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

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

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

∗ ∗ ∗

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

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

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

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

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


