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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. The ar-
ticles of Eutypon deal with TEX and with
electronic typesetting in general.

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

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

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

The Eutypon web pages are kindly hosted
at the servers of “Egnatia” 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 arti-
cles published in this periodical.

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

Τὸ Εὔτυπον ἀποτελεῖ περιοδικὴ ἔκδοση τοῦ Συλ-
λόγου Ἑλλήνων Φίλων τοῦ TEX (ΕΦΤ). Κυκλοφορεῖ
ἀνὰ ἑξάμηνο καὶ διανέμεται δωρεὰν σὲ ἠλεκτρο-
νικὴ μορφὴ στὰ μέλη τοῦ Συλλόγου ΕΦΤ καὶ στὸ
εὐρύτερο κοινὸ μέσῳ τοῦ Διαδικτύου. Τὸ περιο-
δικό ἀποστέλλεται ἐπίσης σὲ ἔντυπη μορφὴ στοὺς
συγγραφεῖς καὶ σὲ ἐπιλεγμένες βιβλιοθῆκες. Στὶς
σελίδες τοῦ Εὐτύπου δημοσιεύονται ἄρθρα σχε-
τικὰ μὲ TEX καὶ τὴν ἠλεκτρονικὴ στοιχειοθεσία
ἐντύπων γενικότερα.

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

28ης Ὀκτωβρίου 366
671 33 Ξάνθη

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

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

Τὰ ἄρθρα ποὺ δημοσιεύονται στὸ Εὔτυπον ἔχουν
ἐπιλεγεῖ καὶ θεωρηθεῖ μὲ εὐθύνη τῆς Συντακτικῆς
Ἐπιτροπῆς τοῦ περιοδικοῦ. Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδη-
μοσίευση 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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Σημεῖα ἐλπίδας;
Φίλοι συνTEXνίτες,

Τὸ 2016 ἦταν ἄλλη μιὰ ἰδιαίτερα δύσκολη χρονιὰ γιὰ τὸ ἑλλη-
νικὸ ἔντυπο. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση ποὺ χτυπάει τὴν Ἑλλάδα ἐδῶ καὶ
ἑφτὰ χρόνια, παρέσυρε ὅλον τὸν κόσμο τῶν ἐκδόσεων, ἀπὸ τὰ τυ-
πογραφεῖα μέχρι τὰ περίπτερα. Γνωστὰ βιβλιοπωλεῖα φαλίρισαν
ἀφήνοντας πίσω τους μεγάλα χρέη σὲ προμηθευτὲς καὶ ἐργαζόμε-
νους. Ἀθηναϊκὲς ἐφημερίδες, ὁρισμένες μὲ ἱστορία πολλῶν δεκαε-
τιῶν, ἔφτασαν στὰ ὅρια τῆς χρεωκοπίας καὶ μόλις μετὰ βίας κρα-
τιοῦνται ζωντανές.

Ὡστόσο, μέσα σ’ αὐτὴν τὴν θύελλα, διαφαίνονται κάποια ση-
μάδια αἰσιοδοξίας. Τὰ περιοδικὰ ἀπὸ χάρτινα, γίνονται ἠλεκτρο-
νικά. Ἤδη κυκλοφοροῦν κάποια πολὺ καλὰ ἑλληνικὰ ἠλεκτρονικὰ
περιοδικὰ γιὰ τὴν λογοτεχνία καὶ τὸ βιβλίο. Μερικοὶ ἐκδότες, πα-
λιοὶ καὶ νέοι, ἐξακολουθοῦν νὰ βγάζουν βιβλία μὲ ποιοτικὸ περιε-
χόμενο καὶ ἐξαιρετικὴ ἐμφάνιση. Ἐνθαρρυντικὰ σημάδια ἀποτε-
λοῦν καὶ κάποιες συλλογικὲς προσπάθειες, ὅπως τὸ Ἀρχεῖο Ὀπτι-
κῆς Ἐπικοινωνίας Ἐλλάδας καὶ ἡ Ἑταιρεία Ἑλληνικῶν Τυπογρα-
φικῶν Στοιχείων. Μάλιστα ἡ τελευταία κυκλοφόρησε πρόσφατα
μερικὲς πολὺ ὄμορφες γραμματοσειρὲς τὶς ὁποῖες ἀξίζει νὰ ἀναζη-
τήσετε στὸν ἱστοχῶρο www.greekfontsociety.gr.

Καὶ μιᾶς καὶ μιλήσαμε γιὰ γραμματοσειρές, ἂς ποῦμε πὼς τοῦτο
τὸ τεῦχος εἶναι οὐσιαστικὰ ἀφιερωμένο στὶς γραμματοσειρές. Ὁ
Linus Romer περιγράφει τὸ ἑλληνικὸ μπλὸκ τῆς γραμματοσειρᾶς
του Miama. Ὁ Γιῶργος Ματθιόπουλος γράφει γιὰ τὸν μεγάλο σχε-
διαστὴ γραμματοσειρῶν Ἄντριαν Φρούτιγκερ (1928–2015). Ὁ Ἀπό-
στολος Συρόπουλος περιγράφει πῶς ψηφιοποίησε μιὰ παλιὰ ξε-
χασμένη γραμματοσειρὰ τοῦ Τσάπφ. Καὶ τέλος, ὁ Pablo García-
Risueño καὶ οἱ συνεργάτες του περιγράφουν τὴν γραμματοσειρὰ
ποὺ δημιούργησαν μὲ νέα σύμβολα γιὰ τὶς φυσικὲς ἐπιστῆμες. Εὐ-
ελπιστοῦμε πὼς ὅλες αὐτὲς οἱ προσπάθειες θὰ ἔχουν συνέχεια ἀπὸ
διαδικτυακοὺς συνεργάτες ποὺ θὰ ἐνδιαφερθοῦν νὰ βελτιώσουν τὸ
ἀποτέλεσμα, ὅπως ἄλλωστε συμβαίνει χρόνια τώρα στὸν κόσμο
τοῦ TEX καὶ τοῦ ἐλεύθερου λογισμικοῦ.

Μὲ TEXνικοὺς χαιρετισμούς,
Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ

iii
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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 moreverb.

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

Ἡ εἰκόνα σὲ τούτη τὴν σελίδα εἶναι λεπτομέρεια φωτογραφίας ποὺ δημοσιεύ-
θηκε στὸ ebay.com τὸ 2015, καὶ δείχνει μεταλλικὰ στοιχεῖα Goudy Old Style με-
γέθους 30 στιγμῶν. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ σχεδιάστηκαν ἀπὸ τὸν ἀμερικανὸ Frederic
W. Goudy (1865–1947) γιὰ λογαριασμὸ τῆς κοινοπραξίας American Type Founders
(ATF). Τὰ πλάγια κοψίματα ποὺ φαίνονται σὲ ὁρισμένα στοιχεῖα, ὅπως στὸ w καὶ
στὸ Δ, χρησίμευαν γιὰ σωστὴ διαστοιχείωση, π.χ. τὸ w μὲ τὴν τελεία (w.) καὶ τὸ Δ
μὲ τὸ Υ (ΔΥ).

Ἡ εἰκόνα μὲ τὰ ἐργαλεῖα στὶς TEXνικὲς προέρχεται ἀπὸ τὴν ἐλεύθερη εἰκονοθήκη
openclipart (http://openclipart.org/detail/1080/tools-by-liftarn).

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

Ἡ πρώτη ἐκτύπωση ἔγινε μὲ τὸ πρόγραμμα Atril Document Viewer σὲ σύστημα
OpenIndiana/hipster καὶ σὲ ἐκτυπωτὴ Xerox Phaser 3250D (1200 dpi). Ἡ φωτοτυπικὴ
ἀναπαραγωγὴ καὶ ἡ βιβλιοδεσία πραγματοποιήθηκαν στὴν Ξάνθη.

iv
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The evolution of the Miama typeface

Linus Romer

Oberseestrasse 7

8716 Schmerikon, Switzerland

Email: linus dot romer at gmx dot ch

At the beginning of 2016, the free typeface Miama Nueva was released along
with a corresponding LATEX package. This article describes how the typeface has
evolved over the years.

1 The origin
My wife’s handwriting is characteristic for its exceptionally decorative arches. I have
been so impressed by her handwriting that I created a digital font called Miama. The
word “Miama” is a playful nickname for my wife and stands for “mi ama”, the Spanish
expression for “my mistress.”

Meine Handschrift
A comparison between my wife’s original writing with the digital font reaveals many
adjustments that I have made:

• The digital font uses a calligraphical pen.

• The digital font is slanted much more.

• Some glyphs of the digital font are shaped completely differently (looking at
the a, s and n). Actually, my wife herself uses alternate glyph shapes depending
on the context.

2 Pre-release versions
An unfinished version of the font was presented for the first time in January 2009
after half a year of work. One and a half years later, I have published an altered
version. This pre-release spread over the Internet. Still not being satisfied with the
typeface, I made many modifications and improvements from 2010 to 2016. In order to
prevent confusion caused by different versions, I named the newest version “Miama
Nueva.” These three versions are shown in the following:
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2 L. Romer

Vogel Quax zwickt Johnys Pferd Bim (2009)

Vogel Quax zwickt Johnys Pferd Bim (2016)
Vogel Quax zwickt Johnys Pferd Bim (2010)

3 Digitizing
Nearly the whole work on the font was done with FontForge. Altough scanning and
importing the original handwritten glyphs seemed like a good idea, the manual ad-
justion afterwards meant more work than the following approach:

• Draw a rough path of the glyph.

• Expand the stroke with a calligraphic pen (rotated ellipse) to outlines.

• Adjust the outlines (mainly at terminals).

• Slant slightly to the correct angle, add extrema, round to integer…

Miama Nueva has many connected glyphs. The connections are all based on a special
connection stroke (marked black in the following left image):nv ne ns
Because of the connections, the spacing between letters is bound to tight conditions.
Looking at the nv you will notice a minimal overlap, whereas ne overlaps maximally.
In some cases (e.g., ns), the connection stroke is misused as a part of the following
letter.

In the first versions, I used to have a lower and an upper connection point, which
were not applicable for all the letters. For example, the n could connect with a pre-
ceding glyph at the lower and the upper connection point but could only connect at
the lower connection point with the succeeding glyph. The o could connect only at
the lower left and the upper right.
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The evolution of the Miama typeface 3

noonn noonn(2010) (2016)

Now, I have dropped the upper right connectivity of all letters. Most of the letters
could theoretically still connect to the upper left, but this will never happen with
ordinary glyphs. These upper left connections may still be used for individual orna-
mental decorations:

yrm zjp θ χ
m x u w t   v i φ υ π

Even most uppercase letters support an upper left connection point:

M F J W  Ψ    Ξ  X
M K H T Ю Ҧ
M T Ϡ L V YU

The ornamental strokes above were built ad hoc with spiral splines in FontForge and
are not yet officially included in the font.

4 Greek letters
My wife virtually never writes in Greek. On the contrary I, as a mathematician, am
quite used to writing single Greek glyphs. Hence, the Greek letters turn out to be a
hybrid between my own and my wife’s handwriting.

Soon, I began to realize that Greek letters have no descenders with closed coun-
ters:

Kaffeegeld jetzt ― χρήµατα καφέ τώρα
Therefore, the Greek alphabet will always distinguish at first sight from the Latin
alphabet. Still, I tried to attach as many connections and hooks as possible to Greek
letters.

The first versions of the font only included the mathematical symbols derived
from Greek letters. The following versions supported nearly all relevant Greek
glyphs. With Miama Nueva, the shape of many glyphs were finetuned and the Greek
part of the font was completed.
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4 L. Romer

∆ ∏ ∑ (2009)

Δ Π Σ Υ Φ α γ η ζ μ ξ χ ψ (2010)

Δ Π Σ Υ Φ α γ η ζ µ ξ χ ψ (2016)

5 The LATEX package
Preparing the LATEX package was mainly a matter of writing proper encoding files and
adding some rare glyphs that are included in the main LATEX text encodings. Some of
them are shown here:

        𐅃 𐅄 𐅅 𐅆 𐅇

Fortunately, a Python–FontForge script wrote the correct .tfm and .afm files for all
encodings. The idea of the script is shown in the cases of the T1 encoding (standard
TEX text encoding), and the LGR encoding (de facto standard for Greek):

import fontforge
font = fontforge.open("MiamaNueva.sfd")
fontforge.loadEncodingFile("t1-miama.enc") # load the T1 encoding
font.encoding = "T1Encoding" # set encoding to T1
font.generate("miama.pfb",flags=["tfm"]) # generate pfb, tfm, afm
fontforge.loadEncodingFile("lgr-miama.enc") # load the LGR encoding
font.encoding = "LGREncoding" # change encoding to LGR
font.generate("miama-lgr.pfb",flags=["tfm"]) # generate pfb, tfm, afm

Actually, we do not need miama-lgr.pfb, because pdfLATEX remaps miama.pfb on
the fly. But generate() is the only method that produces the needed .tfm and .afm
files.

Nontheless, there were still some issues with the x-height and the LGR encoding.

5.1 Height issues

The x-height of the unscaled Miama Nueva equals approximately the x-height of
Computer Modern. However, the ascenders and descenders of Miama Nueva are
much longer:

acenorsuvwx acenorsuvwx       gdfkjlp gdfkjlp

Hence, themiama package scales the font to 0.5 by default. This value may be changed,
e.g., by \usepackage[scale=1]{miama}.
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The evolution of the Miama typeface 5

5.2 Problems with the LGR encoding

First tests have shown, that the glyphs rho with dasia (ῥ) and rho with psili (ῤ) had
the accent at a wrong height, although the LGR encoding stores correct glyphs at its
251st and 252nd code slot.

