶχαν κεφαλὲς μὲ 88 χαρακτῆρες. Μὲ βάση τὴν γραφομη-

χανὴ Selectric, ἡ IBM ἐπίσης κυκλοφόρησε τὴν Selectric Composer (1966), μία στοιχειοθετικὴ μηχανὴ

σὰν τὴν VariTyper γιὰ ἐκτυπώσεις offset. Ἡ IBM σταμάτησε ὁριστικὰ τὴν παραγωγὴ γραφομηχανῶν

τὸ 1991. (Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, 2011)

σφαιρικὸ φορεῖο, δηλαδὴ μία περιστρεφόμενη σφαιρικὴ κεφαλὴ μεγέθους μπάλας
τοῦ γκόλφ, μὲ ἀνάγλυφους χαρακτῆρες στὴν ἐπιφάνειά της. Μὲ κάθε χτύπημα στὰ
πλῆκτρα, ἡ σφαιρικὴ κεφαλὴ μετακινοῦνταν ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά, ἐνῶ ὁ
κύλινδρος μὲ τὸ χαρτὶ παρέμενε σταθερός.

Ἡ εἰσαγωγὴ τῆς περιστρεφόμενης σφαιρικῆς κεφαλῆς ἔφερε καὶ ἄλλα πλεο-
νεκτήματα: μεγαλύτερη ταχύτητα, μεγάλη δυνατότητα ἀλλαγῆς γραμματοσειρῶν
καὶ γλωσσῶν, δυνατότητα διόρθωσης τὴν στιγμὴ τῆς δακτυλογράφησης, κ.ἄ. Ἡ
Selectric εἶχε τόσο μεγάλη ἐπιτυχία ποὺ ἡ παραγωγή της (σὲ διάφορες παραλλα-
γές) κράτησε μέχρι τὸ 1986. Στὸ ἴδιο πνεῦμα, ἡ IBM κυκλοφόρησε πολὺ ἀργότερα
καὶ τὶς γραφομηχανὲς μὲ μαργαρίτα, τὶς IBM Wheelwriter.

Οἱ πρῶτες ἠλεκτρονικὲς γραφομηχανὲς ἦταν, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, δύο μο-
ντέλα τῆς IBM (IBM Electronic Typewriter 50 καὶ IBM Electronic Typewriter 60),
καθὼς καὶ δύο μοντέλα ἀπὸ τὴν Olivei καὶ τὴν Casio, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν τὸ
1978. Ἀκολούθησαν και ἄλλες ἠλεκτρονικὲς γραφομηχανὲς, ὅπως ἡ Smith Corona
Typetronic (1980), ἡ Brother EM-10 (1980), ἡ Royal Alpha 2002 (1983), ἡ Xerox
Memorywriter (1985), ἡ Canon Typestar (1985), κ.ἄ.

Οἱ ἠλεκτρονικὲς γραφομηχανὲς εἶχαν νὰ παρουσιάσουν καὶ ἄλλα πλεονεκτή-
ματα: αὐτόματο ὀρθογραφικὸ ἔλεγχο, αὐτόματη ὑπογράμμιση, αὐτόματο κεντρά-
ρισμα τῶν άράδων, κ.λπ. Μερικὲς δὲ διέθεταν καὶ ὀθόνη γιὰ γρήγορο ἔλεγχο τοῦ
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Εἰκόνα 8: Μία ταλαιπωρημένη φορητὴ γραφομηχανὴ Olivetti Lettera 25 (περίπου 1974), ἰταλικῆς κα-

τασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWERTY. Τὸ πλαστικὸ περίβλημα τῆς γραφομηχανῆς εἶναι
σχεδιασμένο ἀπὸ τὸν ἰταλὸ ἀρχιτέκτονα Μάριο Μπελλίνι (Mario Bellini). Δύο προηγούμενα μοντέλα,

ἡ Olivetti Lettera 22 (1949) καὶ ἡ Olivetti Valentine (1969), γνώρισαν πολὺ μεγαλύτερη ἐμπορικὴ ἐπι-

τυχία χάρη στὴν ξεχωριστὴ ἐμφάνισή τους. (Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, 2011)

κειμένου. Γρήγορα ὡστόσο ὑποσκελίστηκαν ἀπὸ τὸ IBM PC (1981) καὶ τὸν Apple
Macintosh (1984).

Καθ’ ὅλη τὴν μεταπολεμικὴ περίοδο συνεχίστηκε καὶ ἡ παραγωγὴ μηχανι-
κῶν φορητῶν γραφομηχανῶν. Μερικὰ ἀπὸ τὰ μεταπολεμικὰ φορητὰ μοντέλα τῆς
Olivei ἀποτελοῦν χαρακτηριστικὰ δείγματα τοῦ βιομηχανικοῦ ντιζάιν καὶ κο-
σμοῦν πλέον προθῆκες μουσείων (Εἰκόνα 8). Ἐπίσης, μηχανικὲς καὶ ἠλεκτρικὲς
γραφομηχανὲς παράγονταν μαζικὰ στὴν Ἀνατολικὴ Εὐρώπη ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ
Μεσοπολέμου καὶ μέχρι τὴν κατάρρευση τῶν κομμουνιστικῶν καθεστώτων. Τέ-
τοιες γραφομηχανὲς ἦταν οἱ ἀνακολικογερμανικὲς Erika καὶ Optima, ἡ τσεχοσλο-
βακικὴ Zeta–Consul, οἱ ρωσικὲς Москва (Μόσκβα, Moskva) καὶ Ятрань (Γιατράν,
Yatran), ἡ βουλγάρικη Марица (Μαρίτσα, Maritsa), ἡ γιουγκοσλαβικὴ UNIS, ἡ πο-
λωνικὴ Predom– Łucznik, καὶ πιθανῶς κάποιες ἄλλες. Στὶς περισσότερες περιπτώ-
σεις, ἐπρόκειτο γιὰ ἀντίγραφα γραφομηχανῶν τοῦ Δυτικοῦ κόσμου.

