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Eutypon (Εὔτυπον) is a publication of the
“Greek TEX’s Friends” (GTF) Group. It is
published twice a year and it is distributed
for free in electronic format to the mem-
bers of the GTF Group, and to the public
in general through Internet. Printed copies
are also sent to contributors to the journal
as well as to selected libraries. e articles
of Eutypon deal with TEX and with elec-
tronic typeseing in general.

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

366, 28th October Street
GR-671 00 Xanthi

Greece

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

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

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

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

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

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

28ης Ὀκτωβρίου 366
671 00 Ξάνθη

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

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

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

Ἡ Συντακτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Εὐτύπου ἀποτελεῖ-
ται ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Συρόπουλο (Ξάνθη), τὸν
Δημήτρη Α. Φιλίππου (Βόλος) καὶ τὸν Γιάννη Δη-
μάκο (Πάτρα).
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Βιβλίο χωρὶς χαρτὶ

Φίλοι συνTEXνίτες,

Τὸ βιβλίο καὶ τὸ χαρτὶ ταξίδεψαν χέρι–χέρι γιὰ αἰῶνες, ἴσως
καὶ γιὰ χιλιετηρίδες ἐὰν συνυπολογίσουμε καὶ τὰ χρόνια τῶν χει-
ρόγραφων κωδίκων πρὶν τὴν ἀνακάλυψη τῆς τυπογραφίας ἀπὸ τὸν
Γουτεμβέργιο. Νά ὅμως ποὺ στὴν ἐποχή μας ἡ πορεία αὐτῶν τῶν
δύο ἀντικειμένων/μέσων φαίνεται νὰ χωρίζει. Τὸ ἠλεκτρονικὸ βι-
βλίο, τὸ γνωστὸ e-book, ἔκαμε δειλὰ τὴν ἐμφάνισή του ἀκόμα καὶ
στὸν περιορισμένης ἐμβέλειας ἑλληνικὸ ἐκδοτικὸ κόσμο.

Πῶς θὰ γίνει λοιπὸν ἡ μαζικὴ μετάβαση τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου
ἀπὸ τὸ χαρτὶ στὴν ὀθόνη; Ποιόν ρόλο μπορεῖ νὰ παίξει τὸ TEX καὶ
τὰ διάφορα παράγωγά του σ’ αὐτὴ τὴν ἀλλαγή; Ὑπάρχει ἄλλο
ἐλεύθερο λογισμικὸ χρήσιμο στὸν νεό κόσμο τοῦ e-book;

Στὸ παρὸν τεῦχος, πέντε ἄρθρα (γιὰ τὴν ἀκρίβεια 4½) ἔχουν
σχέση μὲ ἠλεκτρονικὲς ἐκδόσεις. Ὁ Nick White παρουσιάζει τὴν
ἐκπαίδευση τοῦ Tesseract στὴν ὀπτικὴ ἀνάγνωση ἀρχαίων ἑλληνι-
κῶν. Ὁ Ἀπόστολος Συρόπουλος μᾶς ἐξηγεῖ πῶς μποροῦμε νὰ δη-
μιουργήσουμε e-book μὲ τὸ LATEX. Τὴν δική τους ἄποψη γιὰ τὰ ἠλε-
κτρονικὰ βιβλία καταθέτουν ὁ ἐκδότης Πέτρος Παπασαραντόπου-
λος καὶ ἡ ἐκπαιδευτικὸς Ἀναστασία Πεχτελίδου. Ἐπιπλέον, στὴν
βιβλιοπαρουσίαση γίνεται ἀναφορά (τὸ μισὸ ἄρθρο ποὺ λέγαμε)
σὲ ἕνα σχετικὰ πρόσφατο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων Gutenberg μὲ θέμα
τὸ ἑλληνικὸ e-book.

Τὸ τεῦχος συμπληρώνεται μὲ ἕνα ἄρθρο ἱστορικῆς φύσης,
ὅπου παρουσιάζεται τὸ ἐκδοτικὸ καὶ τυπογραφικὸ ἔργο τοῦ Νί-
κου Καχτίτση, μιᾶς ἰδιαίτερης προσωπικότητας τῆς μεταπολεμι-
κῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας ποὺ ἔζησε τὰ πιὸ δημιουργικά του χρό-
νια ἐκτὸς Ἑλλάδος. Ἱστορικῆς φύσης εἶναι καὶ μιὰ διόρθωση γιὰ
τὸ ποιός ἦταν ὁ πρῶτος λογοτέχνης ποὺ χρησιμοποίησε γραφομη-
χανή. Τέλος, οἱ TEXνικὲς δίνουν λύσεις σ’ ἕνα πρόβλημα καθαρὰ
ἑλληνικό: τὴν ἄνω τελεία!

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 σὲ τούτη τὴν σελίδα δείχνει τρία μοναχικὰ ἦτα μὲ ὀξεία σ’ ἕνα ἄδειο
τυπογραφικὸ συρτάρι. Εἶναι λεπτομέρεια φωτογραφίας ποὺ τράβηξε ὁἈντώνηςΛα-
μνάτος στὸ Μοναστηράκι στὶς 3 Δεκεμβρίου 2011 καὶ ποὺ τὴν βρήκαμε στὸ flickr
(http://www.flickr.com/photos/lamnatos/6629039029/).

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

Ἡ μηλιὰ ποὺ φυτρώνει μέσα ἀπὸ ἕνα βιβλίο, στὴν τελευταία σελίδα τοῦ τεύχους,
εἶναι τοῦ ζωγράφου, χαράκτη καὶ εἰκονογράφου βιβλίων Παύλου Βαλασάκη (γεν.
1925). Προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ Στὴ Θράκη τοῦ παπποῦ μου
(διασκευὴ Γεωργίας Ταρσούλη, Ἀτλαντίς, Ἀθήνα, περίπου 1975).

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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Training Tesseract for Ancient Greek OCR

Nick White

Department of Classics and Ancient History

38 North Bailey

Durham, DH1 3EU

UK

Email: nick dot white at durham dot ac dot uk

is paper discusses the process of training the Tesseract OCR engine to sup-
port Ancient Greek. It covers the general procedures involved in training a new
language for Tesseract, both training the script with common printed fonts and
adding hints about how the language works to improve recognition. It discusses
the particular challenges that arose with Ancient Greek, in the main due to
Tesseract’s English language heritage. It goes on to describe the various strate-
gies and small programs which were wrien to overcome these. It concludes
with recommendations for changes to Tesseract to make OCR training easier
and further improve recognition accuracy.

1 Introduction

Optical Character Recognition (OCR) is a difficult task. Put simply, it is the au-
tomatic extraction of text from an image, which may be in a variety of fonts, and be
distorted in all sorts of ways. ankfully, it is a problem which is well-understood,
and has been worked on by many intelligent people in recent decades. Historically
most work on OCR technologies has been focused primarily on English, but happily
most of the difficult problems are quite generalisable. General purpose OCR soware
is now available, making the creation of an OCR solution for other scripts feasible in
a reasonable length of time.

We currently worked on a research project funded by the European Research
Council, entitled ‘Living Poets: A New Approach to Ancient Poetry.’ e project
needs digital copies of a variety of Ancient Greek works. Some of the texts we need
have no digital version at all, and others are unfortunately not freely licensed, leaving
us unable to use them safely. So we decided to be bold and forge an OCR solution.
Even for our small corpus of texts it saved time over manually inpuing them, but
more importantly the result can be shared and used freely by anybody else.

We hope that this article may be useful to several groups of people. It aims to
be broadly useful for those interested in training a similar language for OCR (or
improving an existing training), in which case it should be read alongside Tesseract’s
own training guide. We hope that it will also be interesting to a broader audience as
a discussion of the particular challenges involved in the accurate OCR of Ancient
Greek.
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2 N. White

2 OCR options

2.1 Requirements

ere are several good quality OCR programs which could be taught to recognise
Ancient Greek. A key requirement for us was that the program we built on was free
and open source soware (FOSS), both for pragmatic and ideological reasons.

e ability to study how the program works is a massive advantage in best tai-
loring it for our needs. Another big plus is that any potential improvements can
be discussed with the developers of the soware, and potentially added, either by
ourselves, the core developers, or other interested parties. It also ensures that the
work we have done has a beer chance of remaining beneficial aer the project, as
anybody who finds it useful can build upon it and keep it working should the OCR
program it is built upon significantly change.

Working with soware which is not FOSS, and thus being unable to fully share
the results for others to use and build on, inevitably results in duplication of work.
is is particularly harmful given that Ancient Greek scholarship is such a niche and
poorly funded field.

More broadly, by contributing to common code, and ensuring the results are
themselves freely available for study and improvement, we are able to maximise the
utility and good the project does.

2.2 Tesseract

One FOSS OCR program shines in comparison to its competitors, namely Tesser-
act, originally developed by Hewle-Packard in the 1980s, and now overseen by
Google, and very likely seeing heavy use in the Google Books project. Like most
OCR programs, it was originally designed for English, but over the last few years
there has been heavy emphasis on making it more suitable for other languages and
scripts. While its English heritage is still visible in parts (as discussed below), it re-
mains an excellent option for other languages, as evidenced by the large range of
languages already available for it.

A large variety of other OCR soware now uses Tesseract as a base.is gives the
additional advantage that any of these extra programs can automatically then sup-
port Ancient Greek, including programs which are entirely web based, and programs
wrien for smartphones.

In summary, it is an excellent quality OCR program, with a large amount of flexi-
bility, a solid codebase, and a large, engaged community of interested people around
it.

3 Training the maine

Teaching Tesseract to recognise a new language is a process called training. Each
training consists of several parts, describing the shapes of characters and giving a
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Training Tesseract for Ancient Greek OCR 3

variety of information on how the language works. Each major part of the training
is covered below, as we walk through the steps to training Ancient Greek.

ere are several points in training where one can make a trade-off between the
speed of Tesseract’s recognition versus its accuracy. In most such cases, we erred on
the side of accuracy—Tesseract is very efficient and quick (taking a modest desktop
PC a few seconds to process a book page), and slowing it down slightly is generally
well worth it for improved accuracy.

3.1 e tif/box step: aracter shape training

e most important part of training is specifying the shapes of every character.
is is done by creating image files containing each character, and specifying in a
separate text file the coordinates and UTF-8 codepoint of each character. One can
then run several programs distributed with Tesseract to extract and store the char-
acter shapes. is is generally referred to as the tif/box step, as historically the only
image format Tesseract supported was TIFF, and the text file specifying character
coordinates is called a box file.

e official advice is to use scanned images for training, run Tesseract in a spe-
cial mode to guess at the correct location of each character, and edit the resulting
coordinates and UTF-8 characters as appropriate. However, there are several issues
that make this difficult for Ancient Greek.

For a reliable training process every character needs to occur at least a few times,
which can be difficult with a large character set or if one is interested in including
uncommon characters. While Ancient Greek does not have a large alphabet, for the
purposes of OCR with Tesseract it does. Ancient Greek has two types of diacritical
marks; breathing marks (which can be smooth: ᾽ or rough: ῾), and accents (which
can be acute: ´ grave: ` or circumflex: ῀). ese can be applied in a large variety of
combinations to all vowels, and are placed either above the character, or to the le
for the upper case.