ἠ ῤ ἐ ἡ ῥ ἑ ἠ ῤ ἐ ἡ ῥ ἑ

It turned out, that this was a (now fixed) bug in the lgrenc.def file.
The restriction of maximal 256 glyphs per font provokes some difficulties with

accented glyphs that are composite by LATEX. These problems do not show up with
XƎLATEX:

῍Α ᾿Α ῾Ι ᾿Ε ῾Ο ῾Υ ῎Ω ῏Ω Ἂ Ἀ Ἱ Ἐ Ὁ Ὑ Ὤ Ὦ
One could add a negative kerning between accents and letters, but this leads to prob-
lems with the precedent letters. There seems no way out of this problem inside LATEX,
so I would recommend using XƎLATEX for Greek use of Miama Nueva.

The boxed text on the next page is a sample (in fact, an invitation to a music event
that happened in Andros, Greece in 2013) set in Miama fonts.
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6 L. Romer

Ἡ Φιλαρµονικὴ τοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου Ἄνδρου

σᾶς προσκαλεῖ στὴν

«ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ»

στὸ προαύλιο τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Γεωργίου (χώρα Ἄνδρου)
τὴν Παρασκευὴ 16 Αὐγούστου 2013 καὶ ὥρα 8.30΄µµ.

* * *
Τὸ πρόγραµµα τῆς βραδιᾶς

1. Soul Bossa Nova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quincy Jones
2. Jazz Chaconne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . John Edmondson
3. Air for Winds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . André Waignein
4. The Final Countdown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joey Tempest
5. Smoke on the Water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ritchie Blackmore
6. Funkytown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Steven Greenberg

7. Hawaii Five–O .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morton Stevens
8. Tijuana Taxi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Herb Alpert
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Οι ουτοπίες του 18ου αιώνα στα
αρχιγράμματα του Νικολάου Γλυκύ

Γιώργος Κατσαμάκης

Βιβλιοθήκη Ακαδημίας Αθηνών

Πανεπιστημίου 28

10679 Αθήνα

H/T: gkatsam at hotmail dot com

Τα αρχιγράμματα στα βιβλία που βγήκαν στην Βενετία τον 18ο αι., από το τυ-
πογραφείο του Νικολάου Γλυκύ «τῷ ἐξ Ἰωαννίνων», αποτελούν δείγματα ενός
κόσμου που δεν υπήρξε ποτέ, αλλά που μπορεί κανείς να τον βρεί 250 χρόνια
μετά.

Eighteenth century utopias in Nikolaos Glykys’ dropcaps, by Giorgos Kat-
samakis —The dropcaps in books printed in Venice in the 18th century, at the
press of Nikolaos Glykys “of Ioannina,” are images of a world that never existed,
but one can find some 250 years later.

Κι εκεί στην αρχή των βιβλίων και των κεφαλαίων το πρώτο γράμμα σηκώνει
κεφάλι, φουσκώνει και μεγαλώνει πιο πολύ από τ’ άλλα και σαν να φεύγει από
τα κείμενα των λογίων και ταξιδεύει σε τόπους που ίσως κανείς ποτέ δεν είδε, τό-
πους της φαντασίας ή πάλι σε τόπους που εμείς οι ύστεροι, 250 χρόνια μετά, δεν
μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Όπως και να ’ναι, τόπους που δεν υπάρχουν, τόπους
ουτοπικούς. Και στέκονται μπροστά σαν να βγάζουν σέλφι στους αιώνες καμαρώ-
νοντας που ξεκινούν τους λόγους ανθρώπων θνητών, που θα απαθανατίσουν μια
αγαπημένη αίσθηση, ένα πρωινό ή ένα απόγευμα κάποιου χαράκτη που φτιάχνει
αυτά τα μικρούτσικα γραμματόσημα της σκέψης σκυμμένος στο εργαστήριό του,
σαν στρατηγούς αφηρημένους που οδηγούν τα λόγια σε τοπία ειρηνικά και στη
ραστώνη των αιώνων.

Όχι, όλα τα γράμματα δεν δραπετεύουν από τη μετριότητα, δεν ξεχωρίζουν όλα,
δεν αφήνονται στων τόπων τις φανταστικές απολαύσεις. Μόνο τα Ε και τα Α, και
τα Τ, τα Κ και τα Π και λίγα από τ’ άλλα. Ποτέ το Ξ, ποτέ το Γ δεν φωτογραφή-
θηκαν στην ουτοπία των αρχιγραμμάτων. Κι ύστερα ένας άνθρωπος γλυκύς, ένας
Νικόλαος από τα Γιάννενα θα τα διαλέξει και θα τα βάλει πρώτα στο στρατό των
βιβλίων που θα εκδώσει στη Βενετία κάποιο σωτήριον έτος.

Και οι αιώνες περνούν και μια μέρα του Αυγούστου του 2016 τα βρίσκεις σε μια
βιβλιοθήκη παραταγμένα, σιωπηλά, λίγο πριν φύγεις για τόπους πραγματικούς που
θα σε ανταμείψουν με το μπλε και το πράσινο — μα ύστερα ξέρεις πως κι οι δικοί
σου τόποι δεν υπάρχουν, αυτοί που αναζήτησες απελπισμένα, οι κρυφοί κι άσπροι
σαν περιστέρι.
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8 Γ. Κατσαμάκης

Πηγές
Τα αρχιγράμματα που παρουσιάζονται εδώ προέρχονται από τα εξής έργα:

[1] Κωνσταντῖνος Ἀρμενόπουλος (1320–π. 1385). Κωνσταντίνου Ἀρμενοπούλου κρι-
τοῦ Θεσσαλονίκης Πρόχειρον, τὸ λεγόμενον ἡ Ἑξάβιβλος, εἰς κοινὴν γλώσσαν μετα-
φρασθεῖσα, διορθωθεῖσα … παρὰ Ἀλεξίου Σπανοῦ τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων, ὑφ’ οὗ καὶ τὸ
περὶ τῶν Συνοικεσίων Ἐγχειρίδιον προσετέθη, ὅτε κατὰ ἀλφάβητον Πίναξ. Ἐνετίῃσι
1744. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (621 σελ., 21 εκ.)

[2] Ἰωάννης Κομνηνός (π. 1667–1717).Προσκυνητάριον τοῦ ἉγίουὌρους τοῦ Ἄθωνος,
πρότερον μέν, παρὰ τοῦ ἐξοχωτάτου ἰατροῦ κυρίου Ἰωάννου τοῦ Κομνηνοῦ … ἐπι-
μελείᾳ Ἰγνατίου ἱεροδιακόνου Κεμίζου, τοῦ ἐκ Μονεμβασίας … δαπάνῃ τοῦ Χριστο-
φόρου τοῦ ἐξ Ἰωαννίνων. Ἐνετίῃσι 1745. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων.
(110 σελ., 16 εκ.)

[3] Ἀγάπιος Λάνδος ὁ Κρῆς (π. 1580–π. 1665). Θεοτοκάριον ὡραιότατον καὶ χαρμό-
συνον, τὸ πρὶν ἐπιμελῶς συγγραφὲν ἐκ τῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους βίβλων παρ’ Ἀγαπίου
μοναχοῦ τοῦ Κρητός, καὶ μετατυπωθέν τε καὶ διορθωθὲν … παρὰ ἱεροδιακόνου Ἀνθί-
μου τοῦ Βέρα. Ἐνετίῃσιν 1780. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (176 σελ.,
22 εκ.)

[4] Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος (π. 354–407). Οἱ περὶ ἱερωσύνης λόγοι τοῦ ἐν ἁγίοις πα-
τρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, μεταφρασθέντες εἰς κοινὴν διάλεκτον παρὰ
Γρηγορίου Ἀρχιδιακόνου τοῦ πανιερωτάτου Ἁγίου Σμύρνης κυρίου κυρίου Προκο-
πίου. Ἐνετίῃσιν 1783. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (187 σελ., 17 εκ.)

[5] Θεόφιλος Κορυδαλεύς (π. 1560–1646). Τύποι ἐπιστολῶν Θεοφίλου Κορυδαλέως
ἡ τε περὶ ρητορικῆς αὐτοῦ ἔκθεσις … χάριν τῶν φιλοσπουδαίων. Ἐνετίῃσιν 1786.
Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (208 σελ., 18 εκ.)

[6] Ἰωάσαφ Κορνήλιος (π. 1728–π. 1792). Λόγοι ἠθικοί, πανηγυρικοί, καὶ ἐπιτάφιοι:
Συντεθέντες μέν, καὶ ἐκφωνηθέντες παρὰ τοῦ ἐν ἱεροδιδασκάλοις, καὶ ἱεροκήρυκος
τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κυρίου Ἰωάσαφ Κορνηλίου, τοῦ ἐκ Ζακύνθου.
Διαιρεθέντες δὲ εἰς τόμους δύω [sic]. Ἐνετίῃσιν 1788. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ
Ἰωαννίνων. (Τόμος 1, 662 σελ., 25 εκ. Τόμος 2, 304 σελ., 25 εκ.)

[7] Γεώργιος Σουγδουρῆς (1645–1725). Ἐπιτομὴ γραμματικῆς: συντεθεῖσα εἰς χρήσιν
τῶν φιλομαθῶν: καὶ νῦν τέταρτον τύποις ἐκδοθεῖσα ἢ τινι προσετέθη συνταγμάτιον
περὶ στιγμῆς, καὶ ἄλλο περὶ μέτρων ποιητικών … παρὰ τοῦ ἐλλογιμωτάτου κυρίου
κυρίου Σουγδουρῆ. Ἐνετίῃσιν 1795. Παρὰ Νικολάῳ Γλυκεῖ τῷ ἐξ Ἰωαννίνων. (167
σελ., 18 εκ.)

Σημείωμα του επιμελητή: Το παρόν κείμενο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο ιστολόγιο του
συγγραφέα vivliothekarios.blogspot.com στις 12 Αυγούστου 2016. Τα αρχιγράμματα πα-
ρουσιάζονται εδώ σε μεγέθυνση περίπου 150% από το πραγματικό τους μέγεθος.
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Οι ουτοπίες του 18ου αιώνα στα αρχιγράμματα του Νικολάου Γλυκύ 9

Αρχιγράμματα από την Ἑξάβιβλο του Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου [1].
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10 Γ. Κατσαμάκης

Αρχιγράμματα από το Προσκυνητάριον του Ιωάννη Κομνηνού [2].

Αρχιγράμματα από το Θεοτοκάριον του Αγάπιου Λάνδου του Κρητός [3].
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Αρχιγράμματα από το Περὶ ἱερωσύνης του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου [4].
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Αρχιγράμματα από τους Τύπους ἐπιστολῶν του Θεόφιλου Κορυδαλέα [5].
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Αρχιγράμματα από τους Λόγους ἠθικούς (α′ τόμος) του Ιωάσαφ Κορνήλιου [6].
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Αρχιγράμματα από τους Λόγους ἠθικούς (β′ τόμος) του Ιωάσαφ Κορνήλιου [6].

Ένα μοναχικό ταυ από την Ἐπιτομὴ γραμματικῆς του Γεωργίου Σουγδουρή [7].
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Adrian Frutiger:
Επανακαθορίζοντας τη μεταπολεμική
αισθητική της τυπογραφικής τέχνης

Γιώργος Δ. Ματθιόπουλος

Εταιρεία Ελληνικών Τυπογραφικών Στοιχείων

& ΑΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Γραφιστικής

Η/Τ: gmat at teiath dot gr

Σε μία εποχή όταν η νέα φωτομηχανική παραγωγή γραμμάτων και κειμένων
ξεπερνούσε με ταχύτητα τη φυσική παρουσία του ανάγλυφου μολυβένιου τυ-
πογραφικού στοιχείου, ο Adrian Frutiger (1928–2015) υπήρξε ο πρώτος σχεδια-
στής που αντιμετώπισε αποφασιστικά και δημιουργικά τις νέες προκλήσεις και
ήταν αυτός που ουσιαστικά διαμόρφωσε τους κανόνες αισθητικής και τεχνικής
εκτέλεσης της φωτοστοιχειοθεσίας.

Adrian Frudiger: Reshaping the post-war æsthetics of typographical art, by
George D. Matthiopoulos — At a time when the photomechanical production of
fonts and texts started exceeding the physical presence of metal type, Adrian
Frutiger (1928–2015) was the first typographic designer to face decisively and
creatively the new challenges, and it was he who actually shaped the æsthetic
rules and the technical implementation of phototypesetting.

Γεννημένος στις 24 Μαΐου 1928 στο Ούντερσεν-Ιντερλάκεν (Unterseen-Interlaken)
της Ελβετίας, ο Frutiger έδειξε την καλλιτεχνική κλίση του από τα νεανικά του
χρόνια και είχε τη μεγάλη τύχη να μεγαλώσει προστατευμένος από τον Αρμαγε-
δώνα του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου. Από το 1944 έως το 1948 μαθήτευσε ως στοι-
χειοθέτης στο τυπογραφείο Otto Schlaefli Buch- und Kunstdruckerei AG, ενώ παράλ-
ληλα παρακολούθησε με επιτυχία μαθήματα σχεδίου, βιβλιοτεχνίας και χαρακτι-
κής στο τεχνικό λύκειο (Gewerbeschule) της Βέρνης. Το 1949 συνέχισε τις σπουδές
του στην περίφημη Σχολή Εφαρμοσμἐνων Τεχνών (Kunstgewerbeschule) της Ζυρί-
χης με ειδίκευση στον τυπογραφικό σχεδιασμό. Έχοντας εξέχουσες προσωπικότη-
τες ως καθηγητές, όπως οι Alfred Willimann (τυπογραφικός σχεδιασμός), Walter
Käch (καλλιγραφία-γραμματογραφία), Emil Ruder (τυπογραφία), Hans Finsler (φω-
τογραφία) και Karl Schmid (χαρακτική και τεχνικές εικονογράφησης), ο νεαρός
καλλιτέχνης μελέτησε και εμβάθυνε σε κάθε πεδίο. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του
με την πτυχιακή εργασία του Schrift, Écriture, Lettering (1951) για την οποία χάραξε
παραδειγματικά, σε εννέα ξυλογραφίες, 15 ιστορικές λατινικές γραφές (Εικόνα 1).
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16 Γ. Δ. Ματθιόπουλος

Εικόνα 1: Δύο σελίδες από την πτυχιακή εργασία του Adrian Frutiger (1951).