5 Ἡ ἑλληνικὴ γραφομηχανὴ

Ἂν καὶ πρόκειται γιὰ σχετικὰ ἁπλὲς κατασκευές, ἀπ’ ὅσο γνωρίζουμε, γραφο-
μηχανὲς δὲν κατασκευάστηκαν ποτὲ στὴν Ἑλλάδα. Ὅλες οἱ γραφομηχανὲς μὲ ἑλ-
ληνικὸ πληκτρολόγιο κατασκευάζονταν ἀρχικὰ σὲ χῶρες τῆς Δύσης καὶ κατόπιν
καὶ σὲ χῶρες τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης.

Σύμφωνα μὲ τὸ λεξικὸ τῶν νεολογισμῶν τοῦ Στεφάνου Κουμανούδη [10], ἡ
λέξη γραφομηχανὴ ἐμφανίσθηκε πιθανῶς γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα
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Ἀκρόπολη στὶς 15 Μαΐου τοῦ 1886, ἐνῶ ὁ ὅρος δακτυλογραφικὴ μηχανὴ ἐμφανίσθηκε
στὴν ἴδια ἐφημερίδα στὶς 16 Ἀπριλίου τοῦ 1893. Ἂν κρίνουμε ἀπὸ διάφορα δημόσια
ἔγγραφα, ἡ γραφομηχανὴ ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται στὴν Ἑλλάδα περισσότερο
ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰ. (Εἰκόνα 9) καὶ ἐπιβλήθηκε ὡς ἀπαραίτητο ἐργαλεῖο στὰ
χρόνια τοῦ Μεσοπολέμου (Εἰκόνα 10).

Τὰ πρῶτα ἑλληνικὰ πληκτρολόγια δὲν ἦταν τυποποιημένα. Ἀκολουθοῦσαν συ-
νήθως μία διάταξη σὰν τὴν γαλλικὴ AZERTY καί, μὲ ἐξαίρεση ὁρισμένα μοντέλα,
δὲν εἶχαν καθόλου λατινικοὺς χαρακτῆρες. Εἶναι ἀκόμα ἀξιοσημείωτο πὼς μέχρι
τὴν δεκαετία τοῦ 1950, τὰ ἑλληνικὰ πληκτρολόγια γραφομηχανῆς περιεῖχαν καὶ
τὴν βαρεία, ἀλλὰ ὄχι συνδυασμοὺς βαρείας καὶ πνευμάτων, πιθανότατα ἐξαιτίας
ἔλλειψης χώρου. Σχετικὲς φωτογραφίες καὶ σκαριφήματα πληκτρολογίων παρου-
σιάζονται στὶς Εἰκόνες 11–14.

Ἡ de facto τυποποίηση ἦλθε στὰ χρόνια τοῦ 1960. Τότε τὸ ἑλληνικὸ πληκτρο-
λόγιο ἄλλαξε λαμβάνοντας μιὰ διάταξη περίπου QUERTY. Προστέθηκαν κεφαλαῖα
λατινικὰ γράμματα ἐπάνω ἀπὸ τοὺς ἀριθμοὺς καὶ καταργήθηκε ἡ βαρεία, γιατὶ πι-
θανῶς θεωρήθηκε περιττή. Στὶς Εἰκόνες 15–20 παρουσιάζονται γραφομηχανὲς μὲ
ἑλληνικὰ πληκτρολόγια ποὺ κυκλοφόρησαν ἀπὸ τὸ 1940 περίπου μέχρι τὸ 1960,
ἐνῶ στὴν Εἰκόνα 21 δίνονται τὰ τυποποιημένα ἑλληνικὰ καὶ ἑλληνολατινικὰ πλη-
κτρολόγια τῆς ἑταιρείας Olympia.

Ἡ ἐμφάνιση τῆς IBM Selectric ἔδωσε μεγάλη ὤθηση στὴν χρήση τῆς γραφομη-
χανῆς στὴν Ἑλλάδα, καθὼς ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ χρησιμοποιεῖται στὴν ἴδια
μηχανὴ πλῆρες ἑλληνικὸ καὶ πλῆρες λατινικὸ ἀλφάβητο, ἀλλάζοντας ἀνὰ περί-
πτωση τὴν σφαιρικὴ κεφαλή. Εἰδικὰ κατὰ τὴν περίοδο 1975–1985, ἑκατομμύρια σε-
λίδες πανεπιστημιακῶν σημειώσεων καὶ «συγγραμμάτων» βγῆκαν ἀπὸ μία γραφο-
μηχανή ΙΒΜ, γιὰ νὰ ἀναπαραχθοῦν κατόπιν στὰ φωτοτυπικὰ μηχανήματα καὶ στὸ
offset (Εἰκόνα 22). Στὶς Εἰκόνες 23 καὶ 24 παρουσιάζονται δύο ἀπὸ τὰ πιὸ πρόσφατα
μοντέλα γραφομηχανῶν μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο, ἕνα ἐκ τῶν ὁποίων βγῆκε μετὰ
τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ μονοτονικοῦ συστήματος γραφῆς.