Being designed originally for English, Tesseract has no concept of diacritics, and
thus cannot separately recognise a character and a diacritical mark above it, and out-
put the individual UTF-8 codepoints for the character and the combining diacritical
mark. Instead it must be trained every possible combination of characters and dia-
critical marks. Moreover, one cannot just scan character lists, as Tesseract requires
the image to be as close to the format of printed text as possible, in order to make
informed choices about relative character position and size. Using scans would there-
fore requiremany pages, and a great deal of time to create the corresponding box files,
to ensure every possible character was accounted for.

A much beer choice is to generate an image file and corresponding box file au-
tomatically. is makes it easy to include every character several times, and removes
the tedious, time-consuming and error-prone step of manually editing box files. As
mentioned above, it is important to include the characters in realistic text, so that the
relative position and size of each character can be correctly determined. e solu-
tion we came to was two-fold. First, a text file is created, which is filled with random
words from an Ancient Greek wordlist in such a way as to ensure that each required
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4 N. White

character is accounted for at least a minimum number of times, and sentences start
with an uppercase leer. is text file is then fed into another program which out-
puts an image file using a given font, and a corresponding box file describing the
location of each character. We named the text generation program makegarbage, and
the image and box generation program lazytrain. ey, and indeed all programs
we used in the training, are freely available online (see below for links) in the hope
that they may be useful to others, both to improve on the Ancient Greek training,
and to help create OCR trainings for new languages (and indeed they have already
been used to help train Esperanto). More information on their workings is included
below.

Tesseract can be trained for as many different fonts as are needed. e wonder-
ful fonts available from the Greek Font Society were obvious good candidates to use,
being high quality and closely based on the most common printed typefaces of An-
cient Greek. We initially also included all other fonts installed on a Debian system
which had the appropriate characters, but on testing found that they reduced quality
significantly. e lesson being to train Tesseract only with the kinds of fonts you are
likely to encounter in the works you actually plan to scan.

Another tricky issue is that while Tesseract on the one hand wants text as close
as possible to what it will be scanning, training will fail if the characters are too close
together. is has become less of a problem with newer releases of Tesseract, but is
particularly important to bear in mind if training for Tesseract version 2.

e greater the number of characters that are present in the training set, the
greater the chance for Tesseract to misrecognise a character for a similar-looking
one. Other than with word lists (described in more detail below), there is no way to
inform Tesseract of the rarity of a character. is creates a trade-off between com-
plete coverage of characters, including rare forms, and accuracy of the most common
characters. Fortunately recognition was good enough that adding archaic and rare
characters did not have a large negative impact on results, but it is something else to
be wary of.

3.1.1 makegarbage: creating a comprehensive—if incomprehensible—Greek text

e makegarbage program, when given a list of required characters and a
wordlist, will print out random words ensuring that each character is included at
least five times. e number 5 was chosen as it should provide enough of a represen-
tative sample for Tesseract to be confident of character positioning and shape, with-
out causing the resulting text file to expand to enormous proportions. It is wrien
in bourne shell, and works by going through each required character and printing
a random word containing it from the wordlist. If the character is punctuation, it is
just printed directly aer the last word. is is not strictly ideal, as it should follow
the conventions of where the punctuation is used, but in practice was easier and still
gave good results. e wordlist is all lowercase, so if the character is uppercase it
does not match anything in the wordlist, and so is just prepended onto a random
word.
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Training Tesseract for Ancient Greek OCR 5

e resulting text file looks like wonderful Ancient Greek to Tesseract, and
garbage to anybody who actually tries to read it.

3.1.2 lazytrain: automatically creating use tif/box sets

lazytrain (named loosely aer the Ozzy Osbourne song Crazy Train) outputs an
image file and box file to train Tesseract character shapes. It is wrien in C, and uses
the ImageMagick API for both font processing and image writing. It works by going
through a UTF-8 text file (created by makegarbage) character by character, outpuing
each character in the chosen font, and recording the position and dimensions of the
character drawn into the box file.

Tesseract works best if trained with a similar DPI (dots per inch) to what is being
scanned, 600DPI being the general preference. Whereas Tesseract expects scanned
pages for training, there is no harm in using images of different dimensions to a
normal page, so long as line breaks still occur as expected. With that in mind, the
height of the image is calculated to be as large as is needed to fit all of the text on one
image, which was generally prey huge. (So huge in fact that trying to display the
image triggered a bug in our whizzy office PC crashing the graphics driver.)e other
key consideration is spacing between characters. As mentioned above, version 2 of
Tesseract is particularly fussy about each character having plenty of space around it,
or it will oen fail in the training with unclear error messages. Aer some testing,
we found that around 10 pixels of space between each leer worked well, which is
not actually very significant in a 600DPI image.

3.2 Wordlists: vocabulary training

Tesseract trainings can include two wordlists, a somewhat comprehensive list,
and a most frequent words list. ere are not any guidelines on how many words
should be included in each list, but examining other popular trainings the consensus
seems to be in the hundreds of thousands for the main list, and in the low hundreds
for the frequent words list.

e Perseus project now makes its Ancient Greek texts freely available to down-
load in a bundle, licensed under the Creative Commons Aribution–ShareAlike li-
cense, which we could be confident in using freely. So we wrote a program (word-
listfromperseus) to scan through the corpus and generate a list of all words and
their frequencies, which could be easily parsed into twowordlists of appropriate sizes
for Tesseract. We excluded the least common words from the final wordlist, both to
reduce the likelihood of including typos and to minimise the chances of common
words being substituted for rare words by Tesseract.

3.3 unicharambigs: teaing some basic rules

A unicharambigs file is designed to allow Tesseract to spot and correct common
misrecognition errors, where a set of characters which are unlikely to be next to one
another are substituted for a more likely combination. A simple example is the rule
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6 N. White

Figure 1: Excerpt of unicharambigs file showing rules to replace invalid positions of breathing char-

acters with likely alternatives. These rules state that any time epsilon (ε) is followed by omega (ω) with

a breathing mark and any accentuation, they should always be replaced with an ε followed by ω with

similar looking accentuation, but without a breathing mark.

to change two apostrophes into a double quote mark. ese rules come in two types,
suggestions and demands. Suggestions are taken into account by Tesseract, but not
necessarily acted on (e.g., they are unlikely to change a word in the word list to a
word not in it.) e other types of rules are always executed.

A goodway to find rules is to create a trainingwith the above parts, and seewhich
types of errors are particularly common. Some obvious examples were pi (π) being
misrecognised as double tau (ττ), and phi (φ) being misrecognised as open bracket
followed by rho ((ρ).

ere are also more interesting tasks for which the unicharambigs file can be
used, with a lile imagination. Many languages have rules about places that certain
characters cannot be, and Ancient Greek is no exception. A primary example of this
is breathing marks, which can only occur above the first character of a word, or
the second in the case of a digraph or dipthong. e unicharambigs file syntax is
very basic, and can only specify which character combinations should be replaced
by others—there is no way of marking the beginning or end of a word, or general
rules regarding how different classes of characters can behave.

Accents being misrecognised as breathing marks in the middle of a word was a
common enough occurrence that I was keen to find a way to quash it. While it is not
possible to directly specify that a character with a breathing that does not come at
the start of a word should be replaced with the most similar looking accent character,
one can do so in a roundabout way. One can create a series of rules which match each
character directly followed by a breathing character, and demand that the breathing
character be replaced by a similar accented character (Figure 1). e case of digraphs
and dipthongs is similar, in which case no change is made, unless another character
preceeds them. When treating every possible accentuation of a leer as a separate
character, the number of rules to do this is quite massive. Computers are great rule-
followers, though, so we wrote a program (called breathingambigs) to output every
necessary rule, which ends up being around 35,000 separate rules.

A unicharambigs file of that magnitude does slow down OCR processing some-
what. However, it is only on the order of a second or two difference per page, and
improves results very significantly. Recognition of diacritics is by far the largest area
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for mistakes when doing OCR of Ancient Greek, due largely to their small size and
distance from the main character. Several other smaller sets of rules also helped to
improve things. ese ensured that rough breathing characters before uppercase let-
ters were not misrecognised as quote (’) or semicolon (ano teleia: ·) characters.

e other issue is the rho. is needs to be treated separately from the other
vowels in regards to breathings, for two reasons. Firstly, a rho at the start of a word
should always have a rough breathing, and secondly, a double rho in the middle of a
word is sometimes printed with a smooth followed by a rough breathing (ῤῥ). ese
issues can be largely dealt with using a couple of types of unicharambigs rules, first
that a ῥ with anything before it except a ῤ should have its breathing removed, and
second that a ῤwithout a ῥ following it should have its breathing removed.e rules
for this are created using a program called rhoambigs.

One casualty of these breathing rules is the crasis; when two words are joined
together, a breathing mark can end up in the middle of a word. Diacritic recogni-
tion is so improved by the breathing rules that they are still worth having despite
sometimes mistakenly removing a valid breathing in the case of a crasis. It should be
possible to solve the issue, perhaps by whitelisting crasis words with breathings in
the unicharambigs rules, but that work still needs to be done.

3.4 Configuration

Tesseract has a very large number of configuration options, which can be set in
training files. Unfortunately they are not listed anywhere, and generally lack any
description as to their use or purpose. e intrepid can however wander through the
Tesseract code and get a reasonable idea of extra things to tweak to improve things.
A search for the string _VAR_H in all .h files of the source code produces a list of
around 600 options to choose from. In general sticking to the default values makes
sense; it gives the best chance of results improving when Tesseract is updated, and
over-optimising carries the risk that the recognition may be far worse for certain
documents or tasks that have not been anticipated.

One seing that made a massive difference to recognition quality for Ancient
Greek involved line detection.ere was a persistent problemwhere Tesseract would
oen misrecognise diacritics above characters as a separate line of text. is resulted
in a line of nonsense, with the diacritics by themselves being incorrectly recognised
as whole characters, followed by a line lacking any of the diacritics at all. Aer a
good deal of trial and error, it was found that significantly increasing the option
textord_min_linesize prey much solved the issue.

Aer the initial recognition step, Tesseract applies certain penalties or bonuses
to words and characters, to weigh up whether they should be changed ac-
cording to various rules. is is how the word lists are used, as well as
the suggestion ambiguity rules. Initially we increased the penalty assigned to
words not in a word list, using the language_model_penalty_non_dict_word and
language_model_penalty_non_freq_dict_word options. is increased the chance
that a close recognition would be switched to a word from the word list. is seemed
to improve results in our testing, but we eventually realised that this was due to
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the fact that the text with which we were doing most of our testing happened
to be used for the wordlist production. Given the large diversity of word forms
in Ancient Greek, treating the wordlist as relatively complete and definitive is ac-
tually a particularly bad idea, and newer versions of the training no longer have
the increased word list penalties. We did however successfully increase the penalty
for unexpected punctuation, e.g., punctuation in the middle of a word, with the
language_model_penalty_punc option. is was important as diacritics were some-
times recognised separately from their parent characters, oentimes resulting in an
erroneous quote (’) or semicolon (ano teleia: ·) in the middle of a word.