Το φθινόπωρο του 1952, ο εικοσιτετράχρονος Frutiger μετακόμισε στο Πα-
ρίσι, για να εργαστεί στο μεγαλύτερο και ιστορικό στοιχειοχυτήριο της Ευρώπης
Debergny & Peignot, όπου ήδη είχαν αρχίσει να πειραματίζονται με τη φωτοστοι-
χειοθεσία και χρειάζονταν νέους ικανούς σχεδιαστές. Ο ιδιοκτήτης Charles Peignot
και ο γιος του Rémy ενθάρρυναν τον νεαρό σχεδιαστή να μελετήσει τις γαλλικές
αναγεννησιακές γραμματοσειρές για την παραγωγή σειρών εμπορικών χρήσεων.
Σχεδίασε αρχικά κεφαλαιογράμματες σειρές όπως η Président (1952–54), η Phoebus
(1953) και η Ondine (1953–54), ενώ το 1957 κυκλοφόρησε η πρώτη σημαντική του
δημιουργία: η πλήρης γραμματοσειρά κειμένου Méridien. (Δείγματα αυτών και άλ-
λων γραμματοσειρών που σχεδίασε ο Frutiger παρουσιάζονται στις Εικόνες 7 και 8
στο τέλος του άρθρου.) Η πρώτη αυτή επαφή του με τον επαγγελματικό χώρο του
τυπογραφικού σχεδιασμού, υπήρξε έντονη και εποικοδομητική, όχι μόνο γιατί εφάρ-
μοσε τις γνώσεις που είχε αποκτήσει, αλλά επίσης επειδή απέκτησε εμπειρία στην
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Ο Adrian Frutiger και η μεταπολεμική αισθητική της τυπογραφικής τέχνης 17

Εικόνα 2: Η μηχανή φωτοστοιχειοθεσίας Lumitype (1956).

παραγωγή των μεταλλικών στοιχείων και, από το 1954, της νεοεμφανιζόμενης φω-
τοστοιχειοθεσίας.

Η ιδέα της φωτομηχανικής στοιχειοθεσίας ήταν το πνευματικό τέκνο των Γάλ-
λων René Higounnet (δικηγόρος ευρεσιτεχνιών και ερασιτέχνης φωτογράφος) και
Louis Moyroud (μηχανικός) από το 1944 και έως το 1948 τελειοποιήσαν τεχνολο-
γικά την ιδέα της φωτογράφησης των γραμμάτων με μεγάλη ταχύτητα από ένα
περιστρεφόμενο δίσκο-μητροθήκη. Με τη βοήθεια των Αμερικανών Vannevar Bush
(Manhattan Project) και Bill Garth, οι δύο συνεταίροι άρχισαν τις δοκιμές και την
ανάπτυξη της νέας μηχανής στις ΗΠΑ, με χρηματοδότηση της American Newspaper
Publishers Association (ANPA). Το 1951 παρουσιάστηκε στο Καίμπριτζ της Μασα-
χουσέτης, η Photon 100 με κονσόλα πληκτρολόγησης κειμένου και διάτρησης κω-
δικοποιημένης χαρτοταινίας, και ανεξάρτητη μονάδα φωτογράφησης της γυάλινης
μήτρας των στοιχείων (μέσω στροβοσκοπικού φλας, 12 φακών και κινητής συστοι-
χίας πρισμάτων) και εμφάνισης του κειμένου σε φιλμ ή χαρτί. Από την αρχή, στο
εγχείρημα συμμετείχε και το στοιχειοχυτήριο Debergny & Peignot, με αποτέλεσμα
την παρουσίαση της γαλλικής έκδοσης της μηχανής Lumitype στο Παρίσι το 1956
στην έκθεση Salon international des techniques papetières et graphiques (Εικόνα 2).
Ενώ στις ΗΠΑ η εταιρεία Photon προχώρησε στην απλή φωτογραφική αντιγραφή
των γνωστότερων μεταλλικών γραμματοσειρών με διαφορετικές ονομασίες, η γαλ-
λική Lumitype των Peignot αποφάσισε την επανασχεδίαση των δημοφιλέστερων
σειρών ειδικά για το νέο μέσον και τη δημιουργία νέων προτάσεων.

Ο άνθρωπος που τελικά επιφορτίστηκε με την ευθύνη της επανασχεδίασης των
παλαιών και της παρουσίασης νέων σχεδιασμών ήταν ο Frutiger. Η πρώτη του ενέρ-
γεια ήταν η οργάνωση και η τυποποίηση των γραμματοσειρών φωτοστοιχειοθεσίας
σε ένα κοινό κωδικοποιημένο αριθμητικό σύστημα καταλογογράφησης. Οι ιστορι-
κές προσδιοριστικές ονομασίες αποκλείστηκαν γιατί θα περιέπλεκαν υπερβολικά
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18 Γ. Δ. Ματθιόπουλος

Εικόνα 3: Διορθώσεις στις εσωτερικές γωνίες του στοιχείουw (αριστερά) και στις καταλήξεις του στοι-

χείου a (δεξιά) για να αντιμετωπιστούν οι παραμορφώσεις της φωτοστοιχειοθεσίας.

τη διαδικασία, εφόσον στόχος ήταν οι πωλήσεις των νέων μηχανών και των γραμ-
ματοσειρών τους στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά, όπου η κάθε εθνική τυπογρα-
φική παράδοση είχε διαφορετικό εμπειρικό σύστημα αναφοράς των οικογενειών
γραμμάτων. Ο πρώτος αριθμός του κάθε κωδικού αναφερόταν στην ιστορία του
σχεδιασμού: 100 για τις γοτθικές, 200 για τις αρχετυπικές–ουμανιστικές (15ος αι.),
300 για τις αναγεννησιακές (16ος – 17ος αι.), κ.λπ. Τα δύο επόμενα αριθμητικά έως
το 50 προσδιόριζαν τους κλασικούς και από το 51 έως το 99 τους νέους σχεδια-
σμούς. Μετά την παύλα καταγραφόταν το βάρος της κοντυλιάς (30 τα υπέρλευκα
έως 90 τα παχέα) και το τελευταίο ψηφίο στην κλίση της (όρθια, πλάγια, κ.λπ.). Για
παράδειγμα, ο κωδικός Garamont 301-55 προσδιόριζε την ομώνυμη όρθια γραμμα-
τοσειρά και ο κωδικός Garamont 301-56 την πλάγια.

Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρουσίαζε η φωτογραφική στοιχειοθεσία των
χαρακτήρων ήταν η παραμόρφωση του σχεδιασμού (στρογγύλεμα) στις ενώσεις
οξείων γωνιών (Α, N, W, a, v, κ.ά.) και στις καταλήξεις των κοντυλιών. Για να αντι-
σταθμιστεί αυτό το μειονέκτημα του φωτογραφικού φακού, τα γράμματα έπρεπε να
σχεδιαστούν με μεγάλες εσωτερικές σχισμές στις γωνίες και προεξέχουσες άκρες
στις καταλήξεις τους (Εικόνα 3). Μία ακόμα καινοτομία του Frutiger ήταν η εισα-
γωγή μισών μονάδων στον κάνναβο των 18 γραμμών του σχεδιαστικού πλαισίου
που ήδη χρησιμοποιούσε η μηχανική στοιχειοθεσία (Monotype) και είχε ακολουθή-
σει η πρώτη Lumitype σε κάθε χαρακτήρα. Με αυτόν τον διπλασιασμό, ουσιαστικά,
του πλαισίου σε 36 οδηγούς-γραμμές, τα στοιχεία, έγινε πλέον εφικτό οι τόνοι ή τα
στενά γράμματα (É, i, f, r, κ.ά.) να ισορροπούν στη βέλτιστη οπτικά θέση για τη
σωστή διαστοιχείωση των αράδων.

Την ίδια περίοδο, ο Frutiger ξεκίνησε τον σχεδιασμό της διασημότερης γραμμα-
τοσειράς που δημιούργησε: της Univers. Αυτό το παράτολμο οικονομικά εγχείρημα
οφείλει την επιτυχία του στη διορατικότητα του Charles Peignot να το υποστηρίξει
οικονομικά και στην εμπιστοσύνη του στην καλλιτεχνική ωριμότητα που είχε πλέον
κατακτήσει ο σχεδιαστής του. Η απόφαση για την παραγωγή 21 διαφορετικών με-
λών μιας νέας οικογένειας γραμματοσειρών, όταν η παρουσία της ισόπαχης Futura
(και μπεστ σέλερ για το στοιχειοχυτήριο) από τη γεωμετρική περίοδο της σχολής
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(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 4: Αριστερά, ο Adrian Frutiger (με πλάτη προς τον φακό), ο Ladislas Mandel και η Lucette

Girard στο στοιχειοχυτήριο Deberny & Peignot, ενώ εργάζονται στα σχέδια της γραμματοσειράς Uni-

vers Bold Extended (1956). Δεξιά, δοκίμια με χειρόγραφες δορθώσεις: (α) της Univers Light, (β) της

Univers Regular, και (γ) της Univers Medium.

του Μπαουχάουζ δέσποζε σε όλη την Ευρώπη, ήταν πράγματι εντυπωσιακή και
χωρίς προηγούμενο. Όπως ο ίδιος ο Frutiger αργότερα περιέγραψε στο περιοδικό
Typographische Monatsblätter (1961):

«Υπήρχε μια αναγέννηση των παλαιότερων ισόπαχων γραμματοσειρών του
19ου αι. τα τελευταία 20 χρόνια, όταν η αντίδραση της “Νέας αντικειμενικό-
τητας” είχε καταλαγιάσει. Μία απόλυτη γεωμετρική σχεδίαση των ισόπαχων
χαρακτήρων δεν είναι βιώσιμη για μεγάλη χρονική περίοδο. Το μάτι βλέπει τις
οριζόντιες κοντυλιές φαρδύτερες από τις κάθετες και ένας τέλειος κύκλος προ-
βάλλει άκαμπτος όταν χρησιμοποιείται ως Ο στις λέξεις. Η εποχή μας φαίνεται
να έχει βρει την [αρχιτεκτονική] έκφρασή της στο τσιμέντο, αλλά τα σύγχρονα
τσιμεντένια κτήρια δεν είναι αναγκαστικά σχεδιασμένα με αυστηρή γεωμετρία.
Η φόρμες τους έχουν ένταση και ζωτικότητα. Τα τυπογραφικά στοιχεία πρέπει
να έχουν τις ίδιες ιδιότητες.»

Η ιδέα του για μία νέα ισόπαχη γραμματοσειρά είχε ξεκινήσει από το 1953 και
ο σχεδιασμός της εξελίχθηκε σταδιακά με τη σημαντική συμβολή του Emil Ruder,
ο οποίος από την αρχή συζητούσε με τον δημιουργό της την αναλογία των κεφα-
λαίων και πεζών γραμμάτων, τον οφθαλμό κάθε στοιχείου, το πλάτος της κοντυ-
λιάς για κάθε διαφορετικό βάρος και κάθε άλλη λεπτομέρεια που θα βελτίωνε την
αναγνωσιμότητα και την αισθητική τους. Το τελικό αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε με
τη συμμετοχή δύο αφοσιωμένων σχεδιαστών που ολοκλήρωναν την εκτέλεση κάθε
γράμματος της οικογένειας: του Ladislas Mandel και της Lucette Girard (Εικόνα 4).

Το 1967, η εταιρία Monotype (Αγγλία) ανέθεσε στον Frutiger να σχεδιάσει την
ελληνική έκδοση της Univers σε όρθια και πλάγια λευκά για τις ανάγκες της ελ-
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Εικόνα 5: Η γραμματοσερία Univers Greek (1967).

ληνικής αγοράς (Εικόνα 5) και αργότερα (1973–76) ασχολήθηκε με την κυριλική,
μαζί με τον Alexei Chekoulaev, έπειτα από παραγγελία του γερμανικού στοιχειοχυ-
τηρίου Stempel. Το 1996, η εταιρία Linotype επανασχεδίασε την ψηφιακή έκδοση
της Univers χρησιμοποιώντας ως βάση τα μεταλλικά στοιχεία του 1957. Συνεργά-
στηκε με τον Reinhard Haus δημιουργώντας μια υπερ-οικογένεια γραμματοσειρών
η οποία μετρούσε 59 + 4 διαφορετικά βάρη και πλάτη για τα οποία ο Frutiger σχε-
δίασε τους δύο ακραίους σχεδιασμούς (της βαρύτερης και της λευκότερης σειράς),
ενώ οι υπόλοιποι συμπληρώθηκαν ηλεκτρονικά με γεωμετρική παρεμβολή.