Μὲ τὴν ἐπέλαση τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, οἱ ἑλληνικὲς γραφομηχανὲς
πετάχθηκαν πολὺ γρήγορα στὰ σκουπίδια ἢ γιὰ παλιοσίδερα στὸν Ὀργανισμὸ Δια-
χείρισης Δημοσἰου Ὑλικοῦ (ΟΔΔΥ). Κάποιες ἑλληνικὲς γραφομηχανὲς γλίτωσαν καὶ
πωλοῦνται ὡς ἀντίκες, συχνὰ σὲ τιμὲς ὑπερβολικές. Ὑπάρχουν πάντως ἀκόμα κατα-
στήματα ποὺ πωλοῦν γραφομηχανὲς στὴν Ἀθήνα, προφανῶς γιατὶ ὑπάρχει ἀκόμα
ζήτηση [11].

6 Ἐπίλογος

Μετὰ ἀπὸ ἑνάμιση αἰώνα προσφορᾶς, ὁ κύκλος τῆς ζωῆς τῆς γραφομηχανῆς
φαίνεται πὼς ἔχει κλείσει. Νέα τεχνολογικὰ μέσα τὴν ξεπέρασαν, ἀφοῦ ὅμως πρῶτα
διδάχθηκαν πολλὰ ἀπ’ αὐτήν. Ἂν καὶ ἡ παραγωγή τους δὲν ἔχει σταματήσει ἐντε-
λῶς, οἱ γραφομηχανὲς ὁλοένα καὶ σπανίζουν. Γίνονται πλέον συλλεκτικὰ ἀντικεί-
μενα καὶ ἀρκετὲς στολίζουν μουσεῖα — σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἐκτὸς Ἑλλάδος — ὡς
δείγματα τῆς σύγχρονης ἱστορίας τῆς ἀνθρωπότητας ἢ ὡς δείγματα τέχνης. Στὸ
διαδίκτυο, ὁ ἀναγνώστης θὰ βρεῖ πολλὰ τέτοια μουσεῖα.
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Ὑπάρχουν βεβαίως καὶ οἱ ἐραστὲς τοῦ παλιοῦ ποὺ ἐπιμένουν νὰ χρησιμοποιοῦν
τὴν γραφομηχανή, παρὰ τὶς πρακτικὲς δυσκολίες νὰ βροῦν μελανοταινίες, ἀνταλ-
λακτικὰ ἢ τεχνίτες γιὰ τὴν ἀπαραίτητη συντήρηση. Οἱ ὑπόλοιποι, ὅσοι δὲν ἔχουν
πλέον πρόσβαση σὲ γραφομηχανές, ἀρκοῦνται σὲ γραμματοσειρὲς σταθεροῦ πλά-
τους τύπου… γραφομηχανῆς!

Εὐχαριστίες

Ἐτοῦτο τὸ ἄρθρο φτιάχθηκε μὲ λίγα μέσα (κυρίως πηγὲς στὸ διαδίκτυο) μὲ
σκοπὸ νὰ δώσει μιὰ γεύση πληροφόρησης στὸν ἀναγνώστη. Ὡς ἐκ τούτου, ὁ συγ-
γραφέας δὲν ἐπιζητεῖ ἀκαδημαϊκὲς δάφνες. Ζητεῖ μόνον λίγη κατανόηση ἐκ μέρους
τοῦ ἀναγνώστη γιὰ τυχὸν λάθη ἢ παραλείψεις.

Ἐπίσης, ὁ συγγραφέας ἐκφράζει θερμὲς εὐχαριστίες στὰ παρακάτω ἄτομα ποὺ
τὸν βοήθησαν πρσφέροντας φωτογραφίες καὶ ἄλλες πληροφορίες: Φώτης Κομ-
πορόζος (Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, Καναδάς,
www.hcgm.org), Andrew Chakalis (e Hellenic Preservation Society of Northeastern
Ohio, Κλήβελαντ, Ὀχάιο, ΗΠΑ, URL: www.hpsneo.org), Julie Karatzis (Belmont
Shore, Καλιφόρνια, ΗΠΑ, URL: http://www.cartoulespress.com/), Jacques Perrier
(Perrier Machines de Bureau SA, Λωζάννη, Ἑλβετία, URL: www.perrier-sa.ch),
Richard Polt (ἐπιμελητὴς τοῦ περιοδικοῦ ETCetera: Journal of the Early Typewriter
Collectors Association, Σινσιννάτι, Ὀχάιο, ΗΠΑ, URL: http://site.xavier.edu/
polt/typewriters/), καὶ Georg Sommeregger (Βασιλεία, Ἑλβετία, URL: http://
typewriters.ch/). Χωρὶς τὴν βοήθεια αὐτῶν τῶν ἀτόμων, τὸ παρὸν ἄρθρο θὰ ἦταν
πολὺ πιὸ φτωχό.

Τὸ ἀπόσπασμα στὴν ἀρχὴ τοῦ ἄρθρου προέρχεται ἀπὸ τὸ μυθιστόρημα τοῦ
Πάκο Ἰγνάσιο Τάιμπο ΙΙ (Paco Ignacio Taibo II)Ὄνειρα συνόρων (μτφρ. ΚρίτωνἩλιό-
πουλος, ἐκδόσεις Ἄγρα, Ἀθήνα 2010).

Σημειώσεις

[1] Ἀρλέτα, «Τὸ κορίτσι στὴν Ὁμόνοια», στίχοι–μουσική: Στέφανος Χρυσοστομί-
δης, δίσκος Ταξιδεύοντας, Λύρα 1976.