3.5 Scripts: automating everything

When creating an OCR training it is important to be able to try different ap-
proaches and quickly get feedback. ere are quite a number of Tesseract commands
to process the different parts into a usable training, however, and some of these take
a long time to complete. As such automating different parts of the training process
was important for quick and reliable testing, as well as to codify how it all fit to-
gether. e core of these scripts is called combinetraining, which takes the different
components of a Tesseract training and runs the appropriate commands to output a
usable training file. e tif/box step is particularly time-consuming, however, in the
order of hours, so that was done separately with a script called masstrain, which was
used only when the tif/box files changed in some way. We ordered the scripts with a
Makefile, which tracked dependencies to ensure that only the minimum necessary
was rebuilt when something was changed. Creating a new version of the training
was then just a case of running make and toddling off to make a cup of tea.

4 New features that could improve training

With the above work, OCR using the Ancient Greek training is prey accurate.
We think it is more or less as good a training as is possible with the current version
of Tesseract. However, there are quite a few features that could be added to Tesseract
so as to make both the training process easier, and the resulting training files more
effective.

4.1 More sophisticated rules

While unicharambigs can be abused to add certain types of rules to Tesseract (see
above), it is a slow, difficult and limited way of doing so, as it was never intended to
be used for that purpose.

One way of applying complicated rules is just to post-process the output from
Tesseract with another program. However this is not ideal, as it cannot make use
of the internal information Tesseract uses to weigh up how sensible a change is,
based for example on the confidence of recognition of a specific character. Another
possibility would be to create a program which uses the Tesseract API to hook in to
the OCR process, and fiddle around as appropriate there. at would probably work,
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but would be a quite large amount of effort, and (more importantly) it would not be
generally available for all of the different platforms and uses that Tesseract is. By
keeping specific language rules within a training, all improvements are immediately
usable by any project that uses Tesseract, from smartphone-based OCR apps to large
book scanning operations like those operated by the Internet Archive.

A beer method to define grammatical rules would be to add a new filetype to
the training, which worked similarly to unicharambigs, but allowed a limited syn-
tax (not dissimilar to simple regular expressions) to select and act upon groups of
leers. e unicharset file, which currently lists each character in the training with
basic metadata, could then be extended to tag characters. ese taken together could
make for a quite powerful, simple structure with which to create complex rules. One
could extend the idea further by replacing the binary suggestion versus demand for-
mat used by the current unicharambigs file with a number indicating how strong of
a recommendation the rule is.

is idea was met with some enthusiasm on the Tesseract mailing list, and has
now been made into a feature request on the project’s issue tracker.

One could also imagine other more advanced rules systems which could take a
greater variety of grammatical rules into account. For example checking iota sub-
script (ι) consistency, tracking accent usage in relation to neighbouring words, or
even going so far as to compare with an expected metre. Going down this path risks
privileging recognition of texts which are closest to what is more formally defined
as ‘correct’ by grammarians, which does not tend to map perfectly onto a textual
corpus. Weighting systems would therefore be critical to such aempts, to ensure
that unusual grammar was not ignored, but just noted as less likely by Tesseract,
and the choice of whether to accept it would rely on other factors such as character
recognition confidence and wordlist prominence.

4.2 A weighted wordlist

Currently there are two wordlists, which are assigned different weightings of
importance. However in many cases it is easy to get a far more nuanced view of the
popularity of words, beyond either frequent or not, by interrogating a reasonably
sized corpus of texts. Feeding this information into a training wordlist would allow
for more accurate OCR recognition, giving Tesseract a much more accurate view of
how likely a particular word is to appear. It also has the advantage of being a quite
simple change to make in the code of Tesseract, though each training file would
probably need to be adjusted to accomodate it.

is idea went down well with other participants on the Tesseract mailing list,
and is now also in the project’s issue tracker.

4.3 Extracting aracter shapes from font files

While there are some advantages to training character shapes using scanned im-
ages, namely recognition of common scanning issues for particular characters, it is
not a feasible way to train Tesseract for scripts with large character sets, or several di-
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acritics (see above). e method we used, of creating appropriate image and box files
using a program, does work, but is time consuming to set up, and a rather inelegant
solution to the problem.

A beer solution would be to use the appropriate font files directly to get all the
necessary character shapes. is would significantly reduce the time and difficulty
to produce an OCR training, and lessen the chance of mistakes. It would however
require a significant effort to implement.

4.4 Explicit support for diacritics

One area in which Tesseract’s English-language heritage is particularly apparent
is its complete ignorance of diacritics. Characters with the same leer but different
diacritical marks are likely to be of a similar overall shape, leading character-level
OCR to have a difficult time accurately differentiating between them.

An OCR program could optimise diacritic searching by separating the process of
recognising the base leer from checking for any diacritics, and in so doing achieve
significantly higher accuracy. Training may be more complex with such a system,
however, as diacritical marks would need to be separately marked, and their expected
position in relation to each base leer would need to be recorded. It would also be a
large task to add this functionality into Tesseract.

4.5 Availability of training source files

Given that many scripts share leers it would oen make sense to base a new
language training on a training for a similar language. Unfortunately, however, at
present most training files do not make the tif/box files which they used available,
so extending or modifying them is not possible. is was done in the past, but as the
trainings have been updated over time the tif/box sources have not been updated,
and are no longer particularly useful as a basis to build upon. is is a great pity,
and we have made a point of making the source files for our Ancient Greek training
available, as well as the tools necessary to improve them. We hope that this soon
becomes standard practice for OCR trainings.

4.6 Documentation of configuration options

Tesseract has many useful knobs to twiddle to adjust the way it works to make it
more appropriate for a particular language.While it performs admirably without any
tweaks, fiddling with configuration options can yield significant accuracy improve-
ments for certain languages. However, they remain almost entirely undocumented,
and are only discoverable by searching through the source code.

ankfully, it looks like configuration documentation is on the way, and a web-
page has recently been created on the Tesseract website for that purpose, to which
we have contributed.is will be a great aid to people who seek to improve a training
but who are not too comfortable digging through source code.
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5 Conclusion

Tesseract is a very high-quality and flexible OCR tool, and with some effort An-
cient Greek can be trained to a high level of accuracy. Recognition of diacritics is the
weakest part of Tesseract for the purposes of Ancient Greek, which is unsuprising
given their relatively small size, similar shape, and identical base leers. While more
work could be done in the core of Tesseract to improve this, smart (ab)use of the basic
rules system within a training file proved very effective in alleviating the issue.

One of the biggest advantages of Tesseract is its open code and development,
which allows anybody with the interest and skill to study how it works, and im-
prove it. It is a pity that the source files for most Tesseract trainings are not similarly
available, and it is our hope that by ensuring that the source to the Ancient Greek
training is, others may learn from and further improve it, to the benefit of all. e
same is true of the tools we wrote to aid in the creation of this training, and they
have happily proved useful to others already.

e Tesseract project have now accepted the Ancient Greek training file, and it is
available directly from their website. To try it out, follow the install instructions on
their ReadMe webpage (which we recently rewrote for clarity), and let us know how
you get on.

Useful links

More information and downloads of Ancient Greek training, including sources.
URL: http://www.dur.ac.uk/nick.white/grctraining

Training tools developed for Ancient Greek. URL: http://www.dur.ac.uk/nick.
white/tools

Tesseract OCR homepage. URL: http://code.google.com/p/tesseract-ocr

Tesseract’s training guide. URL: http://code.google.com/p/tesseract-ocr/
wiki/TrainingTesseract3

Living Poets project. URL: http://www.dur.ac.uk/classics/livingpoetsproject

Greek Font Society. URL: http://www.greekfontsociety.gr/pages/en_
typefaces1.html

Perseus’ “open source” corpus. URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/
opensource/download

Editor’s note: At the author’s request, this paper is licensed under the Creative Commons Aribution 3.0
Unported License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).
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Δημιουργώντας ePUBlications

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ηλεκτρονικά βιβλία (e-book) με το LATEX; Η
απάντηση είναι: Ναι, όταν αναφερόμαστε στο ePUB ως μορφή ηλεκτρονικού
βιβλίου. Αφού λοιπόν παρουσιάσουμε τι ακριβώς είναι το ePUB, θα περιγρά-
ψουμε πώς μπορούμε να μετατρέψουμε αρχεία LATEX σε ePUB με το πρόγραμμα
latex2epub. Επίσης θα εξηγήσουμε πώς μπορούμε να διαβάσουμε αρχεία ePUB
με τον φυλλομετρητή Firefox.

Creating ePUBlications, by Apostolos Syropoulos — Can we create e-books with
LATEX? e answer is yes, when we talk about e-books in ePUB format. Once
we present the ePUB format, herein we describe how we can convert LATEX files
to ePUB files using the latex2epub converter. We also explain how we can read
ePUB files with by the Firefox browser

1 Εισαγωγή

Το 2007 η Amazon παρουσίασε το Kindle και ουσιαστικά ξεκίνησε την «επανά-
σταση» των ηλεκτρονικών βιβλίων. Φυσικά η υπόθεση ηλεκτρονικό βιβλίο δεν ξεκί-
νησε το 2007, αλλά πολύ νωρίτερα. Ηλεκτρονικά βιβλία υπήρχαν και πιο πριν (π.χ.
ένα βιβλίο σε μορφή PDF είναι ηλεκτρονικό βιβλίο), αλλά αυτό που δεν υπήρχε ήταν
μια συσκευή που μοναδικό της σκοπό θα είχε την ανάγνωση βιβλίων. Αν και το PDF
είναι μια μορφή αρχείου γνωστή, δεν ήταν ανοικτή καθώς μέχρι πρόσφατα τα δι-
καιώματα ανήκαν στην Adobe. Επίσης το PDF δεν ήταν αρχικά σχεδιασμένο για
χρήση e-book και έτσι δεν μπορούσε το κείμενο να προσαρμοστεί αυτομάτως στην
οθόνη μιας συσκευής. Ακριβώς αυτό το κενό κάλυψε το ePUB, το οποίο είναι μια
μορφή αρχείου ηλεκτρονικού βιβλίου. Βασικό χαρακτηριστικό των αρχείων ePUB
είναι πως μπορούν να προσαρμοστούν στη συσκευή εξόδου και έτσι το τελικό απο-
τέλεσμα είναι ευανάγνωστο παντού.