Η μεταφορά των παλαιότερων γραμματοσειρών στη νέα τεχνολογία είχε συχνά
δυσκολίες. Στη Γαλλία ιδιαίτερα, η κατεξοχήν γραμματοσειρά των λογοτεχνικών
βιβλίων ήταν ο νεοκλασικός σχεδιασμός των λεγόμενων Didone (Bodoni/Didot) με
τη μεγάλη αντίθεση μεταξύ κορμών και μίσχων στις κοντυλιές κάθε χαρακτήρα. Η
αντίστοιχη έκδοση που είχε γίνει για τη φωτοστοιχειοθεσία (Lumitype) όμως εύ-
κολα κατέληγε να έχει πολύ αδύνατους μίσχους και ακρεμόνες αν η φωτογραφική
έκθεση ήταν λανθασμένη και τα παράπονα των εκδοτών άρχισαν να πολλαπλασιά-
ζονται. Η λύση για τον Frutiger ήταν ο σχεδιασμός μίας νέας σειράς που αντλούσε
αναλογίες και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά περισσότερο από την ιστορική σειρά
Clarendon, παρά από τις έντονες κοντυλιές και τους πλινθόσχημους ακρεμόνες των
λεγόμενων «αιγυπτιακών» γραμματοσειρών (για τίτλους και αφίσες) που κυριάρ-
χησαν τον 19ο αι. Έτσι γεννήθηκε η πρώτη γραμματοσειρά για αποκλειστική χρήση
στη φωτοστοιχειοθεσία, η Egyptienne (1958).

Η αντίστοιχη διαδικασία άρχισε να γίνεται αναγκαία και ύστερα από την εμφά-
νιση της φωτοστοιχειοθετικής μηχανή της Mονοτυπίας. Ο τυπογραφικός σύμβου-
λος της εταιρίας Monotype, John Dreyfus, γρήγορα αντιλήφθηκε την αξία του σχε-
διασμού καινούργιων γραμματοσειρών για τις ανάγκες της νέας τεχνολογίας και
απευθύνθηκε στον έμπειρο πλέον Frutiger για συνεργασία. Παρόλο που η μηχανική
ακαμψία των 32 αράδων του καννάβου της μονοτυπικής μηχανής (προσαρμοσμέ-
νης να δέχεται πλέον μητροθήκη με στοιχεία σε φιλμ) δεν επέτρεπε την ελευθερία
της Lumitype, ο σχεδιασμός της νέας γραμματοσειράς Apollo (1964) υπήρξε επιτυ-
χής στην καινούργια αγορά. Ήταν κι αυτή σχεδιασμένη για να ανταπεξέρχεται στις
απώλειες της φωτογραφικής έκθεσης και ταυτόχρονα για την παραγωγή όλων των
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μεγεθών χαρακτήρων (μεταξύ 6 έως 24 στιγμών) από την ίδια μήτρα. Σχεδιαστικά
έχει ενδιαφέρον η ένωση των ακρεμόνων με τον κορμό, όπου από αριστερά το γεί-
σωμα είναι καμπύλο, ενώ δεξιά γωνιώδες με σκοπό να προσδίδει μια ανεπαίσθητη
κινητικότητα και κομψότητα, σύμφωνα με τον δημιουργό της. Έτσι ο σχεδιασμός
της πλησιάζει αρκετά την καλλιτεχνική θεώρηση των γραμμάτων που ξεκίνησε ο
Frutiger νωρίτερα με τη Méridien.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1950 ο Frutiger ανέλαβε τη σχεδίαση μιας παρα-
δοσιακής ανισόπαχης γραμματοσειράς, της Opéra και έως τα μέσα του 1960 μίας
ισόπαχης, της Concorde, αμφότερες για χρήση σε εφημερίδες. Η εταιρία Sofratype
χύτευε μήτρες για τις λινοτυπικές μηχανές και ο διευθυντής της, Alfred Delvoz,
ήθελε να κυκλοφορήσει νέους σχεδιασμούς. Η Opéra σχεδιάστηκε και κυκλοφό-
ρησε σε όρθια λευκή, πλάγια και ημίμαυρη έκδοση. Σύμφωνα με τον Frutiger ο σύ-
ντομος χρόνος προετοιμασίας, οι ασφυκτικοί περιορισμοί της λινοτυπικής διπλής
μήτρας στο πλάτος των στοιχείων και η υποχρηματοδότηση του εγχειρήματος εί-
χαν ως αποτέλεσμα μία γραμματοσειρά η οποία δεν ήταν καλύτερη, ούτε χειρότερη
από άλλες. Η ισόπαχη Concorde έπρεπε να σχεδιαστεί διαφορετική από την Uni-
vers, για λόγους εμπορικών δικαιωμάτων, και ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τον
André Gürtler, διατηρώντας όμως κάποια από τα χαρακτηριστικά της τελευταίας,
ιδιαίτερα στις καμπυλωμένες ενώσεις των κοντυλιών.

Ο Frutiger συνέχισε να βρίσκεται στην αιχμή των τυπογραφικών εξελίξεων
και στις επόμενες δεκαετίες. Το 1963 ολοκλήρωσε τη γραμματοσειρά OCR-B, η
οποία σχεδιάστηκε για να είναι αναγνώσιμη από τα πρώτα ηλεκτρονικά υπολο-
γιστικά συστήματα, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε διάφορες γραμματοσειρές της
πρώτης ηλεκτρικής γραφομηχανής, της ΙΒΜ Selectric Composer. Επίσης μια σειρά
από εμπορικές γραμματοσειρές, όπως οι Algol (1963), Serifa (1963–67), EDF-GDF
(Électricité de France-Gaz de France) (1964–67), Alpha BP (1968–69), Documenta
(1969–70), Facom (1970–71) και Brancher (1971–72), διεύρυναν και εμπέδωσαν τη
φήμη του πανερωπαϊκά.

Στο τέλος της δεκαετίας συνεργάστηκε με την εταιρία Linotype κατά τα πρώτα
στάδια της νέας ψηφιακής τεχνολογίας που είχε αρχίσει να εμφανίζεται. Παράλ-
ληλα ασχολήθηκε με τη λεπτομερή μελέτη της τυπογραφίας σε μεγάλη κλίμακα για
χρήση σε δημόσιους χώρους και τη χρήση των σημάτων και της οπτικής σημειο-
λογίας σε αρχιτεκτονικά σύνολα για την πληροφόρηση και κατεύθυνση πλήθους
ανθρώπων. Η αρχή είχε γίνει από το 1959, όταν ο διευθυντής του νέου αεροδρομίου
Orly-Sud ζήτησε από τον Peignot την επεξεργασία των επιγραφών σηματοδότησης
των χώρων και έτσι προέκυψε η κεφαλαιογράμματη σειρά Orly. Το μάθημα και τα
λάθη αυτής της εμπειρίας χρησίμευσαν για τον Frutiger όταν ασχολήθηκε σε βά-
θος με τον σχεδιασμό της γραμματοσειράς Roissy για το αεροδρόμιο Charles de
Gaulle Paris-Roissy, το 1970. Η επιτυχία της αναγνωρίστηκε αμέσως διεθνώς και οι
μελέτες του έκτοτε έχουν γίνει το πρότυπο για τη σχεδίαση συστημάτων σήμαν-
σης χώρου. Η παλαιότερη κεφαλαιογράμματη Concorde αποτέλεσε το εφαλτήριο
του νέου σχεδιασμού, ενώ προστέθηκαν και τα πεζά στοιχεία με ανιούσες κοντυλιές
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Εικόνα 6: Ο Adrian Frutiger στο εργαστήριό του στο Μπρεμγκάρτεν (Bremgarten) κοντά στη Βέρνη,

Ιούλιος 2003. (Φωτογραφία: Henk Gianotten, www.flickr.com.)

ψηλότερες του ύψους των κεφαλαίων. Οι πινακίδες σήμανσης είχαν κίτρινο χρώμα
και οι χαρακτήρες μαύρο για τη γαλλική γλώσσα και λευκό για την αγγλική. Το
1973, προστέθηκε και η ισόπλευρη Roissy-Solaris για τον πίνακα των πτήσεων, εξό-
δου, ώρας, κ.λπ. Το 1974, η γραμματοσειρά συμπληρώθηκε με περισσότερα βάρη
και κυκλοφόρησε από το στοιχειοχυτήριο D. Stempel AG ως Frutiger.

Με βάση την εμπειρία του στην τυπογραφία μεγάλης κλίμακας που απέκτησε
με το εγχείρημα του αεροδρομίου, το 1973 ανατέθηκε στον Frutiger από τoν δημό-
σιο οργανισμό Régie autonome des transports parisiens (RATP) η νέα κεφαλαιογράμ-
ματη γραμματοσειρά Métro του υπόγειου σιδηρόδρομου του Παρισιού και το 1975 η
γραμματοσειρά «γραφομηχανής» Centre Georges Pompidou (CGP) για τη σήμανση
του ομώνυμου πολιτιστικού κέντρου που κατασκευάστηκε τότε στο Παρίσι.

Ο Frutiger συνεργάστηκε με το στοιχειοχυτήριο D. Stempel AG συχνά από τη
δεκαετία του 1970 και ύστερα. Η ανισόπαχη γραμματοσειρά Iridium–Antigua (1972)
υπήρξε η πρώτη συνεργασία τους για φωτοστοιχειοθεσία (CRT) και συνεχίστηκε με
τις Glypha (1976–80), Icone (1978-80), Breughel (1978–82), Versailles (1982–84), κ.ά.

Τη δεκαετία του 1980 υπήρξε πάλι από τους πρωτοπόρους της εξελισσόμενης
ψηφιακής τεχνολογίας και συνέχισε να αναλαμβάνει παραγγελίες για τη σχεδί-
αση γραμματοσειρών της Linotype. Σημαντικότερες ήταν η ανισόπαχη Centennial
(1985) και η ισόπαχη Avenir (1987). Η πρώτη δημιουργήθηκε ως εύχρηστη και ευα-
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νάγνωστη γραμματοσειρά για πολλές χρήσεις, ανάλογη της Times Roman, ενώ η
δεύτερη ήταν μια ενδελεχής μελέτη στον σχεδιασμό των γεωμετρικών γραμματοσει-
ρών της περιόδου του Μοντερνισμού υπό το φως και την εμπειρία της νέας ψηφια-
κής αισθητικής. Άλλες γραμματοσειρές που απασχόλησαν τον Frutiger ήταν η επα-
νασχεδίαση της νεοκλασικής Didot Roman για τη Linotype (1990) και μία σειρά από
ρωμαϊκές γραφές της αρχαιότητας, όπως η Herculanum (1991), η Frutiger Capitals
(1991–2005), η Pompeiana (1992) και η Rusticana (1992–93). Τη δεκαετία του 1990
ασχολήθηκε με δύο πειραματικές σειρές, τη Frutiger Stones/Symbols (1992/1998)
και τη Frutiger Neoscript (1996). Το 2007 ολοκλήρωσε άλλη μία ιδέα του που είχε
ξεκινήσει στις αρχές της σταδιοδρομίας του, το 1952: Η Nami, σχεδιασμένη μαζί
με τον Akira Kobayashi, βασίστηκε στα πρώιμα σχέδιά του για τη γραμματοσειρά
Delta, η οποία ποτέ δεν είχε ολοκληρωθεί και αποτελεί την τελευταία τελειωμένη
γραμματοσειρά του.

Ο Adrian Frutiger πέρασε στην αιωνιότητα και στο πάνθεον της Τυπογραφίας
στις 10 Σεπτεμβρίου 2015, αλλά το έργο που άφησε πίσω του έθεσε νέους όρους
στην τέχνη του για περισσότερο από μισό αιώνα και αναμφίβολα θα συνεχίσει να
διδάσκει και να εμπνέει τις μελλοντικές γενιές σχεδιαστών για την καθαρότητα των
αισθητικών του λύσεων και την τόλμη των δρόμων που άνοιξε.

Πηγές
Για την παρούσα περιληπτική αναφορά στο σχεδιαστικό έργο του Adrian Frutiger, ο
συγγραφέας άντλησε πληροφορίες και εικόνες από το ενδελεχές έργο των Heidrun
Osterer και Philipp Stamm, Adrian Frutiger Typefaces. The Complete Works, β′ έκδ.,
Birkhauser, Βασιλεία, 2014.
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Apollo (1964) Avenir (1987)

Breughel (1982) Centennial (1985)

Didot (1990) Egyptienne (1958)

Frutiger (1974) Glypha (1980)

Herculanum (1991) Icone (1980)

Iridium–Antigua (1972) Méridien (1957)

Εικόνα 7: Ορισμένες γραμματοσειρές σχεδιασμένες για γενική χρήση από τον Adrian Frutiger, κατά

αλφαβητική σειρά.
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Nami (2007) OCR-B (1963)

Ondine (1954) Phoebus (1953)

Pompeiana (1992) Rusticana (1993)

Serifa (1967) Univers (1957)

Vectora (1999) Versailles (1999)

Εικόνα 7 (συνέχεια)
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Alpha BP (1968–69) CGP (1975)

EDF-GDF (1964–67)

Shiseido (1991)

Εικόνα 8: Μερικές γραμματοσειρές σχεδιασμένες από τον Adrian Frutiger κατά παραγγελία ιδιωτικών

εταιρειών ή δημοσίων οργανισμών.
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Η ψηφιοποίηση της γραμματοσειράς
Frederika

Απόστολος Συρόπουλος

Σύλλογος Ελλήνων Φίλων του TEX

28ης Οκτωβρίου 366A

67133 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Η γραμματοσειρά Frederika σχεδιάσθηκε από τον διάσημο γερμανό σχεδια-
στή Hermann Zapf γύρω στα 1953, ως το ελληνικό συμπλήρωμα της λατινικής
γραμματοσειράς Virtuosa. Μέχρι πρόσφατα, η Frederika υπήρχε μόνο σε μεταλ-
λικά στοιχεία. Στο παρόν κείμενο παρουσιάζονται η διαδικασία ψηφιοποίησης
της Frederika καθώς και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της ψηφιακής γραμ-
ματοσειράς.