Γιὰ τοὺς φίλους τῆς κλασικῆς μουσικῆς, ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ σύνθεση «e
Typewriter», ποὺ ἔγραψε τὸ 1950 ὁ ἀμερικανὸς Ληρόυ Ἄντερσον (Leroy
Anderson, 1908–1975) γιὰ τὴν ὀρχήστρα e Boston Pops Orchestra. Στὸ κομ-
μάτι αὐτό, πρῶτο ὄργανο εἶναι — τί ἄλλο; — μία γραφομηχανή!

[2] Ἡ γραφομηχανὴ ἐμφανίζεται σὲ χαρακτηριστικὲς σκηνὲς σὲ πολὺ γνωστὲς
ἀμερικανικὲς ταινίες ὅπως Πολίτης Κέιν (Citizen Kane, 1941, σκηνοθεσία Ὄρ-
σον Γουέλς),Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τοῦ Προέδρου (All e President’s Men, 1976, σκη-
νοθεσία Ἄλαν Πάκουλα), κ.ἄ. Ὅμως ἡ πλέον ἀξέχαστη σκηνὴ εἶναι αὐτὴ στὴν
ταινία Ἡ λάμψη (e Shining, 1980, σκηνοθεσία Στάνλεϋ Κιούμπρικ), μὲ τὸν
Τζὰκ Νίκολσον στὸν ρόλο τοῦ Τζὰκ Τόρρανς νὰ δακτυλογραφεῖ καὶ νὰ γε-
μίζει ἑκατοντάδες σελίδες μὲ τὴν ἴδια πάντα φράση:
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All work and no play makes Jack a dull boy.

[3] “e end of the line: Last typewriter factory le in the world closes its doors.”
e Daily Mail (London, UK), 25th April 2011. URL: http://www.dailymail.
co.uk/sciencetech/article-1380383/Worlds-typewriter-factory-ends-
production-Godrej-Boyce-closes-doors.html#ixzz1jj03n5ov.

[4] W. A. Beeching, Century of the Typewriter. Heinemann, London 1974.

[5] D. Eberwein and S. Avnskog, “e most famous of Rasmus Malling-Hansen’s
inventions: e Writing Ball.” e International Rasmus Malling-Hansen Soci-
ety, Oct. 27, 2006. URL: http://www.malling-hansen.org/the-writing-ball.
html. (Ἀνακτήθηκε στὶς 12 Ἰανουαρίου 2011.)

[6] M. Twain, “e first writing-machines.” e $30,000 Bequest and Other Stories,
pp. 224–228. Harper & Brothers Publishers, New York, c. 1917.

Στὸ συγκεκριμένο κείμενο, ὁ Τουέιν γράφει:

«Θὰ ἰσχυριστῶ τώρα — μέχρι ἀποδείξεως τοῦ ἐναντίου — ὅτι εἶμαι ὁ πρῶτος
ἄνθρωπος στὸν κόσμο ποὺ χρησιμοποίησε τὴν γραφομηχανὴ στὴν λογοτεχνία. Τὸ
βιβλίο ἐκεῖνο πρέπει νὰ ἦταν Οἱ περιπέτειες τοῦ Τὸμ Σόγιερ. Ἔγραψα τὸ πρῶτο
μισὸ τὸ 1872 καὶ τὸ ὑπόλοιπο τὸ 1874. Ἡ γραμματέας μου δακτυλογράφησε
ἕνα βιβλίο τὸ 1874, ὁπότε συμπεραίνω πὼς πρόκειται γι’ αὐτὸ τὸ βιβλίο.»

[7] Τὸ 1932, ὁ ἀμερικανὸς Ὤγκυστ Ντβόρακ (August Dvorak, 1894–1975) παρου-
σίασε μία ἄλλη διάταξη τοῦ πληκτρολογίου, ἡ ὁποία εἶναι πολὺ πιὸ λειτουρ-
γικὴ καὶ ἐπιτρέπει πιὸ ὑψηλὲς ταχύτητες δακτυλογράφησης. Ὅμως, τὸ πλη-
κτρολόγιο τοῦΝτβόρακ ἀπέτυχε ἐμπορικά, ἐπειδὴ βγῆκε στὴν ἐποχὴ τῆς μεγά-
λης οἰκονομικῆς ὕφεσης τῶν ΗΠΑ καὶ τὸ πολέμησαν οἱ κατασκευαστὲς γρα-
φομηχανῶν (ποὺ δὲν ἐνδιαφέρονταν γιὰ τὴν αὔξηση τῆς παραγωγικότητας
τῶν δακτυλογράφων, ἀλλὰ γιὰ τὴν αὔξηση τῶν πωλήσεων τῶν γραφομηχα-
νῶν). Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ πληκτρολόγιο Ντβόρακ ἀναζωπυρώθηκε μὲ τὴν
ἐμφάνιση τῶν προσωπικῶν ὑπολογιστῶν. Ἀπ’ ὅσο γνωρίζουμε, τὸ πληκτρολό-
γιο Ντβόρακ οὐδέποτε χρησιμοποιήθηκε σὲ γραφομηχανὲς μὲ ἑλληνικὸ πλη-
κτρολόγιο. Γιὰ περισσότερα, βλ. R. Parkinson, “e Dvorak Simplified Key-
board: Forty years of frustration.” Computers and Automation, November 1972,
pp. 18–25. URL: http://infohost.nmt.edu/~shipman/ergo/parkinson.html.
(Ἀνακτήθηκε στὶς 20 Ὀκτωβρίου 2011.)

[8] D. Rehr, “Remington and the Electromatic.” http://www.etypewriters.com/
remingtom.htm. (Ἀνακτήθηκε στὶς 20 Ὀκτωβρίου 2011.)