Αν κάποιος χρησιμοποιεί κάποια παραλλαγή του TEX (π.χ. το pdTEX ή τοXƎTEX)
τότε μπορεί άμεσα ή έμεσα να δημιουργήσει αρχεία PDF. Δυστυχώς όμως καμία
στοιχειοθετική μηχανή που βασίζεται στο TEX δεν μπορεί να παράξει απευθείας
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αρχεία ePUB. Φυσικά θα αποτελούσε ένα ενδιαφέρον ερευνητικό πρόγραμμα η δη-
μιουργία μιας τέτοιας μηχανής, αλλά χρειάζεται χρόνος και υποστήριξη. Ευτυχώς
όμως υπάρχει το πρόγραμμα latex2epub το οποίο επιτρέπει την μετατροπή ενός
αρχείου LATEX σε αρχείο ePUB.

Σε ό,τι ακολουθεί περιγράφουμε με λίγα λόγια τη μορφή αρχείου ePUB, το πρό-
γραμμα latex2epub καθώς και ένα πρόσθετο (addon) για το πρόγραμμα Firefox το
οποίο μας επιτρέπει να διαβάζουμε αρχεία ePUB στον υπολογογιστή μας.

2 Η μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου ePUB

Η δομή ενός «πακέτου» ePUB περιγράφεται στην παρακάτω ιστοσελίδα

http://idpf.org/epub/30/spec/

Λέμε «πακέτο» και όχι απλά αρχείο, επειδή στην παραγματικότητα ένα αρχείο
ePUB είναι ένας συμπιεσμένος φάκελος. Η συμπίεση ακολουθεί τη μέθοδο zip. Ένα
αρχείο ePUB λοιπόν, περιέχει δύο φακέλους και ένα αρχείο:

./META-INF:
container.xml

mimetype

./OEBPS:

Το αρχείο mimetype έχει μόνο μία γραμμή η οποία περιέχει τα παρακάτω:

application/epub+zip

Η πληροφορία αυτή είναι χρήσιμη στις εφαρμογές ώστε να γνωρίζουν πως θα δια-
χειριστούν ένα αρχείο ePUB. Ο φάκελος META-INF περιέχει μόνο ένα αρχείο το οποίο
περιέχει πληροφορίες για το ποιο ακριβώς αρχείο περιέχει το ηλεκτρονικό βιβλίο.
Παρακάτω δίνουμε ένα πλήρες παράδειγμα ενός αρχείου container.xml:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<container xmlns=”urn:oasis:names:tc:opendocument:xmlns:container”
version=”1.0”>
<rootfiles>
<rootfile full-path=”OEBPS/Fuzzy Petri Nets.opf”
media-type=”application/oebps-package+xml” />

</rootfiles>
</container>

Τέλος ο φάκελος OEBPS όλα τα αρχεία που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ηλε-
κτρονικό βιβλίο. Παρακάτω φαίνονται μερικά από τα αρχεία που περιέχονται σε
ένα φάκελο OEBPS:
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./OEBPS:
bib.xhtml Fuzzy Petri Nets.ncx fpn.xhtml S1.xhtml
Fuzzy Petri Nets.html Fuzzy Petri Nets.opf mi S2.xhtml

./OEBPS/mi:
mi1.png mi17.png mi24.png mi31.png mi39.png mi46.png
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Το αρχείο Fuzzy Petri Nets.ncx περιέχει πληροφορίες που αφορούν τον τίτλο
του βιβλίου καθώς και τους συγγραφείς. Παρακάτω φαίνονται τα περιεχόμενα το
αρχείου αυτού:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<ncx xmlns=”http://www.daisy.org/z3986/2005/ncx/” version=”2005-1”>

<head>
<meta name=”dtb:depth” content=”1”/>
<meta name=”dtb:totalPageCount” content=”0”/>
<meta name=”dtb:maxPageNumber” content=”0”/>
<meta name=”dtb:uid” content=”urn:uid:68aa3806...”/>

</head>
<docTitle>
<text>Dialectica Fuzzy Petri Nets</text>

</docTitle>
<docAuthor>
<text>Valeria de Paiva and Apostolos Syropoulos</text>

</docAuthor>
<navMap>
<navPoint id=”top” playOrder=”1”>
<navLabel>

<text>Dialectica Fuzzy Petri Nets</text>
</navLabel>
<content src=”Fuzzy Petri Nets.html”/>

</navPoint>
<navPoint id=”nav-2” playOrder=”2”>
<navLabel>

<text>Dialectica Fuzzy Petri Nets</text>
</navLabel>
<content src=”fpn.xhtml”/>

</navPoint>
<navPoint id=”nav-3” playOrder=”3”>
<navLabel>

<text>§1. The category DialISet in Dialectica Fuzzy
Petri Nets</text>

</navLabel>
<content src=”S1.xhtml”/>

</navPoint>
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<navPoint id=”nav-4” playOrder=”4”>
<navLabel>

<text>§2. The category FNets in Dialectica Fuzzy
Petri Nets</text>

</navLabel>
<content src=”S2.xhtml”/>

</navPoint>
<navPoint id=”nav-5” playOrder=”5”>
<navLabel>

<text>References in Dialectica Fuzzy Petri Nets</text>
</navLabel>
<content src=”bib.xhtml”/>

</navPoint>
</navMap>

</ncx>

Τα περιεχόμενα του αρχείου Fuzzy Petri Nets.opf δίνονται παρακάτω ελα-
φρώς αλλοιωμένα ώστε να χωρέσουν στη σελίδα του περιοδικού:

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<package version=”2.0” xmlns=”http://www.idpf.org/2007/opf”

unique-identifier=”BookId”>
<metadata xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/”

xmlns:opf=”http://www.idpf.org/2007/opf”>
<dc:title>Dialectica Fuzzy Petri Nets</dc:title>
<dc:language>en</dc:language>
<dc:date>January 2011</dc:date>
<dc:rights>2010 Valeria de Paiva and

Apostolos Syropoulos</dc:rights>
<dc:identifier id=”BookId”>urn:uid:68aa3806...</dc:identifier>
<dc:creator opf:role=”aut”>Valeria de Paiva and

Apostolos Syropoulos</dc:creator>
</metadata>
<manifest>
<item id=”ncx” href=”Fuzzy Petri Nets.ncx”

media-type=”application/x-dtbncx+xml”/>
<item id=”Fuzzy Petri Nets” href=”Fuzzy Petri Nets.html”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
<item id=”fuzzypetrinets-xhtml” href=”fuzzypetrinets.xhtml”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
<item id=”S1-xhtml” href=”S1.xhtml”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
<item id=”S2-xhtml” href=”S2.xhtml”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
<item id=”bib-xhtml” href=”bib.xhtml”

media-type=”application/xhtml+xml”/>
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<item id=”mi-mi1-png” href=”mi/mi1.png” media-type=”image/png”/>
. . . . Πολλές γραμμές έχουν παραληφθεί . . . . . . . . . . . .

</manifest>
<spine toc=”ncx”>
<itemref idref=”Fuzzy Petri Nets” linear=”no”/>
<itemref idref=”fuzzypetrinets-xhtml”/>
<itemref idref=”S1-xhtml”/>
<itemref idref=”S2-xhtml”/>
<itemref idref=”bib-xhtml”/>

</spine>
<guide>
<reference type=”cover” title=”Cover”

href=”Fuzzy Petri Nets.html”/>
</guide>

</package>

Τα υπόλοιπα αρχεία που περιέχουν το κείμενο είναι κανονικά αρχεία (X)HTML
και δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαιτερότητα. Ουσιαστικά λοιπόν το περιεχόμενο
του ηλεκτρονικού βιβλίου αποθηκεύεται σε κανονικά αρχεία (X)HTML, οπότε λο-
γικά και ένας απλός φυλλομετρητής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανά-
γνωση ενός αρχείου ePUB. Αυτό όντως συμβαίνει και στη συνέχεια θα δούμε ότι
μπορούμε να διαβάζουμε αρχεία ePUB με το Firefox.

3 Μετατροπή αρχείων LATEX σε ePUB

Γενικά δεν είναι δυνατόν να μετατραπεί το οποιοδήποτε αρχείο LATEXσε ePUB.
Πιο συγκεκριμένα μόνο όσα αρχεία μπορεί να επεξεργαστεί το πρόγραμμα LATEXML¹
και μόνο αυτά μπορούν να μετατραπούν πιστά σε ePUB. Το πρόγραμμα LATEXML
επεξεργάζεται αρχεία LATEX και τα μετατρέπει σε μορφή XML. Τα παραγώμενα αρ-
χεία XML μπορούν να μετατραπούν σε (X)HTML επιλέγοντας οι μαθηματικοί τύποι
να μετατραπούν σε MathML ή σε εικόνες. (Προς το παρόν η μετατροπή σε MathML
έχει κάποιους περιορισμούς.)

Παρόλο που το πρόγραμμα LATEXML μπορεί να μετατρέψει αρχεία LATEX σε
(X)HTML, δεν μπορεί να τα μεταρέψει σε μορφή ePUB. Για να το κάνετε αυτό, θα
πρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα latex2epub.² Το πρόγραμμα αυτό εκετε-
λείται από τη γραμμή εντολών ως εξής:

$ ruby latex2epub.rb fuzzypetrinets.tex fuzzypetrinets.yaml

Προσέξτε ότι το πρόγραμμα είναι γραμμένο σε Ruby, ενώ το LATEXML είναι γραμ-
μένο σε Perl. Αυτό σημαίνει πως πρέπει να έχετε αυτές τις γλώσσες στο σύστημα
σας για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα προγράμματα. Για παράδειγμα, όλα σχεδόν
τα συστήματα Unix — ή τύπου Unix — συμπεριλαμβάνουν τις γλώσσες αυτές στις
διανομές τους.

¹Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. http://dlmf.nist.gov/LaTeXML/.
²Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. https://github.com/kmuto/latex2epub.
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18 Α. Συρόπουλος

Το αρχείο με προέκταση ονόματος .yaml περιέχει οδηγίες προς το πρόγραμμα
latex2epub. Παρακάτω δίνουμε τα περιεχόμενα ενός αρχείου με επεξηγηματικά σχό-
λια:

# Όνομα βιβλίου
bookname: Fuzzy Petri Nets
# Γλώσσα el για ελληνικά
language: en
# Τίτλος
title: Dialectica Fuzzy Petri Nets
# Συγγραφείς
aut: Valeria de Paiva and Apostolos Syropoulos
# Πνευματικά δικαιώματα
rights: 2010 Valeria de Paiva and Apostolos Syropoulos
# Ημερομηνία συγγραφής ή έκδοσης
date: January 2011
# Άλλες πληροφορίες
# description:
# subject:
# type:
# format:
# source:
# relation:
# coverage:

# Καλύτερα να μη δίνετε εσείς τιμές!
# htmlext: HTML
# htmlext: xhtml
# Εξώφυλλο
# cover:
# Εικόνα εξωφύλλου
# coverimage:
# Αρχείου CSS για μορφοποίηση
#stylesheet: stylesheet.css

# Αφορά τα περιεχόμενα
toclevel: 3
# Αφορά την αρίθμηση ενοτήτων
secnolevel: 2
ncxindent:
-
- -

# Πληροφορίες που αφορούν το τελικο αρχείο EPUB
# mytoc:
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Εικόνα 1: Στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα που παράγει το pdfLATEX.