The digitization of Frederika font, by Apostolos Syropoulos — The Frederika
typeface was designed by the famous German designer Hermann Zapf around
1953, as the Greek complement of his own Latin Virtuosa font. Until recently,
Frederika existed only in metallic type. This article presents an overview of the
digitization of Frederika, and some basic characteristics of the new digital font.

1 Η γραμματοσειρά Frederika
Η γραμματοσειρά Frederika σχεδιάσθηκε από τον Hermann Zapf γύρω στο 1953. Η
γραμματοσειρά περιέχει μόνο ελληνικές γλυφές οι οποίες ταιριάζουν απόλυτα με
τις λατινικές γλυφές της γραμματοσειράς Virtuosa, που επίσης σχεδιάσθηκε από
τον Zapf. Το όνομα Frederika δόθηκε προς τιμή της Φρειδερίκης του Ανόβερου, η
οποία ήταν τότε βασίλισσα της Ελλάδας. Η εταιρεία D. Stempel AG χρηματοδό-
τησε τη δημιουργία της γραμματοσειράς, αλλά δεν θέλησε να δαπανήσει πολλά
χρήματα για την ανάπτυξη της, καθώς το επιτελείο της δεν ήταν βέβαιο πως θα
είχε οικονομική επιτυχία [1]. Αυτός είναι και ο λόγος που ο τότε αντιπρόσωπος
της Stempel στην Κύπρο, ονόματι «P. Steffanides & Co.», παρήγγειλε μήτρες για
μεταλλικά στοιχεία μόνο σε δύο μεγέθη: στις 12 και στις 20 τυπογραφικές στιγμές.
Επειδή, όπως αναμενόταν άλλωστε, η γραμματοσειρά δεν ήταν οικονομικά επιτυ-
χημένη, αργότερα δεν χρησιμοποιήθηκε στη φωτοσύνθεση και ποτέ δεν τέθηκε ζή-
τημα για την ψηφιοποίηση της. Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις γλυφές
της γραμματοσειράς Frederika.
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Όπως είναι γνωστό, η βασίλισσα Φρειδερίκη ήταν εξαιρετικά μη δημοφιλής
στην Ελλάδα και ίσως αυτός να είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η γραμμα-
τοσειρά δεν αποτέλεσε εμπορική επιτυχία. Πιθανώς αυτός να είναι και ο λόγος για
τον οποίο δεν ψηφιοποιήθηκε ποτέ. Για την ακρίβεια, ο Γιώργιος Ματθιόπουλος της
Ελληνικής Εταιρείας Τυπογραφικών Στοιχείων ψηφιοποίησε την γραμματοσειρά,
αλλά δεν την κυκλοφόρησε [2]. Η γραμματοσειρά του Ματθιόπουλου περιέχει μόνο
γλυφές για τους ελληνικούς χαρακτήρες του μπλοκ Greek and Coptic του Unicode.
Με άλλα λόγια, δεν περιέχει γλυφές της πολυτονικής ελληνικής γραφής.

2 Η γραμματοσειρά Frederika2016

Η ψηφιακή γραμματοσειρά Frederika2016 ξεκίνησε ως μία προσπάθεια ψηφιοποί-
ησης της Frederika. Οι πρώτες γλυφές της γραμματοσειράς δημιουργήθηκαν από
ψηφιακές εικόνες των γλυφών σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφηκε σε πα-
λαιότερο άρθρο [3]. Όμως, σε συνεργασία με τον Δημήτρη Φιλίππου, ο οποίος υπό
μία έννοια είναι συνδημιουργός της ψηφιακής γραμματοσειράς, κάποιες γλυφές
αντικαταστάθηκαν. Επιπλέον, η Frederika2016 περιέχει γλυφές και για όλους τους
χαρακτήρες του μπλοκ Greek Extended του Unicode. Έτσι, η Frederika2016 είναι
παρόμοια, αλλά όχι ακριβώς ίδια με την Frederika. Για του λόγου το ασφαλές, συ-
γκρίνετε τον παρακάτω πίνακα με τον πίνακα στην προηγούμενη ενότητα.

α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ ο π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ
Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Ο αναγνώστης ίσως να έχει προσέξει πως οι πεζές γλυφές είναι πιο πλάγιες από
τις αντίστοιχες γλυφές της Frederika. Ο λόγος για τον οποίο σχεδιάσθηκαν έτσι οι
γλυφές είναι για να ταιριάζουν καλύτερα με τις πεζές γλυφές της γραμματοσειράς
Virtuosa, όπως φαίνεται και στο παράδειγμα που ακολουθεί:
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Το κεφαλαίο σίγμα (Σ) της Frederika2016 είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο
της Frederika. Ειδικά για το σύμβολο αυτό, χρησιμοποιήθηκε το αντίστοιχο γράμμα
από ένα χειρόγραφο μιας ελληνίδας καλλιγράφου. Επίσης το κεφαλαίο ταυ (Τ) της
Frederika2016 δεν μοιάζει μ’ εκείνο της Frederika, αλλά είναι σχεδόν ολόιδιο με το
λατινικό γράμμα T της Virtuosa. Το ίδιο ισχύει και για το ψηφίο μηδέν.

Δυστυχώς δεν βρέθηκαν τυπωμένα δείγματα της Frederika, παρά μόνο λίγες μο-
νοτονικές γλυφές. Έτσι, το σχήμα των τόνων και των πνευμάτων δεν ήταν γνωστό.
Συγκρίνοντας με αρκετές εξαιρετικές πολυτονικές γραμματοσειρές, τελικά χρησι-
μοποιήθηκαν ως βάση τα πνεύματα και οι τόνοι από την Arno Pro και την Minion
Pro. (Αυτό σημαίνει πως οι τόνοι και τα πνεύματα μοιάζουν με αυτά των Arno Pro
και Minion Pro, αλλά δεν είναι φυσικά ίδια.) Παρακάτω φαίνεται το σχήμα και η
μόρφη των διαφόρων τόνων και πνευμάτων στην Frederika2016.

ἀ ἁ ἂ ἃ ἄ ἅ ἆ ἇ ᾀ ᾈ ῄ ῂ ΰ ϋ
Ορίστε και ένα μικρό κείμενο φτιαγμένο με την γραμματοσειρά Frederika 2016:

«Ἦτον ἀπὸ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους καὶ μάλιστα ἀπ’ ἐκείνας τὰς
γυναῖκας, αἱ ὁποῖαι ποτὲ δὲν εὐχαριστοῦνται. Εἰς τοῦτο τείνει καὶ
τοιοῦτο περίπου εἶναι τὸ πρῶτον αἴσθημα, ἡ πρώτη ἔννοια τοῦ κα-
κοῦ, τὸ ὁποῖον ἔσπειρεν ὁ διάβολος λίαν πρωίμως εἰς τὸν κόσμον.
Καὶ ἰδοὺ διατί ἠρώτα ὁ γεωργὸς ἐκεῖνος τῆς Παραβολῆς: “Κύριε,
οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια;” Διὰ τοὺς
ἄνδρας, τοῦτο τὸ αἴσθημα καλεῖται, εἰς τὰς ἡμέρας μας, μὲ ξενικὸν
ὄνομα, “μιζέρια”· διὰ τὰς γυναῖκας, καὶ πρῴην καὶ νῦν, προσλαμ-
βάνει τραγικωτέρας διαστάσεις, καὶ ὀνομάζεται “στριγλιά”. Ὤ!
πόσας τῷ ὄντι εἶδα τοιαύτας γυναῖκας εἰς τὴν ζωήν μου!»

Η γραμματοσειρά Virtuosa περιέχει εναλλακτικές γλυφές για τους χαρακτή-
ρες Δ και Ω. Στην πραγματικότητα, η γραμματοσειρά Virtuosa περιέχει αυτές τις
γλυφές και γλυφές για τους χαρακτήρες π και μ. Παρακάτω φαίνονται αυτές οι
εναλλακτικές γλυφές:

ΔΩΔΩΝΗ
Αν θέλουμε αυτές οι γλυφές να αντικαταστήσουν τις βασικές γλυφές, τότε θα πρέπει
να ενεργοποιήσουνε την ιδιότητα CharacterVariant όπως ακριβώς φαίνεται παρα-
κάτω:
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\setmainfont[CharacterVariant={1}]{Frederika2016.otf}

ή

\setmainfont[CharacterVariant={1}]{Frederika2016}

Η δεύτερη εντολή χρησιμοποιείται, αν η γραμματοσειρά έχει εγκατασταθεί στον
φάκελο με τις γραμματοσειρές του λειτουργικού συστήματος.

Για να μπορέσουμε να γράψουμε αριθμούς με το αλφαβητικό σύστημα γραφής
αριθμών, θα πρέπει να υπάρχουν ορισμένες επιπλέον γλυφές. Για τον λόγο αυτό
έπρεπε να σχεδιαστούν γλυφές για τους χαρακτήρες στίγμα (ϛ), κόππα (ϟ) και σαμ-
πί (ϡ). Η χρήση των γλυφών αυτών φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

\newfontfamily\FrederikaPlus%
{Frederika2016}%
[CharacterVariant={1}]

...
\Large
{\FrederikaPlus\greeknumeral{1996}} =
{\FrederikaPlus\Greeknumeral{1996}} =
{\FrederikaPlus 1996}

͵αϡϟϛʹ = ͵Αϡϟϛʹ = 1996

Εκτός από αυτές τις γλυφές, έχουν συμπεριληφθεί και ορισμένες επιπλέον γλυ-
φές οι οποίες δεν υπήρχαν στην αρχική γραμματοσειρά. Μεταξύ αυτών γλυφές για
την κεφαλαίο και το πεζό σύμβολο ΚΑΙ, το οποίο είναι κάτι σαν ελληνικό &:

Ϗ (κεφαλαίo KAI) και ϗ (πεζό KAI)

Προσέξτε πως αυτές οι γλυφές μοιάζουν με το γράμμα κάππα:

Κ (κεφαλαίο κάππα) και κ (πεζό κάππα)

Επίσης, η γραμματοσειρά περιλαμβάβει αυτές τις γλυφές: ϖ (εναλλακτική μορφή
του π) και ϕ (εναλλακτική μορφή του φ).

Η γραμματοσειρά Frederika2016 περιέχει έναν πίνακα διαστοιχείωσης (kerning
table), ο οποίος συνεχώς βελτιώνεται. Αυτός άλλωστε είναι ο κύριος λόγος για τον
οποίο η παρούσα έκδοση θεωρείται ως αρχική.

Η γραμματοσειρά διατίθεται δωρεάν από τους κόμβους του CTAN υπό τους
όρους της SIL Open Font License (OFL).

Ευχαριστίες
Ο συγγραφέας ευχαριστεί τον Δημήτρη Φιλίππου, που τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί
με την ψηφιοποίηση της γραμματοσειράς, ενώ η βοήθεια του στη φάση σχεδιασμού
ήταν καθοριστική. Επίσης θέλει να ευχαριστήσει τον Γιώργο Ματθιόπουλο, για τα
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πολλά σχόλια και τις υποδείξεις του, καθώς και τον Philip Taylor, για τη δημιουργία
αρχείων για τον έλεγχο της γραμματοσειράς.

Τέλος, ευχαριστίες εκφράζονται και προς την καλλιγράφο κα. Μπίλιω Χαρμα-
ντά, που χωρίς να το ξέρει και σε χρόνο ανύποπτο, έδωσε το πρότυπο σχέδιο για
το κεφαλαίο σίγμα.
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The svrsymbols package and its accompanying font provide access to new sym-
bols (or ideograms) for use in texts in Physics and Chemistry. The rationale for
the creation of the package is presented and discussed. Also, the development
model employed is briefly described.

1 The svrsymbols package
The svrsymbols package and its accompanying font is the result of a collaboration
between the authors of this article. The first author (PGR) had designed a number of
symbols that he needed for his work. Then he asked for assistance from people who
know a few things about graphic design, computer fonts, and LATEX. Thus, the third
author (NV) created vector graphics depicting PGR’s symbols and the second author
(AS) assembled these symbols into a computer font. In addition AS created a LATEX
package that allows people to use the font. The font was created as a Type 1 font and
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not as an OpenType font mainly because most physicists and chemists still use LATEX
and/or pdfLATEX for their writings and not XƎLATEX. Of course, creating an OpenType
font from the Type 1 is a trivial task and in the next release of the package, such a
font will be included.

Creating the font was not difficult, however, in certain cases the digital images
could not be included in the font. The reason is that glyphs in a font should consist
of single strokes while the digital drawings did not follow this idea. For this reason,
certain symbols had to be redrawn inside the font editor. The font was created using
the FontForge font editor, while the original drawings had been created using Adobe
Illustrator.

2 Why this font was created?

The history of human culture, science and technology is closely related to writing.
Processing, transmiting, and storing complex information follows a protocol that has
to be written down. The history of human writing is fascinating, and it had one of its
most remarkable chapters in Greece. Originally, writing was ideographic (i.e., every
character represented a concept). The appearance of alphabets (i.e., characters repre-
sent sounds) in ancient times meant a cultural breakthrough, for it greatly simplified
information transfer. Simplifications have had a very positive impact in the history of
knowledge; there are many examples of this, like the works of Galileo and Descartes,
or the appearance of algebra. However, the trend to simplify can sometimes be coun-
terproductive: an excessive simplification can lead to important hindrances or errors.