[9] Στὴν γραφομηχανὴ χρησιμοποιοῦνται κυρίως χαρακτῆρες σταθεροῦ πλάτους
σὰν τὰ γνωστὰ Courier. Οἱ χαρακτῆρες τῆς γραφομηχανῆς διαχωρίζονταν
ἀνάλογα μὲ τὴν πυκνότητά τους (ἀγγλικά: pitch) σὲ 10-pitch ἢ 10 cpi (10 χα-
ρακτῆρες ἀνὰ ἴντσα), ποὺ συνήθως ἀποκαλοῦνταν Pica, καὶ σὲ 12-pitch ἢ
12 cpi (12 χαρακτῆρες ἀνὰ ἴντσα), ποὺ συνήθως ἀποκαλοῦνταν Elite. Ἀξίζει
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ἐπίσης νὰ σημειωθεῖ πὼς τὰ στοιχεῖα ποὺ ἔμπαιναν στὶς ἄκρες τῶν βραχιό-
νων τῆς γραφομηχανῆς κατασκευάζονταν ἀπὸ εἰδικευμένα στοιχειοχυτήρια
τὰ ὁποῖα προμήθευαν τοὺς κατασκευαστὲς γραφομηχανῶν. Ἡ κάτω ἐπιφά-
νεια τῶν στοιχεῖων αὐτῶν παρουσίαζε ἐλαφρὰ κυρτὴ καμπύλωση, ὥστε νὰ
βγαίνει καλὸ τὸ ἀποτύπωμά τους στὴν κοίλη ἐπιφάνεια τοῦ κυλίνδρου [4].

[10] Σ. Α. Κουμανούδης, Συναγωγὴ νέων λέξεων ὑπὸ τῶν λογίων πλασεισθῶν ἀπὸ τῆς
Ἀλώσεως μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς χρόνων, τόμος α′, σσ. 255 καὶ 260. Τύποις Π. Δ.
Σακελλαρίου, ἐν Ἀθήναις 1900.

[11] «Αὐτὸς ποὺ διατηρεῖ ζωντανὸ τὸ “τὰκ-τὰκ” τῆς γραφομηχανῆς.»Ἠλεκτρονικὸ
περιοδικὸ Ough. URL: http://www.ough.gr/index.php?mod=articles&op=
view&id=286. (Ἀνακτήθηκε στὶς 20 Ὀκτωβρίου 2011.)
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Εἰκόνα 9: Ὁ διορισμὸς τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου στὴν πρωθυπουργία τῆς Ἑλλάδας. Δακτυλόγραφη

ἐπιστολὴ τοῦ 1910, ἀπὸ τὴν ψηφιακὴ συλλογὴ τοῦ Μουσείου Μπενάκη, Ἀθήνα. Ἡ βαρεία εἶναι ἐμφα-

νής.
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Εἰκόνα 10: Ἑλληνικὴ διαφήμιση γιὰ τὶς γραφομηχανὲςOrga, οἱ ὁποῖες κατασκευάζονταν στὴν Γερμανία

ἀπὸ τὸ 1938 ἕως τὸ 1941.
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Εἰκόνα 11: Γραφομηχανὴ Adler Model No 11 (περίπου 1911), γερμανικῆς κατασκευῆς, μὲ διπλὸ ἑλλη-

νικὸ καὶ λατινικὸ πληκτρολόγιο. Τὸ συγκεκριμένο μοντέλο μποροῦσε νὰ βγάζει μέχρι καὶ ἕξι χαρακτῆ-

ρες ἀνὰ πλῆκτρο. Βρέθηκε σὲ πάγκο παλαιοπωλείου στὴν Ἀθήνα. (Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, 2011)



i

i

“eutypon26-27” — 2012/3/7 — 12:49 — page 47 — #51
i

i

i

i

i

i

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς 47

Εἰκόνα 12: Γραφομηχανὴ Molle No 3 (περίπου 1913–1918), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλλη-

νικὸ πληκτρολόγιο. Ἀνῆκε στὸν ἑλληνοαμερικανὸ δημοσιογράφο Chris Kennes. Δωρίσθηκε ἀπὸ τὴν

κα. Charlotte LaJoe στὸ ἵδρυμα Hellenic Preservation Society of Northeastern Ohio (Ὀχάιο, ΗΠΑ) καὶ

ἀποτελεῖ πλέον μέλος τῆς συλλογῆς κειμηλίων τοῦ ἱδρύματος. (Φωτογραφία: Andrew Chakalis, 2011)
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Εἰκόνα 13: Γραφομηχανὴ Oliver No 9 (SN 617577, περίπου 1915–1919), ἀμεριικανικῆς κατασκευῆς,

μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἡ Oliver χρησιμοποιήθηκε πάρα πολὺ ἀπὸ τοὺς Βρετανοὺς κατὰ τοὺς δύο

παγκοσμίους πολέμους. Μία παρόμοια Oliver No 15 ὑπάρχει στὴν μόνιμη ἔκθεση τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλ-

λήνων. Μία ἄλλη ὅμοια χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸ 15ο Ἐφεδρικὸ Σύνταγμα του ΕΛΑΣ τὴν ἐποχὴ τῆς

Κατοχῆς (Ζίτσα, Ἰωάννινα) καὶ παρουσιάσθηκε σὲ ἔκθεση φωτογραφίας τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμμα-

τος Ἑλλάδας τὸ 2008. (Φωτογραφία: Mark Rosenzweig, 2004)



i

i

“eutypon26-27” — 2012/3/7 — 12:49 — page 49 — #53
i

i

i

i

i

i

Στὸν καιρὸ τῆς γραφομηχανῆς 49

Εἰκόνα 14: Φορητὴ γραφομηχανὴ Royal Junior #3 (SN J52398, 1935), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς, μὲ

ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Richard Polt (Ὀχάιο, ΗΠΑ). (Φωτογραφία: Richard Polt,

2011)
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Εἰκόνα 15: Φορητὴ γραφομηχανὴ Hermès Baby (περίπου 1940), ἑλβετικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ

πληκτρολόγιο τύπου AZERTY καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. Ἐὰν ἡ χρονολόγησή της εἶναι ἀκριβής,
τότε πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπὸ τὰ πρῶτα μοντέλα χωρὶς τὴν βαρεία καὶ μὲ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα.

Ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Jacques Perrier (Λωζάννη, Ἑλβετία). (Φωτογραφία: Jacques Perrier, 2011)
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Εἰκόνα 16: Ἐπιτραπέζια γραφομηχανὴ Remington Rand (SN J763837, 1946), καναδικῆς κατασκευῆς,

μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. Ἀνῆκε στὸν ἱερέα Νικόλαο Σαλάμη, ποὺ

διακονοῦσε τὴν ἑλληνικὴ ὁμογένεια τοῦΜόντρεαλ ἀπὸ τὸ 1945 ἕως τὸ 1990. Ἀποτελεῖ μέρος τῆς συλ-

λογῆς κειμηλίων τῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ (Καναδάς). (Φωτο-

γραφία: Δ.Α. Φιλίππου, 2011)
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Εἰκόνα17: Ἐπιτραπέζια γραφομηχανὴTriumphStandard-12, γερμανικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλληνικὸ πλη-

κτρολόγιο τύπου QWERTY καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. Τὸ συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευάζον-
ταν ἀπὸ τὸ 1936 ἕως τὸ 1948 περίπου, καὶ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν γερμανικὸ στρατὸ κατὰ τὴν περί-

οδο τοῦ Β′ Παγκοσμίου Πολέμου. Ἡ διάταξη QWERTY μαρτυρᾶ μᾶλλον μεταγενέστερη κατασκευή. Τὰ
πλῆκτρα μὲ τοὺς ἀριθμοὺς στὴν ἐπάνω σειρὰ χρησίμευαν γιὰ τὴν στοίχιση ἀριθμῶν σὲ λογιστικοὺς

πίνακες. (Φωτογραφία ἀπὸ ἀγγελία στὸ www.xe.gr, 2011).
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Εἰκόνα 18: Φορητὴ γραφομηχανὴOliver Portable Type 4 (SN 5117593, 1951), βρετανικῆς κατασκευῆς,

μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Richard Polt (Ὀχάιο, ΗΠΑ). (Φωτογραφία: Richard

Polt, 2011)
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Εἰκόνα 19: Τὸ κουφάρι μιᾶς ἐπιτραπέζιας γραφομηχανῆς Imperial 58, βρετανικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλ-

ληνικὸ πληκτρολόγιο. Τὸ συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευάζονταν ἀπὸ τὸ 1948 ἕως τὸ 1960 περίπου.

Τὸ πλῆκτρο ΣΤΗΛΟΘΕΤΗΣ εἶναι τὸ γνωστὸ TAB. (Φωτογραφία: Julie Karatzis, 2011)
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Εἰκόνα 20: Φορητὴ γραφομηχανὴ Smith–Corona Sterling (περίπου 1957), ἀμερικανικῆς κατασκευῆς,

μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο. Ἀπὸ τὴν συλλογὴ τοῦ Jacques Perrier (Λωζάννη, Ἑλβετία). (Φωτογραφία:

Jacques Perrier, 2011)
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(1)

(2)

(3)

(4)

Εἰκόνα 21: Τυποποιημένα ἑλληνικὰ καὶ ἑλληνολατινικὰ πληκτρολόγια τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας

Olympia International. (1) Greek 1, (2) Greek 2, (3) Greek–Latin 5, καὶ (4) Greek–Latin 6. Ἀπὸ βιβλίο

τοῦ 1974 [4].
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Εἰκόνα 22: Σελίδα ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Μαθηματικὴ Ἐπιθεώρηση τοῦ 1981. Οἱ σελίδες δακτυλογραφοῦν-

ταν στὴν γραφομηχανὴ καὶ κατόπιν φωτογραφίζονταν γιὰ νὰ βγοῦν στὸ offset.
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Εἰκόνα 23: Φορητὴ γραφομηχανὴ Olympia ibt de Luxe (περίπου 1990), γιουγκοσλαβικῆς κατασκευῆς,

μὲ ἑλληνικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWEPTY καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. Ἀπὸ τὶς προθῆκες τοῦ κα-
ταστήματος Μηλιώνη στὴν Ἀθήνα. (Φωτογραφία: Ἠλεκτρονικὸ περιοδικὸ Ough [11])
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Εἰκόνα 24: Φορητὴ γραφομηχανὴ Erika (περίπου 1990), ἀνατολικογερμανικῆς κατασκευῆς, μὲ ἑλλη-

νικὸ μονοτονικὸ πληκτρολόγιο τύπου QWEPTY καὶ κεφαλαῖα λατινικὰ γράμματα. (Φωτογραφία ἀπὸ

ἀγγελία στὸ www.xa.gr, 2011)
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TEXνικές:
Αναζητώντας ορισμένες γλυφές σε
γραμματοσειρές OpenType