# mytoc true
# tocfile: toc.xhtml
# titlepage: title.xhtml
# colophon: true
# pubhistory:
mathml: true
# Βάλτε XeLaTeX αν αυτό χρησιμοποιείτε
latexcmd: latex
# Βάλτε μπροστά το # αν χρησιμοποιείτε το XeLaTeX
dvipscmd: dvips -q -S1 -i -E -j0

#basedebug: true
# debug: true

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούμε το XƎLATEX, προφανώς η παράμετρος που
αφορά το πρόγραμμα dvips θα πρέπει να γίνει σχόλιο.

Στην Εικόνα 1 φαίνεται το αποτέλεσμα που παράγεται από ένα αρχείο το οποίο
έχει στοιχειοθετηθεί από το pdfLATEX. Στην Εικόνα 2 φαίνεται πώς έχει γίνει η στοι-
χειοθεσία από το πρόγραμμα latex2epub.
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20 Α. Συρόπουλος

Εικόνα 2: Στοιχειοθετημένο αποτέλεσμα που παράγει το latex2epub από τις πηγές που παρήχθηκε η

Εικόνα 1.

4 Ανάγνωση ηλεκτρονικών βιβλίων ePUB

Από τη στιγμή που δημιουργούμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή ePUB θα
πρέπει να μπορούμε και να το φυλλομετρήσουμε ή ακόμη και να το διαβάσουμε. Αν
και υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάγνωση
βιβλίων σε μορφή ePUB, σχεδόν όλα αφορούν τα MS-Windows και άρα, κατά τη
γνώμη του γράφοντα, δεν είναι γενικές λύσεις. Προς το παρόν η μόνη γενική λύση
αποτελεί το πρόσθετο (addon) EPUBReader 1.4.2.1 για το Firefox. Αυτό το πρόσθετο
μπορείτε να το βρείτε στην παρακάτω σελίδα:

https://addons.mozilla.org/el/firefox/addon/epubreader/

Προφανώς θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον φυλλομετρητή Firefox για να κάνετε
χρήση του εν λόγω πρόσθετου. Επίσης, για να ανοίξετε ένα αρχείο ePUB απλά πη-
γαίνετε στο μενού «Αρχείο», από εκεί διαλέγετε «Άνοιγμα αρχείου» και επιλέγετε
το αρχείο που θέλετε να διαβάσετε.

5 Επίλογος

Είδαμε τι είναι το πρότυπο ηλεκτρονικού βιβλίου ePUB, ότι μπορούμε να δη-
μιουργήσουμε αρχεία ePUB από πηγές LATEX ή XƎLATEX και ότι μπορούμε να διαβά-
σουμε αρχεία ePUB με το Firefox. Ελπίζουμε πως αυτή η σύντομη παρουσίαση να
δώσει το έναυσμα στον αναγνώστη για τη δημιουργία μιας μικρής ePUBθήκης.
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Με επίκεντρο το ηλεκτρονικό βιβλίο:
Συνέντευξη με τον εκδότη
Πέτρο Παπασαραντόπουλο

Απόστολος Συρόπουλος

28ης Οκτωβρίου 366

671 00 Ξάνθη

Η/Τ: asyropoulos at yahoo dot com

Ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος (epikentro at epikentro dot gr) ασχολείται
με την έκδοση βιβλίων από το 1977. Έχει επιμεληθεί την έκδοση εκατοντάδων
βιβλίων και περιοδικών, παλαιότερα στις εκδόσεις Παρατηρητής και τώρα στις
εκδόσεις Επίκεντρο. Εργάστηκε επίσης για τρεις δεκαετίες ως δημοσιογράφος
σε εφημερίδες και περιοδικά. Πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο του Μύθοι και
στερεότυπα της ελληνικής κρίσης. Ως άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τον κό-
σμο των εκδόσεων, δέχθηκε να μιλήσει στο Εὔτυπον για το ηλεκτρονικό βιβλίο
στην Ελλάδα.

Petros Papasarantopoulos focuses on e-books, by Apostolos Syropoulos — Pet-
ros Papasarantopoulos (epikentro at epikentro dot gr) has dealt with Greek
books since 1977. He has edited hundreds of books, in the past under the im-
print “Paratiritis” and now under the imprint “Epikentro”. He has also worked
for three decades as a journalist in Greek newspapers and magazines. As some-
one who knows very well the book world, he accepted to talk to Eutypon about
e-publications in Greece.

Εὔτυπον (Απόστολος Συρόπουλος): Ο εκδοτικός οίκος Επίκεντρο πουλάει εκδόσεις
του και σε μορφή e-book. Τι σας ώθησε στο να συμπεριλάβετε αυτή τη μορφή βιβλίου στα
προϊόντα σας;

Πέτρος Παπασαραντόπουλος: Είναι σαφές ότι τα e-book αποτελούν πλέον μια
πραγματικότητα στον εκδοτικό χώρο. Η χρήση τους αυξάνεται συνεχώς, ιδίως στις
Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη ακολουθεί, με αξιοσημείωτη καθυστέρηση. Στην Ελ-
λάδα είμαστε στα πρώτα βήματα. Δεν πιστεύω ότι τα e-book θα αντικαταστήσουν
τα τυπωμένα βιβλία. Θα συνυπάρχουν και θα αλληλοσυμπληρώνονται.
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22 Α. Συρόπουλος

E: Ποιες μορφές e-book (π.χ. ePUB, PDF κ.λπ.) χρησιμο-
ποιείτε και γιατί;

ΠΠ: Ξεκινήσαμε με ψηφιοποίηση σε PDF, αλλά πολύ
γρήγορα υιοθετήσαμε τη χρήση ePUB. Πιστεύουμε ότι
αυτή η μορφή παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα στον
χρήστη, αφού του δίνει δυνατότητες όπως η αναζήτηση
με λέξεις κλειδιά, η τήρηση σημειώσεων και πολλά
άλλα.

E: Ποιο ήταν το πρώτο e-book του εκδοτικού σας οίκου και
πότε κυκλοφόρησε;

ΠΠ: Το πρώτο e-book που εκδώσαμε ήταν η μελέτη πο-
λιτειολογίας του Κώστα Χρυσόγονου Η ιδιωτική δημο-

κρατία: Από τις πολιτικές δυναστείες στην κλεπτοκρατία, που κυκλοφόρησε στα μέσα
του 2009.

E: Επιλέξατε κάποια ειδική κατηγορία βιβλίων, όπως λογοτεχνικά, πανεπιστημιακά, πλη-
ροφορικής, τεχνικά, κ.λπ., για να ξεκινήσετε την κυκλοφορία των e-book;

ΠΠ: Έχουμε επιλέξει να ξεκινήσουμε σε μορφή e-book με επιστημονικές μονογρα-
φίες.

E: Πώς μπορεί ένας πελάτης σας να αγοράσει ένα e-book;

ΠΠ: Τα ηλεκτρονικά βιβλία των εκδόσεων Επίκεντρο υπάρχουν διαθέσιμα στην
ιστοσελίδα μας, www.epikentro.gr, όπου η αγορά τους μπορεί να γίνει με τραπε-
ζική κατάθεση ή πιστωτική κάρτα. Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα πλήθος βιβλιοπω-
λείων που προμηθεύουν e-book μέσω των ιστοσελίδων τους. Μπορείτε να δείτε τη
λίστα αυτών στη σχετική ιστοσελίδα του ΕΚΕΒΙ «Παρατηρητήριο Ψηφιακού Βι-
βλίου» (http://ebooks.ekebi.gr/).

«Τα περισσότερα
e-book είναι πλέον
ασφαλισμένα σε
μορφή DRM.»

E: Με ποιο τρόπο μπορεί ο αγοραστής να διαβάσει
το e-book; Χρειάζεται κάποια ειδική συσκευή, όπως
το Kindle της Amazon ή τους παρέχετε δωρεάν λο-
γισμικό ανάγνωσης e-book;

ΠΠ:Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ειδικές συσκευές,
όπως το Kindle, ταμπλέτες, φορητοί υπολογι-
στές ή ακόμα και ένας κλασικός υπολογιστής.

Το λογισμικό ανάγνωσης για e-book παρέχεται δωρεάν στο διαδίκτυο.

E: Ανησυχείτε για τον κίνδυνο παράνομης αντιγραφής των e-book;

ΠΠ: Τα περισσότερα e-book είναι πλέον ασφαλισμένα σε μορφή DRM (Digital Rights
Management), ώστε να αποφευχθεί η παράνομη αναπαραγωγή και διάθεσή τους. Ο
αναγνώστης, με την αγορά του βιβλίου, προμηθεύεται τους κωδικούς ώστε να το
εγκαταστήσει στην ηλεκτρονική συσκευή ανάγνωσης, μέσα από μια απλή φόρμα
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ανάγνωσης που κατεβάζει εύκολα από το διαδίκτυο. Φροντίζουμε ώστε να παρέ-
χουμε οδηγίες βήμα–βήμα για τους μη εξοικειωμένους χρήστες.

E: Υπάρχει σκέψη για υιοθέτηση ενός κεντρικού μηχανισμού πώλησης και διανομής e-book
ανάλογο του amazon.com;

ΠΠ: Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, που βρίσκονται ακόμα στα πρώτα βήματα.
Είναι ιδιαίτερα θετική η απόφαση της Cosmote να ασχοληθεί με την προβολή και
πώληση ηλεκτρονικών βιβλίων.

E: Τι ποσοστό πωλήσεων και τι ποσοστό αντιτύπων του εκδοτικού σας οίκου αντιπροσω-
πεύουν φέτος (2012) τα e-book; Έχετε εκδώσει ή σκοπεύετε να εκδώσετε βιβλία μόνον σε
ηλεκτρονική μορφή χωρίς να συνοδεύονται από το αντίστοιχο έντυπο;

ΠΠ: Οι πωλήσεις μας το 2012 ήταν ασήμαντες. Προς το παρόν δεν προγραμματί-
ζουμε την έκδοση βιβλίων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Φυσικά, τα δεδομένα συνε-
χώς αλλάζουν.

E: Έχει προχωρήσει καθόλου η υπόθεση e-book στα ελληνικά πανεπιστήμια;

ΠΠ: Έχουν γίνει κάποιες γενικές εξαγγελίες. Παράλληλα προχωρούν κάποια ερευ-
νητικά προγράμματα σε πανεπιστημιακές σχολές.