In Mathematics, there exist signs for a wide variety of concepts. Some of them
correspond to complex ideas, like properties (∄, ∈, ∝, etc.), sets (ℂ, ℚ, etc.), or subtle
concepts (!, ∞, etc.). Physicists use many of the signs proposed by mathematicians,
but they rarely use specific signs for concepts used in Physics. This entails problems;
whoever is familiar with physical equations has faced the problem of understanding
their frequently complicated meaning. There exist thousands of concepts employed
in Physics, and hence there exists a number of different variables in equations. How-
ever, scientists represent all these possible variables with letters of two alphabets—
the Latin and the Greek alphabet—that together sum up less than a hundred dif-
ferent characters, including uppercase and lowercase letters. It is then obvious that
the same letters may denote different things, that is, the same letter means different
things. This makes equations hard to understand, because the reader must try to de-
code the meaning of every letter. For example, ‘𝐺’ is the gravitational constant, but
also the Gibbs free energy; ‘𝑇’ frequently means temperature, but also kinetic energy;
‘𝑒’ means 2.71828…, but also charge of the electron or a directional unit vector; ‘Δ’
means electronic band gap, but it also means the difference between two quantities;
‘𝑘’ means Boltzmann’s constant, but also the force constant, summation index or mo-
mentum vector (among many others); etc. The lack of a higher number of signs makes
science much harder to understand. Equations of Physics and Chemistry, which are
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hard to understand by themselves, become still harder due to the fact that there is a
custom to use just a few characters for variables.

Students can easily spend ten years to finish their Bachelor, Master’s and Ph.D.
degrees in sciences but they could learn the elementary pieces needed to analyze the
information that they will study (i.e., the letters of the texts) in two hours.

These remarks makes one to ponder if there is a way to reduce the complexity
and opacity of equations of Physics. The introduction of specific symbols, which are
intuitive and univocal (always having the same meaning) appears as a nice option.
Ideograms (signs or symbols that represent concepts) are present in the communica-
tion codes of our daily life. Well known examples are traffic signs, emoticons, musical
notes and commercial logos. PGR had the idea of designing new ideograms for spe-
cific concepts of Physics after facing once and again the problem of multiple meaning
of Latin and Greek letters in equations. His most accute problem was the lack of a
specific sign for the concept of “error.” Of course, PGR could use ‘𝐸’, but this would be
easily confused with energy; ‘𝑒’ would present the problems mentioned above; and
‘err’ would consist of three characters, so readers could mix it up with the product
of three quantities. So PGR finally devised a specific symbol for the concept of “er-
ror” based on the letter “E”: q. Very soon, PGR decided to design other symbols for
different concepts of Physics as well. Doing this was rather straightforward for him,
because in his own hand-written documents he uses ideograms he devised himself
since many years. (The first ones were just stars to mark the important parts of texts;
gradually he defined ideograms for other concepts.)

It is interesting to note that, in strong contrast with Mathematics, ideograms be-
ing specific for concepts of Physics have been just shyly used. Examples of ideograms
used in Physics include the reduced Planck constant, ℏ, and the Angstrom unit, Å.
An exception to the lack of use of specific ideograms is particle Physics; since many
years, it is customary to use specific signs for particles like electron and proton. PGR
looked once for a LATEX package with such symbols to include in one of his articles; he
was very surprised to discover that no package contained these symbols. There were
some packages providing very rare symbols. For example, skull [1] provides a math
symbol $\skull$ to get this:A. The package marvosym [2] provides many symbols
like \Ankh �, \Batý, \Bicycle®, etc. And tikzsymbols [3] provides even more
exotic symbols like \Moai , etc. (A very comprehensive catalogue of such symbols
is available in CTAN [4].) However, the only option for signs of elementary particles
was to write them in math mode, but the result is not very elegant: e.g., 𝑒−, 𝑝+.

PGR then thought that it would be a good idea to have a LATEX package that would
provide the standard symbols of elementary particles, as well as newly devised signs.
PGR then tried to find somebody with technical knowledge who could implement this
idea. He tried to contact the designer of some other symbol fonts, but he never got
an answer. Finally, he contacted the second author (AS), who accepted to write a new
LATEX package and to create an accompanying font with new and existing symbols
especially designed for use in Physics texts.
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\Bmesonminus Ú

\Bmesonnull Û

\Bmesonplus Ù

\Dmesonminus Ý

\Dmesonnull Þ

\Dmesonplus Ü

\Gluon ð

\Higgsboson ñ

\Jpsimeson ö

\Kaonminus î

\Kaonnull ï

\Kaonplus í

\Tmesonminus à

\Tmesonnull á

\Tmesonplus ß

\Upsilonmeson â

\Wboson ô

\Wbosonminus ó

\Wbosonplus ò

\Zboson õ

\adsorbate Ñ

\adsorbent Ð

\antimuon w

\antineutrino M

\antineutron y

\antiproton n

\antiproton n

\antiquark E

\antiquarkb F

\antiquarkc G

\antiquarkd H

\antiquarks I

\antiquarkt J

\antiquarku K

\anyon Ò

\assumption u

\atom C

\bond Ã

\boseDistrib ¦

\boson §

\conductivity Â

\covbond Ä

\dipole V

\doublecovbond Å

\electron a

\errorsym q

\exciton i

\experimentalsym v

\externalsym ¢

\fermiDistrib c

\fermion ¡

\graphene s

\graviton ÷

\hbond Ë

\hole h

\interaction Ó

\internalsym £

\ion f

\ionicbond Î

\magnon Í

\maxwellDistrib ¤

\metalbond Ç

\method A

\muon x

\neutrino N

\neutron g

\nucleus e

\orbit B

\phimeson ã

\phimesonnull ä

\phonon j

\pionminus ë

\pionnull ì

\pionplus ê

\plasmon p

\polariton Á

\polaron k

\positron m

\protein Õ

\proton d

\quadrupole Ô

\quark O

\quarkb P

\quarkc Q

\quarkd R

\quarks S

\quarkt T

\quarku U

\reference l

\resistivity ¥

\rhomesonminus æ

\rhomesonnull ç

\rhomesonplus å

\solid t

\spin À

\spindown Z

\spinup o

\surface z

\svrexample Ì

\svrphoton b

\tachyon Ï

\tauleptonminus ×

\tauleptonplus Ö

\triplecovbond Æ

\varphoton L

\water r

Table 1: Symbols defined by the package srvsymbols.
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The first and second authors exchanged few emails, and agreed that PGR would
think on the concepts where a specific ideogram would be most useful and he would
come up with designs for them. The third author (NV) would create digital drawings
of these symbols that would corresond to PGR’s drawings. Finally, AS should improve
the digital drawings and use them to create a digital font (the package that accompa-
nies the font provides access to the glyphs of the font). For several months, the three
authors worked on this project. The result was a new collection of glyphs that can
be used in ordinary LATEX documents.

The authors had the opportunity to present a poster with their project at the Ψk
(Psi-k) 2015 Conference on electronic structure [5]. The conference had almost 2,000
participants. The poster was a great success: more than one hundred people showed
their interest in it! They stared at the poster for some time and asked questions about
it. It is interesting to note that PGR presented another poster on a (potentially impor-
tant) scientific issue, yet just three people paid attention to it! In addition, the authors
wrote a paper that was published in the journal Foundations of Physics [6].

PGR designed the ideograms to make it easy to understand and remember their
meaning. Many of them are based on letters of the Latin alphabet whose sound is
the first sound of the signified concept (Table 1). For example, this idea was used for
the method symbol, A, the reference symbol, l, the photon sumbol, b, the phonon
symbol, j, and the tachyon symbol, Ï. In addition, the drawings try to point to the
signified concept. For example, the conductivity is this symbol:Â. The signs for quasi-
particles include wiggly lines to emphasize the wavy nature of these particles. The
orbit sign, B, consists of an elliptical trajectory, and the sign of protein, Õ, is similar
to an alpha-helix.

The font encoding is shown in Figure 1. For usage of the package, the reader
should also consult the package documentation [7].

3 Epilogue

The authors of this article expect that the ideograms presented in the svrsymbols pack-
age will become a useful tool for the scientific community. They hope that their sym-
bols will help other people to understand equations more easily and more quickly.

Also, the authors would like to see other researchers and aficionados of Physics
and/or Chemistry creating more ideograms for other concepts, so that scientists may
one day be able to assimilate the meaning of all equations—complex or not complex—
spontaneously!
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0́ 1́ 2́ 3́ 4́ 5́ 6́ 7́

0́0x �
˝0x

0́1x 

0́4x  
˝2x

0́5x

1́0x A B C D E F G
˝4x

1́1x H I J K L M N O

1́2x P Q R S T U V
˝5x

1́3x Z

1́4x a b c d e f g
˝6x

1́5x h i j k l m n o

1́6x p q r s t u v w
˝7x

1́7x x y z

2́4x ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ §
˝Ax

2́5x

3́0x À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
˝Cx

3́1x È É Ê Ë Ì Í Î Ï

3́2x Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö ×
˝Dx

3́3x Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß

3́4x à á â ã ä å æ ç
˝Ex

3́5x è é ê ë ì í î ï

3́6x ð ñ ò ó ô õ ö ÷
˝Fx

3́7x

˝8 ˝9 ˝A ˝B ˝C ˝D ˝E ˝F

Figure 1: Enconding of the srvsymbols font.

[2] M. Vogel, T. Henlich, and M. Miklavec, “marvosym – Martin Vogel’s Symbols
(marvosym) font.” Version 2.2a, Apr. 9, 2012. URL: http://www.ctan.org/pkg/
marvosym. (Accessed on Oct. 31, 2016.)

[3] B. Vitecek, “tikzsymbols – Some symbols created using TikZ.” Version 4.0, Apr. 4,
2016. URL: http://www.ctan.org/pkg/tikzsymbols. (Accessed on Oct. 31, 2016.)

[4] S. Pakin, “The Comprehensive LATEX Symbol List – Symbols accessible from LATEX.”
Version 12.2, Nov. 30, 2015. URL: http://www.ctan.org/pkg/comprehensive.
(Accessed on Oct. 31, 2016.)

[5] P. García-Risueño, A. Syropoulos and N. Vergés, “New ideograms for physics.”
Poster presented at the Ψk (Psi-k) 2015 Conference, Danostia–San Sebastián,
Spain, Sept. 6–10, 2015.
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[6] P. García-Risueño, A. Syropoulos and N. Vergés, “Ideograms for Physics and
Chemistry.” Foundations of Physics, 46 (12) (2016), pp. 1713–1721.

[7] N. Vergés, P. García-Risueño and A. Sy ropoulos, “svrsymbols – A new font with
symbols for use in Physics texts.” Version 2.0a, Apr. 8, 2016. URL: http://www.
ctan.org/pkg/svrsymbols. (Accessed on Oct. 31, 2016.)
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TEXΝΙΚÉΣ
Βινιέτες, λετρίνες καὶ ἄλλα κοσμήματα

Οἱ παλιοὶ τυπογράφοι συνήθιζαν νὰ κοσμοῦν τὰ βιβλία τους μὲ προμετωπίδες (κά-
ποιες εἰκόνες ποὺ μπαίνουν στὸ ἐξώφυλλο καὶ στὸν μεγάλο τίτλο στὴν ἀρχὴ τοῦ βι-
βλίου), βινιέτες (κισσοί, κλήματα, μαίανδροι καὶ παρόμοια σχέδια στὸ ἐπάνω μέρος
τῆς πρώτης σελίδας ἢ στὸ κάτω μέρος τῆς τελευταίας σελίδας κάθε κεφαλαίου),
λετρίνες (δηλαδὴ ἀρχιγράμματα ἢ πρωτογράμματα στὴν ἀρχὴ τοῦ κειμένου κάθε
κεφαλαίου), κ.λπ.

Τὰ κοσμήματα αὐτὰ συνήθως ἦταν χαρακτικὰ ποὺ ἀναπαράγονταν ἀπὸ μάστο-
ρες τσιγκογράφους σὲ κλισέ (τσιγκογραφίες), γιὰ νὰ μποῦν στὸν σελιδοθέτη ἀνά-
μεσα στὶς ἀράδες μὲ τὰ μεταλλικὰ στοιχεῖα. Συχνά, τὰ ἴδια κλισέ (π.χ. οἱ λετρίνες)
χρησιμοποιοῦνταν σὲ πολλὲς ἐκδόσεις, μιᾶς καὶ τὸ κόστος δημιουργίας νέων ἦταν
ίδιαίτερα ὑψηλό. Ὅπως λέει καὶ ὁ Γιῶργος Κατσαμάκης στὸ ἄρθρο του στὸ παρὸν
τεῦχος (σσ. 7–14), σὲ κάποιες τέτοιες παλιὲς ἐκδόσεις, μποροῦμε νὰ θαυμάσουμε
τὰ ἀνώνυμα τυπογραφικὰ κοσμήματα σὰν δείγματα μιᾶς ἀπαράμιλης ἀλλοτινῆς
τέχνης.