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε εάν μία συγκεκριμένη γλυφή (χαρακτήρας)
υπάρχει σε μια γραμματοσειρά OpenType; Με δυο απλές μεθόδους που εξη-
γούνται παρακάτω…

TEXniques: Looking for certain glyphs in OpenType fonts, by Apostolos Syropou-
los — How can we find if a certain glyph (character) exists in an OpenType font?
With two simple methods explained in this note…

Ας υποθέσουμε πως χρησιμοπούμε μία συγκεκριμένη γραμματοσειρά OpenType για
τη στοιχειοθεσία ενός εγγράφου με το XƎLATEX. Αν επιπλέον επιθυμούμε να χρησι-
μοποιήσουμε ένα συγκεκριμένο χαρακτήρα αλλά δεν ξέρουμε αν η γραμματοσειρά
μας περιέχει την αντίστοιχη γλυφή, πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν η γραμματο-
σειρά περιέχει ή όχι αυτή τη γλυφή; Την απάντηση που σας παρουσιάζω παρακάτω
έδωσε ο Heiko Oberdiek σε ένα συγκεκριμένο ηλεκτρονικό φόρουμ.

Μια γενική μέθοδος είναι η χρήση του κώδικα που ακολουθεί. Ο κώδικας αυτό
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτωσεις ειδικών συμβόλων που έχουν μηδε-
νικό πλάτος, π.χ. το σύμβολο COMBINING LONG SOLIDUS OVERLAY (u0338).

\ifnum\XeTeXfonttype\somefont>0
\ifnum\XeTeXcharglyph”018E>0 %LATIN CAPITAL LETTER REVERSED E
% η γλυφή υπάρχει!

\fi
\fi

Εδώ η εντολή \XeTeXfonttype βρίσκει τι είδους είναι κάποια γραμματοσειρά, δη-
λαδή αν είναι κλασική γραμματοσειρά του TEX, ο έλεγχος επιστρέφει 0, ενώ αν
είναι μια γραμματοσειρά OpenType, επιστρέφει 2 κ.λπ. Η εντολή \XeTeXcharglyph
βρίσκει σε ποια θέση στον πίνακα της γραμματοσειράς βρίσκεται ο χαρακτήρας
που ακολουθεί. Συνοψίζοντας, αν έχουμε μια γραμματοσειρά που δεν είναι από τις
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62 Α. Συρόπουλος

παρωχημένες γραμματοσειρές που χρησιμοποιεί το TEX και στον πίνακα της γραμ-
ματοσειράς υπάρχει η αντίστοιχη γλυφή, απλά τη χρησιμοποιούμε!

Όμως υπάρχει και ένας άλλος τρόπος να λύσουμε το ίδιο πρόβλημα. Ο παρα-
κάτω κώδικας κάνεις αυτή ακριβώς τη δουλειά:

\begingroup
\setbox0=\hbox{\kern1sp^^^^018e\expandafter}%

\expandafter\endgroup
\ifdim\lastkern=1sp

\immediate\write16{glyph does not exist}%
\else

\immediate\write16{glyph does exist}%
\fi

Αν και είναι αναγκαία μια καλή γνώση των προγραμματιστικών δυνατοτήτων
του TEX για να καταλάβει κανείς τον παραπάνω κώδικα, θα προσπαθήσω να περι-
γράψω με απλά λόγια τι περίπου κάνει. Με τις εντολές \begingroup και \endgroup,
οριοθετούμε έναν προγραμματιστικό χώρο στον οποίο μπορούμε να χρησιμοποι-
ήσουμε όλες τις προκαθορισμένες μεταβλητές καθώς δημιουργούνται τοπικά αν-
τίγραφα. Στον κώδικα παραπάνω, χρησιμοποιείται το τυπογραφικό πλαίσιο με
αριθμό 0. (Υπάρχουν 256 τέτοια πλαίσια, με αριθμούς από το 0 ως το 255). Γενικά,
ένα τυπογραφικό πλαίσιο είναι μια μεταβλητή στην οποία αποθηκεύουμε εντολές
στοιχειοθεσίας και κείμενο.) Στην περίπτωση μας, αποθηκεύουμε ένα οριζόντιο τυ-
πογραφικό πλαίσιο το οποίο περιέχει το όνομα του χαρακτήρα καθώς και μία εν-
τολή \kern. Αυτή η εντολή μεταβάλλει τις αποστάσεις μεταξύ συμβόλων κ.λπ. Επί-
σης υπάρχει και η εντολή \expandafter. Αυτή η εντολή λέει στο TEX να μην προ-
σπαθήσει να εκτελέσει την εντολή που ακολουθεί. Η εντολή εδώ είναι απλά ένα
άγκιστρο το οποίο θα οδηγούσε στην κατασκευή του πλαισίου! Άρα απλά καθυ-
στερούμε τη δημιουργία του πλαισίου. Η μεταβλητή μήκους \lastkern είναι ίση
είτε με 0,0 pt είτε με οτιδήποτε προστέθηκε με μία εντολή \kern. Τώρα, αν δεν έχει
προστεθεί τίποτα άλλο στο πλαίσιο 0, τότε η μεταβλητή \lastkern είναι ίση με
1 sp, αλλιώς υπάρχει και κάτι ακόμη το οποίο είναι η γλυφή που προστέθηκε! Άρα
εντοπίζουμε τη γλυφή απλά από το πλάτος της.

Ένα μειονέκτημα αυτής της τεχνκής είναι ότι στο αρχείο .log θα υπάρχουν γραμ-
μές όπως η αυτή που ακολουθεί:

| Missing character: There is no ... in font cmr10!
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ΒΙΒΛÍΟ-ΠΑΡΟΥΣÍΑΣΗ

H. Voss, PSTris – Graphics and PostScript for TEX and LATEX , σσ. 912. UIT Cam-
bridge, Cambridge, UK 2011. ISBN 978-1-906860-13-4. Τιμὴ 40 €.