E: Υπάρχει από μέρους σας σκέψη τα βιβλία σας να ετοιμάζονται με ένα σύστημα όπως το
LATEX, ώστε και η μετατροπή σε e-book να είναι εύκολη και γρήγορη;

ΠΠ: Διερευνούμε όλους τους πιθανούς τρόπους που θα μας επιτρέψουν την ταυτό-
χρονη κυκλοφορία των βιβλίων μας σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

E: Αν γνωρίζετε, σε τι ποσοστό χρησιμοποιείται το LATEX από τους ελληνικούς εκδοτικούς
οίκους;

ΠΠ: Από ό,τι γνωρίζω, το LATEX χρησιμοποιείται σε περιορισμένο βαθμό.
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Αναζητώντας τη μνήμη…

Αναστασία Πεχτελίδου

Ορφέως 45

671 00 Ξανθη

Η/Τ: paixtaki at gmail dot com

Από πολλές απόψεις, τα ηλεκτρονικά βιβλία πλεονεκτούν σε σχέση με τις κλα-
σικές τυπωμένες εκδόσεις. Όμως υπάρχουν μελέτες που υπονοούν ότι το έντυπο
βιβλίο συμβάλλει περισσότερο στη μακροχρόνια μνήμη. Μια μελέτη που διε-
ξάχθηκε στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ανά-
γνωση σε ηλεκτρονικές συσκευές χρειάζεται περισσότερες επαναλήψεις για
την αφομοίωση των δεδομένων. Φαίνεται πως η χωροταξία της ανάγνωσης παί-
ζει ρόλο στην αφομοίωση. Τα ηλεκτρονικά βιβλία παρέχουν λιγότερα χωροτα-
ξικά σημάδια, ενώ τα έντυπα βιβλία δίνουν φυσικά σημεία αναφοράς.

Looking out for memory, by Anastasia Pechtelidou — Electronic books have se-
rious advantages vis-à-vis the classical printed ones. However some studies sug-
gest that traditional books add more to long-term memory. A study by Leicester
University concluded that reading a book in electronic format requires more rep-
etitions for assimilation of facts. It seems that context and landmarks are actually
precious for digestion of material. E-books offer fewer landmarks, while printed
books provide natural memory references.

«Η μνήμη κάθε ανθρώπου είναι η προσωπική
του λογοτεχνία.»

— Aldous Huxley

Τα ηλεκτρονικά βιβλία, παρόλα τα εμφανή πλεονεκτήματά τους — και είναι
πολλά — δημιουργούν μεγάλη πρόκληση για την ανάπτυξη της μνήμης. Όλοι εμείς,
που μπήκαμε ως ενήλικες στον ψηφιακό κόσμο, έχουμε ζωηρές αναμνήσεις από τα
έντυπα βιβλία της παιδικής μας ηλικίας ή της εφηβείας. Μπορούμε να ανακαλέ-
σουμε το χρώμα, το εξώφυλλο και την τυπογραφική εικόνα των σελίδων, ακόμη και
την υφή και την μυρωδιά τους. Κάθε βιβλίο μας κουβαλάει μια εμπειρία μοναδική,
πνευματική, κοινωνική και συναισθηματική. Οι εμπειρίες αυτές, που έχουν αποτυ-
πωθεί στο μυαλό και την καρδιά μας, έχουν βοηθήσει να καθορίσουμε ποιοι είμαστε
σήμερα και θα ήταν δύσκολο να υποστηρίξουμε πως θα είμασταν οι ίδιοι χωρίς αυ-
τές.
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26 Α. Πεχτελίδου

Τα νοητικά ταξίδια αυτά έχουν δημιουργήσει ένα πολύπλοκο δίκτυο αναμνή-
σεων που — αισθητά ή ασυναίσθητα — κουβαλάμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας
και εμπλουτίζουν τις γλωσσικές και πολιτιστικές μας πλευρές. Η χαραυγή του ηλε-
κτρονικού βιβλίου έχει οδηγήσει στην πριμοδότηση της πρόσβασης και της πρα-
κτικότητας έναντι της προσωπικής αναγνωστικής εμπειρίας, και εγείρει μεγάλα
ερωτήματα σχετικά με τη δυναμική της βιβλιοανάγνωσης.

Πώς το ηλεκτρονικό βιβλίο θα αλλάξει τους τρόπους που διαβάζουμε, τους τρό-
πους που μαθαίνουμε τη γλώσσα, τη φαντασία μας, το γραψιμό μας, τις σκέψεις μας
και την αυτογνωσία μας; Θα συνεχίσει το βιβλίο να παίζει καίριο ρόλο στο πώς
αναπτυσσόμαστε και ωριμάζουμε ως άτομα;

Σε πολλά επίπεδα, τα ηλεκτρονικά βιβλία πλεονεκτούν έναντι των κλασικών
τυπωμένων εκδόσεων [1]: προσφέρουν πλούσιο λειτουργικό περιβάλλον, μπορούν
εύκολα να επικαιροποιηθούν και επιτρέπουν στον αναγνώστη να αλληλεπιδράσει
με το υλικό (μέσω κουίζ, ήχητικού υλικού, βίντεο και με τη χρήση άλλων πολυμέ-
σων). Όμως, υπάρχουν μελέτες που υπονοούν ότι όσον αφορά στη μακροχρόνια
μνήμη, ο κλήρος πέφτει στο έντυπο βιβλίο.

Μια μελέτη που διεξάχθηκε σε φοιτητές ψυχολογίας από την Kate Garland [2],
λέκτορα ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ στην Αγγλία, κατέληξε ότι η
δοκιμή να μελετηθούν πανομοιότυπα κείμενα και με τα δύο μέσα (έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή) δεν οδήγησε σε «μετρήσιμες διαφορές». Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν
κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις υπέρ του έντυπου υλικού, οι οποίες έχουν σημασία
μακροπρόθεσμα. Όσοι φοιτητές διάβαζαν σε συσκευές ηλεκτρονικής ανάγνωσης
αφενός χρειάστηκαν περισσότερες επαναλήψεις για να αφομοιώσουν τα δεδομένα,
αφετέρου δεν είχαν τόσο ολοκληρωμένη αφομοίωση σε σχέση με εκείνους που διά-
βαζαν σε έντυπο.

Η Garland εξηγεί στο άρθρο της: «Όταν ανακαλείς κάτι, είτε το “γνωρίζεις” και
απλά “σου έρχεται στο νου” … είτε το “θυμάσαι” αναζητώντας το κοντινό του πλαί-
σιο και μετά φτάνεις στην απάντηση. Το πρώτο είναι σαφώς καλύτερο, διότι ανα-
καλούμε γρηγορότερα τα σημαντικά πράγματα και φαινομενικά αβίαστα.» «Αυτό
που βρήκαμε», εξηγεί, «είναι πως οι φοιτητές που μελέτησαν το έντυπο υλικό, ξεκί-
νησαν να “μαθαίνουν” γρηγορότερα τις πληροφορίες με το πέρασμα του χρόνου».

Στην πραγματικότητα, η χωροταξία της ανάγνωσης — δηλαδή το εάν διαβά-
σαμε κάτι στην κορυφή ή στο τέλος της σελίδας, αριστερά ή δεξιά, πάνω ή δίπλα σε
μια εικόνα — παίζει ρόλο στην αφομοίωση [3]. Ίσως να φαίνεται εκ πρώτης όψεως
άσχετο, όμως η αντίληψη του χώρου μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική, επειδή
η εξέλιξη έχει προσαρμόσει το μυαλό μας να λειτουργεί ευκολότερα ανακαλών-
τας χωροταξικές πληροφορίες, προκειμένου να βρίσκουμε το δρόμο μας. Γι’ αυτό
και οι άνθρωποι με εξαιρετική μνήμη χρησιμοποιούν μια μέθοδο απομνημόνευσης
(“method of loci” [4]), όπου συνδέουν γεγονότα που θέλουν να θυμούνται με χώ-
ρους που ήδη γνωρίζουν. Φαντάζονται δηλαδή ότι περιφέρονται διαδοχικά στους
χώρους αυτούς και έτσι ανακαλούν τα γεγονότα.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία, ωστόσο, παρέχουν λιγότερα χωροταξικά σημάδια από
τα έντυπα, ειδικά οι παλαιότερες εκδόσεις, στις οποίες απλά διάβαζες στην οθόνη
ένα μονότονο, στεγνό κείμενο. Η αίσθηση πως η σελίδα είναι άπειρη και απεριόρι-
στη είναι κουραστική. Αντίθετα, τα έντυπα βιβλία δίνουν φυσικά σημεία αναφοράς,
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με τα οποία για παράδειγμα θυμόμαστε σε ποιο σημείο του βιβλίου είμαστε, πράγμα
δυσκολότερο να πετύχεις στις ηλεκτρονικές εκδόσεις.

«Η ανθρώπινη σύντομη μνήμη είναι εξαιρετικά ασταθής και ασθενής», αναφέ-
ρει ο Jakob Nielsen [5], ειδικός στη χρηστικότητα του διαδικτύου. «Γι’ αυτό και
υπάρχει μεγάλο πλεονέκτημα όταν μπορώ να κοιτώ μία ή δύο σελίδες και να βλέπω
τα πάντα ταυτόχρονα. Παρόλο που το μάτι βλέπει μοναχά ένα πράγμα τη φορά, κι-
νείται τόσο γρήγορα που μπορεί να δει τις σελίδες και να κάνει αλληλοσυσχέτιση
του υλικού, οπότε το καταλαβαίνει καλύτερα.» Επιπλέον, το γύρισμα των σελίδων
είναι λιγότερο απαιτητικό πνευματικά και αφήνει περισσότερο χρόνο για μάθηση.

Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως αποτρέπουμε τη χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων ή
εκπαιδευτικού υλικού. Στην πραγματικότητα, γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώ-
σεις προσφέρουν φανταστικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, κάθε μέσο έχει διαφορετική
δυναμική, και ίσως συμβαίνει ότι το γνωστό μας βιβλίο βγαίνει νικητής όταν με-
λετάμε περίπλοκες ιδέες και έννοιες, που θέλουμε να ενσωματώσουμε βαθιά στη
μνήμη μας. Απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να δείξουν ποιο υλικό προσφέρεται
για μελέτη σε ηλεκτρονική μορφή και ποιοι τύποι μαθημάτων θα ήταν καλύτερο να
παραμείνουν στην κλασική μορφή εγχειριδίων.

Γυρνώντας πίσω στις νεανικές μας μνήμες, ας αναλογιστούμε λίγο την πιθανό-
τητα η εναλλαγή ερεθισμάτων από τα διάφορα πολυμέσα με την ταχύτητα του φω-
τός να επηρεάσει τη μακροχρόνια μνήμη μας. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε
και συντηρούμε αναμνήσεις δεν είναι πλέον ο ίδιος, καθώς ζούμε σε ένα μεταβαλλό-
μενο περιβάλλον που βομβαρδίζεται από πληροφορίες και περισπασμούς. Το πώς
αυτό το φαινόμενο των καιρών αναμένεται να επιδράσει στη συγκέντρωσή μας, κα-
θώς και στον τρόπο που σκεφτόμαστε, σε σχέση και με τα ηλεκτρονικά βιβλία, δεν
είναι ένα ασήμαντο σημείο.

Η σχέση μεταξύ μνήμης και επεξεργασίας της πληροφορίας είναι εμφανής. Ο
νομπελίστας νευροψυχίατρος Eric Kandel αναφέρει [6]: «Προκειμένου να διατηρη-
θεί μια μνήμη, πρέπει η εισερχόμενη πληροφορία να επεξεργαστεί σε βάθος. Αυτό
επιτυγχάνεται συνδέοντας την πληροφορία συστηματικά με μια ήδη υπάρχουσα
γνώση, καλά εδραιωμένη στη μνήμη.»