Σήμερα, οἱ τσιγκογραφίες ἀντικαταστάθηκαν ἀπὸ σαρωμένα (σκαναρισμένα)
σχέδια. Τὰ σαρωμένα σχέδια μποροῦν νὰ φτάσουν σὲ ποιότητα τὶς παλιὲς τσιγκο-
γραφίες, ἀρκεῖ νὰ προσέξουμε λίγο πῶς θὰ τὰ ἀναπαράγουμε. Γιὰ μιὰ καλὴ ἀνα-
παραγωγὴ τέτοιων σχεδίων, χρειάζεται ἡ σάρωση νὰ εἶναι ἀσπρόμαυρη καὶ ὄχι
ἔγχρωμη, οὔτε σὲ διαβαθμίσεις τοῦ γκρίζου. Χρειάζεται ἐπἰσης, ἡ εὐκρίνεια (ἢ ἀνά-
λυση) τῆς σάρωσης νὰ εἶναι τουλάχιστον 300 dpi.

Ἐφόσον ἔχουμε ἕνα τέτοιο σκανάρισμα, τότε μποροῦμε νὰ τὸ ἀποθηκεύσουμε
σὲ μορφὴ bitmap (pbm, bmp, κ.λπ.) καὶ κατόπιν μὲ τὸ Potrace (http://potrace.
sourceforge.net) νὰ τὸ μετατρέψουμε σὲ eps ἢ pdf γιὰ νὰ τὸ συμπεριλάβουμε σὲ
κείμενο ποὺ ἐπεξεργαζόμαστε μὲ τὸ TEX κ.τ.ὅ.¹

Γιὰ παράδειγμα, ὁρίστε πῶς μετατρέψαμε ἕνα σχέδιο τοῦ ζωγράφου καὶ χα-
ράκτη Παναγιώτη Γράββαλου σὲ εἰκόνα pdf. Κατ’ ἀρχάς, ἡ εἰκόνα σαρώθηκε σὲ
σαρωτὴ Canon (CanoScan 4400F) στὰ 300 dpi καὶ ἀποθηκεύθηκε σὲ ἀσπρόμαυρο
ἀρχεῖο tiff. Τὸ ἀρχεῖο tiff μετατράπηκε σε ἀρχεῖο bmp μὲ τὸ πρόγραμμα GIMP
(www.gimp.org). Καὶ μὲ τὸ Potrace, τὸ ἀρχεῖο bmp μετατράπηκε σὲ ἀρχεῖο pdf. Λεπτο-
μέρεια του σχεδίου τοῦ Γράββαλου παρουσιάζεται στὴν ἑπόμενη σελίδα, ἀριστερὰ
σὲ μορφὴ bmp καὶ δεξιὰ σὲ μορφὴ pdf.²

Στὴν ἀριστερὴ εἰκόνα παρατηροῦμε ὅτι φαίνονται τὰ εἰκονοστοιχεῖα (pixel), τὰ
ὁποῖα ὅμως ἔχουν ἐξαφανιστεῖ κατὰ τὴν μετατροπὴ τῆς εἰκόνας σὲ pdf (δεξιὰ εἰ-

¹Σημειῶστε ὅτι τὸ πρόγραμμα Potrace πρέπει νὰ τὸ τρέξετε ἀπὸ τὸ παράθυρο ἐντολῶν τοῦ λειτουρ-
γικοῦ συστήματος, ποὺ γιὰ τὰ MS-Windows εἶναι γνωστὸ καὶ ὡς «παράθυρο DOS». Πάντως, κυκλοφο-
ροῦν καὶ γραφικὰ διάμεσα GUI γιὰ Mac OS X, GNU/Linux καὶ MS-Windows. Γιὰ περισσότερα, δεῖτε ἐδῶ:
http://potrace.sourceforge.net/index.html#other.

²Τὸ σχέδιο προέρχεται ἀπὸ τὴν ποιητικὴ δημιουργία τῆς Λύντιας Αὐλωνίτη (1920–2007) Ἕνα λειβάδι
διάττοντες, ἰδιωτικὴ ἔκδοση τυπωμένη στὸ τυπογραφεῖο τῶν Γ. Ἀργυροπούλου καὶ Α. Ζουμαδάκη στὴν
Ἀθήνα, μὲ ἔνδειξη «Montreal 1977».
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42 TEXνικές

κόνα). Ὅμως τὸ τελευταῖο εἶναι ἀρχεῖο ἀνυσματικό, πράγμα ποὺ σημαίνει πὼς ἡ εἰ-
κόνα περιγράφεται ἀπὸ διανύσματα καὶ δευτεροβάθμιες ἢ τριτοβάθμιες ἐξισώσεις
(vector graphics), καὶ ὄχι ὡς ἕνα πλαίσιο μὲ διατεταγμένα εἰκονοστοιχεῖα (raster
graphics). Ὡς ἐκ τοὐτου, μποροῦμε νὰ τυπώσουμε τὸ pdf σὲ ὁποιαδήποτε κλίμακα
χωρὶς καμία ἀπώλεια λεπτομέρειας, ἐκτὸς ἀπὸ ἐκείνη ποὺ ἴσως χάσαμε κατὰ τὴν
σάρωση τῆς εἰκόνας καὶ κατὰ τὴν μετατροπὴ τοῦ bmp σὲ pdf.

Ἂς δοῦμε ἐπίσης πῶς μποροῦμε νὰ ἐπεξεργαστοῦμε καὶ εἰκόνες ποὺ βρίσκουμε
ἀλλοῦ (π.χ. σὲ διαδυκτιακὲς βιβλιοθῆκες) καὶ ποὺ δὲν ἔχουν τὴν ἀπαιτούμενη ὑψηλὴ
εὐκρίνεια. Γιὰ τέτοιες εἰκόνες, μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε τὸ GIMP γιὰ νὰ διορ-
θώσουμε κάποιες τυχὸν ἀτέλειες καὶ νὰ τὶς μετατρέψουμε σὲ ἀρχεῖα bmp. Τέλος, μὲ
τὸ Potrace, μετατρέπουμε τὰ ἀρχεῖα bmp σὲ ἀρχεῖα pdf. Παρακάτω, δεῖτε πῶς ἀπο-
καταστάθηκε ἡ λετρίνα «Ο» τῆς σελίδας 9.

(jpeg) (pdf, χωρὶς διορθώσεις) (pdf, μετὰ ἀπὸ διορθώσεις)

Ἡ εἰκόνα στὰ ἀριστερὰ δείχνει τὴν λετρίνα σὲ μορφὴ jpeg, σὲ διαβαθμίσεις τοῦ
γκρίζου. Στὸ μέσο, ἡ λετρίνα ἔχει μετατραπεῖ σὲ μορφὴ pdf, ἀφοῦ πρῶτα ἀποθη-
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κεύθηκε σὲ ἀσπρόμαυρο bmp, χωρὶς ὅμως καμία ἄλλη διόρθωση ἐπὶ τῆς εἰκόνας. Ἡ
δεξιὰ εἰκόνα προέκυψε μὲ μετατροπὴ τοῦ jpeg σὲ ἀσπρόμαυρο bmp καὶ μετὰ ἀπὸ
διορθώσεις ἐπάνω στὴν εἰκόνα bmp, προτοῦ ματετραπεῖ σὲ pdf μὲ τὸ Potrace.

Μερικοὶ ἴσως ποῦνε πὼς μὲ τὴν ἀποκατάσταση, τὸ δεξιὸ «Ο» ἔχασε τὴν παλιακή
του γοητεία. Ἀλλὰ γι’ αὐτό, ὁ συγγραφέας δὲν μπορεῖ νὰ ἐκφέρει γνώμη. Ἄλλωστε,
ὅπως λέει κι ἡ παροιμία, περὶ ὀρέξεως, κολοκυθόπιτα!

∗ ∗ ∗

Ἀρχεῖα PDF γιὰ… ἀρχειοθέτηση

Ὅταν ἀνοίγουμε ὁρισμένα ἀρχεῖα PDF, ἐμφανίζεται ἡ ἔνδειξη

The file you have opened complies with the PDF/A standard and has been
opened read-only to prevent modification.

Αὐτὸ σημαίνει πὼς τὸ συγκεκριμένο ἀρχεῖο δημιουργήθηκε μὲ βάση τὸ διεθνὲς
πρότυπο ISO 19005, γνωστὸ καὶ ὡς «πρότυπο PDF/A», τὸ ὁποῖο καθορίζει τὸν τρόπο
δημιουργίας ἀρχείων PDF γιὰ τὴν μακροπρόθεσμη διατήρηση ἠλεκτρονικῶν ἐγγρά-
φων. Τὸ πρότυπο ἐφαρμόζεται σὲ ἔγγραφα ποὺ περιέχουν συνδυασμοὺς ἀπὸ γραμ-
ματοσειρὲς καὶ εἰκόνες διανυσματικὲς ἢ μὲ εἰκονοστοιχεῖα (raster).

Στὸν κόσμο τοῦ TEX, τὰ ἀρχεῖα DVI ἔχουν πλέον ἐγκαταλειφθεῖ (ἢ τουλάχιστον
δὲν τὰ βλέπει ὁ κοινὸς χρήστης) καὶ ἀντὶ γι’ αὐτά, ὅλες οἱ σύγχρονες μηχανὲς τοῦ
TEX (pdfTEX, XƎTEX, luaTEX) παράγουν ἀρχεῖα PDF. Πῶς ὅμως μπορεῖ κανεὶς νὰ πα-
ράγει ἕνα PDF σύμφωνα μὲ τὸ πρότυπο PDF/A;

Οἱ χρῆστες τοῦ pdfLATEX εἶχαν μιὰ λύση γιὰ νὰ φτιάχνουν ἀρχεῖα PDF/A ἤδη
ἀπὸ τὸ 2008: τὸ πακέτο pdfx (www.ctan.org/pkg/pdfx). Ἀπὸ τὴν ἄνοιξη τοῦ 2016, τὸ
pdfx δουλεύει καὶ μὲ τὸ XƎLATEX. Γιὰ νὰ γίνει αὐτό, ἀρκεῖ νὰ βάλουμε στὸν κώδικα
XƎLATEX μερικὰ μεταδεδομένα (metadata), ποὺ θὰ περάσουν καὶ στὸ τελικὸ PDF. Ὅμως
χρειάζεται λίγη προσοχή: τὰ μεταδεδομένα πρέπει νὰ μποῦν πρὶν ἀπὸ τὴν ἐντολὴ
\documentclass{...}, ὅπως στὸ ἑπόμενο παράδειγμα:

\begin{filecontents*}{\jobname.xmpdata} % ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
\Title{Ὁ δικός μου τίτλος}
\Author{Ἀ. Συγγραφέας\sep B. Writer}
\Keywords{recipes\sep συνταγές}
\CoverDisplayDate{Ὀκτώβριος 2016\sep October 2016}
\Publisher{Ἕλληνες Φίλοι τοῦ ΤεΧ\sep Greek TeX Friends}

\end{filecontents*} % ΤΕΛΟΣ ΜΕΤΑΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage{xltxtra}
\usepackage{xgreek}
\usepackage[a-1b]{pdfx}
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...
\begin{document}
...
\end{document}

Κατόπιν ἐκτελοῦμε τὸ XƎLATEX μὲ τὴν ἐντολή:

xelatex --shell-escape -output-driver="xdvipdfmx -z 0" <filename>.tex

ὅπου <filename>.tex εἶναι τὸ ὄνομα τοῦ ἀρχείου μας μὲ τὸν κώδικα XƎLATEX. Τὸ
PDF ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ θὰ εἶναι μόνον γιὰ ἀποθήκευση ἢ ἐκτύπωση, ἀλλὰ δὲν
θὰ ἐπιτρέπει νὰ κάνουμε σ’ αὐτὸ καμία ἀλλαγή. Στὴν παραπάνω ἐντολή, ἡ ἐπι-
λογὴ -output-driver="xdvipdfmx -z 0" εἶναι ἀπαραίτητη, γιατὶ τὸ πρότυπο ἀρ-
χεῖο PDF/A δὲν ἐπιτρέπει τὴν συμπίεση ἀρχείων pdf. Καὶ αὐτὸ ἐπιτυγχανεται μὲ τὸ
νὰ ποῦμε στὸ XƎLATEX νὰ καλέσει τὸν ὁδηγὸ xdvipdfmx μὲ μηδενικὴ συμπίεση z.

Ἂς σημειωθεῖ ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὸ πρότυπο PDF/A, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα παρό-
μοια πρότυπα ὅπως τὰ PDF/E, PDF/VT καὶ PDF/X, τὰ ὁποῖα φορτώνονται ὡς ἐπι-
λογὲς μὲ τὸ πακέτο pdfx. (Στὸ παραπάνω παράδειγμα, ἡ ἐπιλογὴ a-1b στὴν ἐντολὴ
\usepackage[a-1b]{pdfx} σημαίνει πὼς τὸ ἀρχεῖο ποὺ θὰ δημιουργηθεῖ θὰ εἶναι
σύμφωνο μὲ τὸ πρότυπο PDF/A-1b.) Ὁ ἐπεξηγηματικὸς ὁδηγὸς ποὺ συνοδεύει τὸ
πακέτο pdfx δίνει πολλὲς πληροφορίες γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ πρότυπα καὶ ἀξίζει νὰ τὸν
συμβουλευθεῖτε ἐὰν θέλετε νὰ δημιουργήσετε ἀρχεῖα… αἰώνια.

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com
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Jean-lucDoumont, Trees,Maps, andTheorems, 192 σελ. Principiæ, Kraainem, Βέλ-
γιο 2009. ISBN 978-90-813677-07. Τιμὴ 80,00 € σὺν 13,00 € γιὰ ἔξοδα συσκευασίας
καὶ ἀποστολῆς. Διατίθεται ἀπὸ τὸν ἱστοχῶρο http://www.treesmapsandtheorems.
com/.