Το βιβλίο του Herbert Voss που παρουσιάζεται
εδώ είναι η αγγλική μετάφραση της γερμανικής έκ-
δοσης που κυκλοφόρησε το 2008 από τον εκδοτικό
οίκο Lehmanns Media.

Ο Herbert Voss (ή Voß, για τους γερμανομα-
θείς) είναι ο διαχειριστής του πακέτου PSTricks μετά
τους Timothy van Zandt και Denis Girou. Έχει ο
ίδιος συνεισφέρει σημαντικά στην ανάπτυξη άλλων
(υπο)πακέτων για το PSTricks.

Στο ογκώδες βιβλίο του (912 σελίδες) ο Herbert
Voss παρέχει ένα πλήρη οδηγό χρήσης της οικογέ-
νειας πακέτων PSTricks. Το βιβλίο αποτελείται από
36 κεφάλαια και 5 παραρτήματα. Περιλαμβάνει 64
σελίδες με έγχρωμα παραδείγματα. Στα πρώτα 14
κεφάλαια ο Voss περιγράφει τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού με το PStricks (το πε-
ριβάλλον pspicture, οι συντεταγμένες, το πλέγμα σχεδίασης, τα σημεία, οι γραμμές,
τα πολύγωνα, ο κύκλος και η έλλειψη, τα βέλη, οι ετικέτες σε ένα σχήμα, τα κου-
τιά σχεδίασης κ.ά.). Στα επόμενα 18 κεφάλαια εξηγείται η λειτουργία σημαντικών
πακέτων της οικογένειας PSTricks, όπως, για παράδειγμα, pst-plot, pst-node, pst-tree,
pst-text, pst-fill, pst-coil, pst-eps, pst-grad, pst-slpe, pst-3d, pst-3dplot, pst-circ, pst-geo,
pst-barcode, pst-bar, pst-eucl καὶ pst-labo. Σε ένα από αυτά τα κεφάλαια εξηγείται
η λειτουργία του πακέτου pstricks-add, το οποίο επεκτείνει τις βασικές σχεδιαστι-
κές δυνατότητες του πακέτου PSTricks. Στο κεφάλαιο 33, ο συγγραφέας αναλύει
μερικά εξειδικευμένα πακέτα από τους τομείς της γλωσσολογίας, των μαθηματι-
κών, των φυσικών επιστημών, της πληροφορικής. Στο κεφάλαιο 34, παρουσιάζον-
ται ο τρόπος αξιοποίησης από το PSTricks της σκίασης τύπου Gouraud και η δη-
μιουργία γραφικών (animations). Το επόμενο κεφάλαιο ασχολείται με την ενσωμά-
τωση γραφικών PSTricks σε παρουσιάσεις με τη βοήθεια των πακέτων powerdot και
beamer. Τέλος, στο κεφάλαιο 36 παρατίθενται αρκέτα παραδείγματα σχεδίασης σε
έγχρωμη μορφή. Όπως αναφέρει στον πρόλογό του ο συγγραφέας, όλα τα παρα-
δείγματα που περιέχονται στο βιβλίο υπάρχουν ως ξεχωριστά αρχεία στο CTAN
(http://mirror.ctan.org/info/examples/PSTricks-EN/).

Από τα παραρτήματα που περιλαμβάνει το βιβλίο αξίζει να αναφερθούμε στο
τέταρτο παράρτημα, στο οποίο ο συγγραφέας εξηγεί τους τρόπους μετατροπής του
αρχείου από PostScript σε PDF. Δυστυχώς ο συγγραφέας εδώ δεν αναφέρει τη δυ-
νατότητα που παρέχει το XƎTEX και το XƎLATEX να επεξεργάζονται αρχεία LATEX που
περιέχουν κώδικα PSTricks και να δίνουν αυτόματα το αποτέλεσμα σε μορφή PDF.
Αυτή είναι η μοναδική, ίσως, παράλειψη του συγγραφέα στη θαυμάσια παρουσιάση
που κάνει για το σχεδιαστικό πακέτο PSTricks.

Σίγουρα το βιβλίο αυτό είναι απαραίτητα τόσο για αυτούς που σκοπεύουν να

63
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64 Βιβλίο-Παρουσίαση

ασχοληθούν για πρώτη φορά με το PSTricks, όσο και για τους έμπειρους χρήστες
του πακέτου.

— Γιώργος Τσαλακός

H/T: tsalakou at spidernet dot com dot cy
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«Ὅταν παιδιὰ μᾶς μάζευε καμιὰ γριὰ στὴ
γειτονιὰ γιὰ νὰ μᾶς διηγηεῖ τὰ παραμύια
της, σὲ μιὰν ἀλλιώτικη ἐποχὴ ποὺ δὲν εἶχαν
ἀκόμα καταργηεῖ οὔτε οἱ ἀφηγηματικὲς γριὲς
οὔτε οἱ γειτονιές, κι ἔξω φυσοῦσε παγερὸς
βοριάς, εἰκόνες μαγικὲς ἔϐλεπα νὰ
ἐναλλάσσονται ἀδιάκοπα κι ἐκεῖνες τὶς εἰκόνες
κυνηγῶ ἀπὸ τότε, προσπαώντας νὰ τὶς βάλω
στ’ ἄγραφο χαρτί.»

— Ράλλης Κοψίδης
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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.

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

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.
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