Τα τελευταία χρόνια έγινε ξεκάθαρο ότι το ηλεκτρονικό βιβλίο δεν είναι απλά
μια ψηφιακή έκδοση του έντυπου: επιτρέπει νέα συσχέτιση στη σκέψη, νέες μορφές
μάθησης και γνώσης. Η ενσωμάτωση βίντεο, ήχου, δεδομένων και άλλων μορφών
περιεχομένου μεταμορφώνει το βιβλίο σε μια πολυμεσική μαθησιακή εμπειρία. Η
προσωπική πράξη ανάγνωσης υπάρχει ακόμη, αλλά περιβάλλεται από ένα διαδρα-
στικό περιβάλλον που ρίχνει στάχτη και στις πρωταρχικές αναμνήσεις. Το ρεύμα
αυτό επιταχύνεται με γοργούς ρυθμούς και θα συνεχίσει να επιταχύνεται.

Η αιτία που η τροπή αυτή της ανάγνωσης θεωρείται από κάποιους ανησυχη-
τική είναι απλή. Οι αναμνήσεις μας αντιπροσωπεύουν τις πιο ενδόμυχες εμπειρίες
μας και εδράζονται στον εγκεφαλικό φλοιό, είτε άμεσα προσιτές είτε καλά κρυμμέ-
νες. Ωστόσο, η μνήμη έχει άμεση σχέση και με την κατανόηση του εαυτού μας, την
αίσθηση της πραγματικότητας και την ικανότητα να ρυθμίζουμε τη συμπεριφορά
μας και τις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Έχει να κάνει και με το ποιοι είμαστε.

Εάν αποδειχθεί στο μέλλον πως η ανάγνωση θα γίνεται με τις ειδικές ηλεκτρο-
νικές συσκευές, ο αντίκτυπος θα επεκταθεί πέρα από τον εκδοτικό χώρο, τις βιβλιο-
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θήκες και τη βιομηχανία της τεχνολογίας. Θα μπορούσε να μετατρέψει τον τρόπο
που οικειοποιούμαστε την προσωπική εμπειρία της ανάγνωσης βιβλίων και τη δη-
μιουργία αναμνήσεων, η οποία έχει σοβαρή επιρροή στο ποιοι είμαστε και πώς μα-
θαίνουμε.

Η διεισδυτική ψηφιακή επικοινωνία σε συνδυασμό με το σύγχρονο τρόπο ζωής
θα επηρεάσει την ανάγνωση και τη μνήμη όπως κανένα άλλο γεγονός από την τυπο-
γραφική επανάσταση του Γουτεμβέργιου το 15ο αιώνα. Εν τούτοις, το ηλεκτρονικό
βιβλίο θα παίξει για εμάς πρωτεύοντα ρόλο στον επαναπροσδιορισμό των ιδεών μας
και την αναμόρφωση της αντίληψης του κόσμου και του εαυτού μας. Άλλωστε, οι
πραγματικοί αναγνώστες γνωρίζουν πως οι ζωντανές αναμνήσεις της ανάγνωσης
βοηθούν στο να γίνουμε αυτό που είμαστε.
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Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος
Νίκος Καχτίτσης

Δημήτριος Α. Φιλίππου

Κάτω Γατζέα

37300 Ἀγριὰ Βόλου

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

Ὁ Νίκος Καχτίτσης (1926–1970) θεωρεῖται ἕνας ἀπὸ τοὺς πλέον σημαντικοὺς
λογοτέχνες τῆς ἑλληνικῆς μεταπολεμικῆς γενιᾶς. Μεταξὺ ἄλλων, ὁ Καχτίτσης
καταπιάστηκε καὶ μὲ τὴν τυπογραφία καὶ τὴν ἔκδοση βιβλίων. Στὸ ὑπόγειο
τοῦ σπιτιοῦ του στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ, ὅπου εἶχε μεταναστεύσει, ἔστησε
ἕνα μικρὸ ὄρθιο χειροκίνητο πιεστήριο γιὰ νὰ ξεκινήσει τὶς ἐκδόσεις Anthelion
Press. Μὲ αὐτὸ τὸ ἐκδοτικὸ ὄνομα, στοιχειοθέτησε μόνος του καὶ τύπωσε με-
ρικὰ βιβλία καὶ φυλλάδια — ὅλα στὰ ἀγγλικά, γιατὶ δὲν διέθετε ἑλληνικὰ στοι-
χεῖα. Γιὰ τὶς ἐκδόσεις ἑλληνικῶν βιβλίων, ὁ Καχτίτσης δημιούργησε τὸ ἐκδοτικὸ
σῆμα «Λωτοφάγος» καὶ συνεργάστηκε μὲ τὸ τυπογραφεῖο τῆς ἐφημερίδας Τὸ
Ἑλληνοκαναδικὸ Βῆμα. Ὁ πρόωρος θάνατός του ἔδωσε ἄδοξο τέλος σὲ ἕνα πολὺ
ἐνδιαφέρον τυπογραφικὸ καὶ ἐκδοτικὸ ἐγχείρημα ἀπὸ Ἕλληνα ἐκτὸς Ἑλλάδος.

e publisher and printer Nikos Katitsis, by Dimitrios Filippou — Nikos
Kachtitsis (1926–1970) is considered among the most important writers of the
Greek post-WWII generation. Kachtitsis had also aempted to print and publish
books himself. In the basement of his home inMontreal, Canada, he set up a small
vertical leerpress to start his “Anthelion Press” publication house. Under this
imprint, he typeset by hand and printed all alone some books and pamphlets—all
in English, because he lacked Greek fonts. To publish Greek books, Kachtitsis
created the imprint “Lotophagus” and collaborated with the print shop of the
journal e Greek–Canadian Tribune. His early death brought an abrupt end to a
very interesting print-and-publish experiment by a Greek outside Greece.

1 Εἰσαγωγὴ

Πολλοὶ ποὺ καταπιάνονται μὲ τὸ γράψιμο ἀγωνιοῦν καὶ συχνὰ θλίβονται γιὰ
τὴν τελικὴ ἐμφάνιση τοῦ γραπτοῦ τους, γιὰ τὴν μορφὴ δηλαδὴ ποὺ ἔχει τὸ ἔντυπο
ὅταν βγαίνει τελικὰ ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο. Τὰ παραδείγματα συχνὰ κυκλοφοροῦν
σὰν θρύλοι ἢ σὰν ἀνέκδοτα. Ὁ Donald Knuth δημιούργησε τὸ πρόγραμμα TEX, γιατὶ
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δὲν ἄντεχε πλέον νὰ βλέπει λάθη στὶς δημοσιεύσεις του. Στὴν Ἑλλάδα, ὁ θεσσαλο-
νικιὸς ποιητής, πεζογράφος καὶ δοκιμιογράφος Ντίνος Χριστιανόπουλος εἶχε γίνει
σχεδὸν μόνιμος θαμώνας στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Νίκου Νικολαΐδη, ὄπου τύπωνε τὸ
περιοδικὸ Διαγώνιος καὶ βιβλία δικά του καὶ φίλων του [1].

Ὁ Νίκος Καχτίτσης (Γαστούνη Ἠλείας, 1926 – Πάτρα, 1970) ἀποτελεῖ μία ἀκόμα
ξεχωριστὴ περίπτωση συγγραφέα ποὺ ἔγινε τυπογράφος γιὰ λόγους ἀνάγκης. Στὰ
ἑλληνικὰ Γράμματα, ὁ Καχτίτσης εἶναι γνωστὸς ὡς ὁ τελειομανὴς ποιητὴς καὶ πεζο-
γράφος, ὁ ἀγχώδης ταξιδευτής, ὁ ἀκαταπόνητος ἐπιστολογράφος καὶ ὁ φανατικὸς
βιβλιόφιλος.Ὅμως ἡ ζωὴ τὸν ἔφερε μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα· ἔζησε τὴν πιὸ δημιουρ-
γικὴ περίοδο τῆς ζωῆς του — ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1956 ἕως λίγες ἡμέρες πρὶν ἀπὸ
τὸν πρόωρο θάνατό του τὴν ἄνοιξη τοῦ 1970 — στὸ Μόντρεαλ τοῦ Καναδᾶ [2, 3].
Ἐκεῖ ὁ Καχτίτσης δὲν εἶχε εὔκολη πρόσβαση σὲ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα, γεγονὸς
ποὺ τὸν ὁδἠγησε στὸ νὰ γίνει τελικὰ ὁ ἴδιος ἐκδότης καὶ τυπογράφος.

Γιὰ τὶς ἐκδοτικὲς καὶ τυπογραφικὲς περιπέτειες τοῦ Καχτίτση ἔχουν γραφτεῖ ἀρ-
κετά, ἀλλὰ σὲ πολλὲς σχετικὲς δημοσιεύσεις ἔχουν παρεισφρήσει ἀνακριβῆ στοι-
χεῖα. Πιὸ σωστὴ καὶ πιὸ πλήρης ἀποτίμηση τοῦ ἐκδοτικοῦ ἔργου τοῦ Καχτίτση ἔχει
γίνει ἀπὸ τὸν Γιῶργο Δανιὴλ [4] καὶ κυρίως ἀπὸ τὸν Βίκτωρα Καμχῆ [3, 5]. Τὸ παρὸν
ἄρθρο ἀποτελεῖ μία προσπάθεια νὰ καταγραφεῖ σὲ ἕνα ἑνιαῖο κείμενο ἡ ἐκδοτικὴ
καὶ τυπογραφικὴ προσπάθεια τοῦ ἕλληνα λογοτέχνη ποὺ εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ ζήσει
μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα ὅταν ἀκόμα δὲν ὑπῆρχαν ἠλεκτρονικοὶ ὑπολογιστές, οὔτε
φάξ, οὔτε φυσικὰ τὸ Διαδίκτυο. Ἡ περίπτωση Καχτίτση ἀποτελεῖ ἰδιαίτερο ἴσως
φαινόμενο, ἐφόσον δημιούργησε σχεδὸν ὁλομόναχος βιβλία μοναδικὰ ὡς πρὸς τὸ
περιεχόμενο καὶ ἀξιοπρόσεκτα ὡς πρὸς τὴν αἰσθητική τους.