Ζοῦμε στὴν ἐποχὴ τῆς πληροφορίας καὶ ὁ κάθε ἄνθρω-
πος, ἀπὸ τὴν νηπιακή του ἡλικία, καθημερινὰ βομβαρδίζε-
ται ἀπὸ ἀλλεπάλληλα, ἐπαναλαβανόμενα καὶ ἐνίοτε ἀντι-
φατικὰ μηνύματα. Μέσα στὸν κατακλυσμὸ πληροφοριῶν,
ὁ κάθε πομπὸς ἢ ἄγγελος μηνυμάτων βρίσκει τρομερὴ δυ-
σκολία στὴν μετάδοση τοῦ μηνύματος, γιατὶ ὁ δέκτης εἶναι
πλέον κορεσμένος.

Οἱ δημοσιεύσεις καὶ οἱ παρουσιάσεις δίνουν καὶ παίρ-
νουν: στὸ σχολεῖο, στὸ πανεπιστήμιο, στὴν δουλειά, στὴν
πολιτική — μὲ λίγα λόγια παντοῦ. Ποιές ὅμως ἀπ’ αὐτὲς
τὶς δημοσιεύσεις μᾶς ἐντυπωσιάζουν καὶ μᾶς κάνουν νὰ
τὶς θυμόμαστε; Ἐλάχιστες, γιατὶ ὅπως εἴπαμε, ὁ δέκτης —
ἀναγνώστης, ἀκροατὴς ἢ θεατής — ἔχει μπουκώσει ἀπὸ
μηνύματα.

Στὸ βιβλίο Trees, Maps, and Theorems, ὁ βέλγος μηχανικὸς καὶ διδάκτορας Φυ-
σικῆς Jean-luc Doumont λέει πὼς μήνυμα δὲν σημαίνει πληροφορία, ἀλλὰ ἑρμηνεία
μιᾶς πληροφορίας. Κατὰ τὸν ἴδιο, ἐπιτυχὴς μετάδοση τοῦ μηνύματος σημαίνει πὼς
ὁ δέκτης θὰ τὸ προσέξει, θὰ τὸ κατανοήσει καὶ θὰ δράσει ἀναλόγως. Καὶ ὁ Doumont
συμπληρώνει πὼς ἡ «ἀποτελεσματικὴ ἐπικοινωνία» βασίζεται σὲ τρεῖς «νόμους»:

1. Ὁ συγγραφέας εἶναι ὁ μόνος ὑπεύθυνος γιὰ τὴν δημιουργία τῶν μέσων γιὰ
τὴν ἀποτελεσματικὴ μετάδοση τοῦ μηνύματός του πρὸς τὸ κοινό. Συνεπῶς,
τὰ μέσα ἐπικοινωνίας δὲν προσφέρονται γιὰ ἐπιδείξεις εὐρυμάθειας, οὔτε τὸ
κοινὸ εἶναι ὑποχρεωμένο νὰ σπαζοκεφαλιάζεται γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ τὸ μή-
νυμα.

2. Ἡ ἐπικοινωνία ἔχει νὰ ἀντιπαλέψει τὸν θόρυβο, ποὺ ἐμποδίζει τὴν μετάδοση
τοῦ μηνύματος. Ὁ συγγραφέας πρέπει νὰ φροντίσει ὥστε τὸ μήνυμα στὶς ἐπι-
κοινωνίες του νὰ εἶναι ἀρκετὰ ἀνθεκτικὸ γιὰ νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τὸν θόρυβο.

3. Ἀκόμα κι ἂν τὸ μήνυμα εἶναι ἰσχυρό, ἡ ἐπανάληψη τοῦ μηνύματος αὐξάνει τὶς
πιθανότητες γιὰ προσέγγιση τοῦ συγγραφέα μὲ τὸ κοινό του.

Λάτρης τῆς ἁπλότητας καὶ τῆς εὐθύτητας, ὁ Doumont δίνει, σὲ ξεχωριστὰ κε-
φάλαια, πολλὲς καὶ χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ ἀπολεσματικὰ κείμενα, ἀποτελεσματικὲς
παρουσιάσεις καὶ ἀποτελεσματικὲς γραφικὲς παραστάσεις (δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε

45
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πὼς καὶ οἱ εἰκόνες μεταφέρουν μηνύματα). Τὸ βιβλίο ἔχει μέγεθος Α4 καὶ εἶναι ὀρ-
γανωμένο μὲ τέτοια διάταξη, ὥστε ὁ ἀναγνώστης νὰ βρίσκει ἀπαντήσεις στὰ ἐρω-
τήματά του εὔκολα καὶ γρήγορα.

Τὸ βιβλίο Trees, Maps, and Theorems εἶναι φτιαγμένο μὲ τὸ TEX. Ἐδῶ ὅμως εἶναι
ποὺ ὑπάρχει κάτι παράδοξο. Παρότι ὁ συγγραφέας εἶναι θαυμαστὴς τοῦ ἁπλοῦ, τὸ
βιβλίο του μοιάζει νὰ ἀποτελεῖ ἐπίδειξη τῶν ἱκανοτήτων του στὸ TEX: παράγραφοι
ποὺ εἶναι τέλεια ὁρθογωνισμένες (δούλεψε πολὺ τὸ \parfillskip=0pt), σημεῖα στί-
ξης ποὺ βγαίνουν στὸ περιθώριο (προφανῶς χρησιμοποιήθηκε τὸ πακέτοmicrotype),
κ.λπ. Τὸ γενικότερο ὕφος τελειότητας καὶ ἡ κάπως μεγάλη ἔκταση τοῦ βιβλίου ἔρ-
χονται κάπως σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς τρεῖς νόμους τοῦ συγγραφέα γιὰ τὴν ἁπλότητα
καὶ τὴν οἰκονομία ποὺ χαρακτηρίζουν ἕνα ἀποτελεσματικὸ μήνυμα. Δάσκαλε ποὺ
δίδασκες…

∗ ∗ ∗

George Grätzer, Practical LATEX , 216 pages. Springer, Cham, Ἑλβετία 2014. ISBN
978-3-319-06424-6. Τιμὴ 28,88 €.

Ὁ μαθηματικὸς καὶ πανεπιστημιακὸς καθηγητὴς
George Grätzer εἶναι γνωστὸς στὸν κόσμο τοῦ TEX ὡς
ὁ συγγραφέας τεσσάρων ἐγχεριδίων γιὰ τὴν χρήση τοῦ
LATEX, δύο ἐκ τῶν ὁποίων ἀπευθύνονται στὸ μαθηματικὸ
κοινό. Στὸ πιὸ πρόσφατο βιβλίο του μὲ τίτλο Practical
LATEX, ὁ Grätzer προσπαθεῖ νὰ δώσει ὁδηγίες σὲ ἀρχάριους
ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀρχίσουν γρήγορα νὰ χρησιμοποιοῦν τὸ
LATEX. Στὰ ἐννιὰ κεφάλαια τοῦ βιβλίου καλύπτονται ὅλα
τὰ βασικὰ θέματα, ἀπὸ τὴν ἁπλὴ στοιχειοθεσία κειμένου
ἕως τὴν εἰσαγωγὴ εἰκόνων καὶ τὴν δημιουργία διαφανειῶν
γιὰ παρουσιάσεις.

Αὐτὰ ποὺ δὲν καλύπτει τὸ βιβλίο εἶναι ἡ στοιχειοθε-
σία κειμένων σὲ γλῶσσες ἄλλες πέρα ἀπὸ τὰ Ἀγγλικά, ἡ χρήση γραμματοσειρῶν
OpenType, καὶ μερικὰ ἄλλα θέματα ποὺ πιθανῶς ὁ συγγραφέας τὰ θεώρησε ὑπερβο-
λικὰ προχωρημένα γιὰ πρωτάρηδες. Πάντως, παρόλο που ὁ συγγραφέας συμπλή-
ρωσε τὸ 80ὸ ἔτος τῆς ἡλικίας του, εἶναι τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ ἀναφέρει πῶς μπορεῖ
κάποιος νὰ ἐγκαταστήσει καὶ νὰ χρησιμοποιήσει τὸ LATEX στὸ iPad. Φαίνεται πὼς
οἱ τεχνολογικὲς ἐξελίξεις, ὅπως κι ἔρωτας, χρόνια δὲν κοιτοῦν!

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com
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LETTER TO THE EDITORS
Mr. Georg Grabkowsky, nephew of the late Hermann Zapf, wrote us the following
message:

From: grgolf at gmx dot de
To: asyropoulos at yahoo dot com
Sent: Tuesday, April 26, 2016 12:05 PM
Subject: Hermann Zapf

Dear Mr. Syropoulos,

Gudrun Zapf, my mother's sister, asked me to thank you very
much for sending the booklet "The Eutypon" to her. She was
very impressed to find such a kind memory of her husband in
your booklet in such a fine style and design.

With best wishes,

Georg Grabkowsky
Amselweg 11
56727 Mayen
Germany
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Ἀπὸ τὸ χθὲς

Ἕνα πρώιμο ἐλληνικὸ offset

Τὸ καλοκαίρι τοῦ 1944, ἐνῶ ὁ κόσμος φλέγονταν, ὁ Γιῶργος Σεφέρης προχώρησε σὲ μία «ἰδιωτικὴ ἔκ-

δοση» τῆς ποιητικῆς συλλογῆς Ἡμερολόγιο Καταστρώματος Β′. Ἕνα ἀντίτυπο αὐτῆς τῆς ἔκδοσης βγῆκε

σὲ πλειστηριασμὸἀπὸ τὸν ἀθηναϊκὸ οἶκο δημοπρασιῶνΒέργος (vergosauctions.com) τὸφθινόπωρο
τοῦ2016. Στὸν κατάλογο τοῦπλειστηριασμοῦπαρουσιάζεται ὁ παραπάνωκολοφώνας, ποὺδείχνει πὼς

τὸ ὄφσετ (ἡ μέθοδος ἐκτύπωσης μὲ φωτομεταφορὰ τοῦ κειμένου καὶ τῶν εἰκόνων σὲ εἰδικὲς πλάκες)

εἶχε ἤδη ἀρχίσει νὰ χρησιμοποιεῖται ἀπὸ ἕλληνες τυπογράφους, ἔστω ἐκτὸς Ἑλλάδας. Τὸ κείμενο μὲ τὰ

μαῦρα γράμματα ἔχει ἀναπαραχθεῖ μὲ τὸ ὄφσετ, ἐνῶ ἡ ὑπογραφὴ καὶ ἡ ἀρίθμηση τοῦ αντίτυπου εἶναι

ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ ποιητῆ.
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Ἀπὸ τὸ χθὲς… 49

Ἡ Καλλονὴ τοῦ Zapf

Τὸ στοιχειοχυτήριο Βικτώρια, ποὺ λειτουργοῦσε κάποτε στὸ Πικέρμι Ἀττικῆς, εἶχε κυκλοφορήσει τὰ

στοιχεῖα Optima του Χέρμαν Τσάπφ, μὲ τὴν ἐπωνυμία «Καλλονῆς». Ἴσως νὰ μὴν ὑπάρχει ἄλλο ὄνομα

πιὸ κατάλληλο καὶ πιὸ κολακευτικὸ γιὰ δημιουργία τοῦ Τσάπφ. Στὶς εἰκόνες παρουσιάζεται μιὰ σελίδα

ἀπὸ κατάλογο τῆς Βικτώριας, ποὺ κυκλοφόρησε περίπου στὰ 1978, καθὼς καὶ ἕνα κομμάτι ἀπὸ σελίδα

τοῦ περιοδικοῦ Ἀντὶ μὲ στοιχεῖα Καλλονῆς (περίοδος β′, τχ. 1, 7 Σεπτεμβρίου 1974, σελ. 8).
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50 Ἀπὸ τὸ χθὲς…

Ὁ τελευταῖος μάστορας;

Ὁ τυπογράφος καὶ ἐκδότης Χρῆστος Δάρρας, ποὺ ἀπεβίωσε στὴν Ἀθήνα στὶς 5 Ὀκτωβρίου 2015 σὲ

ἡλικία 76 ἐτῶν, ἦταν ἕνας ἀπὸ τοὺς τελευταίους ἕλληνες μάστορες τῆς τυπογραφίας μὲ μεταλλικὰ στοι-

χεῖα. Ὁ ἴδιος εἶχε δημιουργήσει τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο Ἰδεόγραμμα καὶ εἶχε κυκλοφορήσει μερικὰ βιβλία

μοναδικῆς ὀμορφιᾶς μὲ ἔργα τοῦ Παπαδιαμάντη, τοῦ Παλαμᾶ, τοῦ Καβάφη, τοῦ Καρυωτάκη, κ.ἄ. (Φω-

τογραφία: Σπύρος Στάβερης, www.lifo.gr)
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Instructions for Authors

Eutypon (Εὔτυπον), the journal of the Greek TEX’s Friends Group, is published twice annually. The
journal publishes articles on TEX and its associated programs (such as pdfTEX, XƎTEX, BibTEX, 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 written consent of the copyright holder of the original work.

Those 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 written in LATEX or XƎLATEX code).
The article should be written in Greek or in English, although articles written in other languages will

not be excluded from consideration.
Any photos/images accompanying the article should be submitted in jpeg or eps (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 submitted to the journal shall be reviewed by the journal’s Editorial Board whether they
are suitable for publication. The Editorial Board will contact the author of the submitted article in case
revisions or modifications are needed.

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

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 pdfTEX, τὸ
XƎTEX, τὸ BibTEX, 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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