2 Λωτοφάγος ἐν τῇ νήσῳ Μοντρεάλῃ

Οἱ πρῶτες σημαντικὲς ἐκδοτικὲς ἀπόπειρες τοῦ Καχτίτση ἔγιναν στὴν Θεσσα-
λονίκη στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 1950 καὶ στὶς ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1960.
Ἀρχίζοντας τὸ 1959, ὁ συγγραφέας δημοσίευσε μερικὲς νουβέλες στὸ περιοδικὸ Δια-
γώνιος, ποὺ ἔβγαζε τότε στὴν Θεσσαλονίκη ὁ Ντίνος Χριστιανόπουλος. Τὸ 1965, ὁ
Καχτίτσης δημοσίευσε τὴν νουβέλα του Ὁ ἐξώστης ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Πρώτη Ὕλη»
τῶν φίλων του λογοτεχνῶν Ἐπαμεινώνδα Χ. Γονατᾶ καὶ Δημήτρη Ν. Παπαδίτσα. Τὸ
βιβλίο τυπώθηκε στὴν Θεσσαλονίκη στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Νίκου Νικολαΐδη μὲ τὴν
ἐπιμέλεια τοῦ Καρόλου Τσίζεκ.

Οἱ πολλὲς καθυστερήσεις στὴν ἔκδοση τοῦ Ἐξώστη ἔκαναν τὸν Καχτίτση νὰ
ἀγανακτήσει τόσο ὥστε ἀποφάσισε νὰ γράψει μία νουβέλα ἐπὶ τούτου. Ὅμως, κα-
θὼς βρίσκονταν μακριὰ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, εἶχε νὰ ἀντιμετωπίσει μίαν ἀκόμα σημαν-
τικὴ δυσκολία: στὸ Μόντρεαλ δὲν ὑπῆρχαν παρὰ καναδυὸ ἑλληνικὰ τυπογραφεῖα
τὰ ὁποῖα εἶχαν ἐλάχιστη ἐμπειρία στὴν ἔκδοση βιβλίων (ἐξέδιδαν κυρίως ἑλληνι-
κὲς ἐφημερίδες, μενοὺ γιὰ ἑστιατόρια κ.λπ.). Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ Καχτίτσης στράφηκε καὶ
πάλι πρὸς τὰ τυπογραφεῖα τῆς Ἑλλάδας.

Ἡ νουβέλα Ἡ περιπέτεια ἑνὸς βιβλίου, ὅπου καταγράφηκαν τὰ βάσανα τοῦ Κα-
χτίτση γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ Ἐξώστη, βγῆκε τὸν Μάιο τοῦ 1965 στὸν Πύργο Ἠλείας,
ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Φραγκίσκου Σορβατζώτη. Τὴν ἔκδοση ἐπιμελήθηκε ὁ ἴδιος
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ὁ συγγραφέας δίνοντας λεπτομερεῖς ὁδηγίες — διὰ ἀλληλογραφίας! — στὸν φίλο
του ποιητὴ Γιώργη Παυλόπουλο, ὁ ὁποῖος τὶς μετέφερε μὲ τὴν σειρά του στὸν τυ-
πογράφο [6, σσ. 236–263]. Ἂν καὶ τυπώθηκε στὴν Ἑλλάδα, τὸ βιβλίο φέρει ὡς τόπο
ἐκδόσεως τὴν «Μοντρεάλη», δηλαδὴ τὸ Μόντρεαλ ὅπως εἶχε κάποτε ἑλληνοποιη-
θεῖ τὸ ὄνομα αὐτῆς τῆς καναδικῆς μεγαλούπολης. Ἐνθουσιασμένος μὲ τὸ δικῆς του
«σύλληψης» ἀποτέλεσμα [6, σελ. 267], ὁ Καχτίτσης ἔβαλε μπρὸς καὶ σὲ μιὰν ἄλλη
ἰδέα ποὺ τὸν ἀπασχολοῦσε γιὰ καιρό: νὰ φτιάξει δικό του ἐκδοτικὸ οἶκο, γιὰ νὰ
ἐκδώσει ἔργα δικά του, φίλων του καὶ «σιγὰ–σιγὰ» καὶ ἀπὸ ἄλλους «ξενιτεμένους
συγγραφεῖς», ὅπως γράφει στὸν Γιῶργο Δανιὴλ στὶς 3 Φεβρουαρίου 1966 [4, σσ.
50–55].

Τὸν Αὔγουστο τοῦ 1966, ὁ Καχτίτσης ξεκίνησε τὴν ἐκτύπωση τοῦ μυθιστορή-
ματός του Ὁ ἥρωας τῆς Γάνδης στὸ τυπογραφεῖο τοῦ Σορβατζώτη στὸν Πύργο [6,
σσ. 270–298]. Ὁ Καχτίτσης ἔστελνε στὸν Παυλόπουλο ταχυδρομικῶς τὰ δακτυλο-
γραφημένα κομμάτια τοῦ μυθιστορήματος ποὺ εἶχε ὁλοκληρώσει καὶ ὁ τελευταῖος
τὰ πήγαινε στὸν Σορβατζώτη γιὰ στοιχειοθεσία καὶ σελιδοποίηση. Τὰ δοκίμια τὰ
λάμβανε ὁ Καχτίστης ταχυδρομικῶς καὶ τὰ ἐπέστρεφε διορθωμένα ἐπίσης μέσῳ τοῦ
ταχυδρομείου. Ἡ ὅλη διαδικασία ἦταν ἐξαιρετικὰ χρονοβόρα. Στὸ μεταξύ, στὴν
Ἑλλάδα οἱ Συνταγματάρχες κατέλυσαν τὴν δημοκρατία καὶ ἐπέβαλαν λογοκρι-
σία. Ὁ Καχτίτσης τότε ζήτησε ἀπὸ τὸν Παυλόπουλο νὰ τοῦ στείλει ὅσα τυπογρα-
φικὰ φύλλα εἶχαν ὁλοκληρωθεῖ καὶ συνέχισε τὴν ἐκτύπωση τοῦ μυθιστορήματος
στὸ Μόντρεαλ στὴν λινοτυπία τῆς ἐφημερίδας Τὸ Ἑλληνοκαναδικὸ Βῆμα. Τὰ τυπο-
γραφικὰ φύλλα ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ Μόντρεαλ φωτογραφήθηκαν μαζί, μὲ τὸ
α′ μέρος τοῦ μυθιστορήματος νὰ εἶναι φτιαγμένο μὲ στοιχεῖα Ἐλζεβὶρ τοῦ Σορβα-
τζώτη καὶ τὸ β′ μέρος νὰ εἶναι φτιαγμένο μὲ στοιχεῖα ἁπλά (Didot) τῆς λινοτυπίας.
Ὁ ἥρωας τῆς Γάνδης βγῆκε τελικὰ στὸ Μόντρεαλ («Μοντρεάλη») τὸν Δεκέμβριο τοῦ
1967, στὴν φωτοσύνθεση (ὄφσετ), σὲ 500 ἀντίτυπα καὶ μὲ ψευτοβελούδινα ἐξώφυλλα
τριῶν διαφορετικῶν χρωμάτων: καφετί, πράσινο καὶ κίτρινο.

Στὸ ἐξώφυλλο τοῦ Ἥρωα τῆς Γάνδης, ὁ Καχτίτσης ἔβαλε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἐκ-
δοτικὸ σῆμα «Λωτοφάγος» (Εἰκόνα 1). Μὲ τὸ ἴδιο ἐκδοτικὸ σῆμα, ἐπιμελήθηκε καὶ
κυκλοφόρησε τὸν ἑπόμενο χρόνο μιὰ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ φίλου του Γιώργου Δα-
νιήλ, ὁ ὁποῖος ζοῦσε τότε στὸ Τορόντο. Ἡ συλλογὴ Οἱ πρόκες τοῦ Δανιὴλ (Εἰκόνα 2,
ἀριστερά) στοιχειοθετήθηκε καὶ τυπώθηκε — καὶ αὐτή — στὴν λινοτυπία καὶ τὴν
φωτοσύνθεση τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος. Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ κολοφώ-
νας τοῦ βιβλίου, ὅπου ὁ Νίκος Καχτίτσης, ὡς ἐπιμελητὴς τῆς ἔκδοσης, παραθέτει
ἕνα ἐπαινετικὸ γιὰ τὸν ἴδιο ἀπόσπασμα ἀπὸ ἐπιστολὴ τοῦ ποιητῆ (Εἰκόνα 2, δεξιά).

Μὲ τὸ τυπογραφεῖο τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος, ὁ Καχτίτσης συνεργάσθηκε
καὶ γιὰ τὴν ἔκδοση ἑνὸς τρίγλωσσου (ἑλληνικοῦ, ἀγγλικοῦ καὶ γαλλικοῦ) λογο-
τεχνικοῦ περιοδικοῦ μὲ τὸν τίτλο Ὁ Παλίμψηστος – Le Palimpseste – e Palimpsest
(Εἰκόνα 3). Τὸ περιοδικὸ αὐτὸ ἔβγαλε δύο τεύχη στὶς ἀρχὲς τοῦ 1967, ἀλλὰ ἡ ἔκδοση
δὲν συνεχίσθηκε πιθανῶς λόγῳ ἔλλειψης πόρων, λόγῳ ἔλλειψης ἐνδιαφέροντος ἀπὸ
τὸ κοινὸ ἢ ἐπειδὴ ὁ συγγραφέας ἦταν ἀπασχολημένος μὲ τὴν ὁλοκλήρωση ἄλλων
ἐκδόσεων. Πέρα ἀπὸ τὴν λογοτεχνική του ἀξία, Ὁ Παλίμψηστος παρουσιάζει ἐνδια-
φέρον καὶ γιὰ τὴν τυπογραφική του ἐμφάνιση. Μιμούμενος ἐκδόσεις περασμένων
ἐποχῶν, ὁ Καχτίτσης γέμιζε τὶς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ μὲ τυπογραφικὰ κοσμήματα
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Εἰκόνα 1: Τὸ ἐξώφυλλο τοῦ μυθιστορήματος τοῦ Νίκου Καχτίτση Ὁ ἥρωας τῆς Γάνδης, ἐκδόσεις Λω-

τοφάγος, Μοντρεάλη 1967, 344 σσ., 13 cm × 19 cm. Τὸ α′ μέρος (μέχρι τὴν σελίδα 217) στοιχειοθετή-

θηκε μὲ χαρακτῆρες Ἐλζεβὶρ καὶ σελιδοποιήθηκε στὸ τυπογραφεῖο τοῦΦραγκίσκου Σορβατζώτη στὸν

ΠύργοἨλείας, ἐνῶ τὸβ′ μέρος στοιχειοθετήθηκε μὲ ἁπλὰστὴν λινοτυπία τῆς ἐφημερίδας Τὸ Ἑλληνοκα-

ναδικὸ Βῆμα, στὸΜόντρεαλ τοῦΚαναδᾶ.Ἡ τελικὴ ἐκτύπωσησὲ 500 ἀντίτυπα ἔγινε στὴνφωτοσύνθεση

(ὄφσετ) τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1967. Κυκλοφόρησε μὲ ἐξώφυλλα ποικίλων

χρωμάτων. ἄλλα εἶχαν κίτρινο φόντο, ἄλλα καφετὶ καὶ ἄλλα πράσινο. Ἡ εἰκόνα εἶναι προσφορὰ τοῦ

κ. Θωμᾶ Καχτίτση.

(«στολιδάκια» τὰ ἔλεγε ὁ ἴδιος) καὶ ἄλλα ἀξιοπερίεργα ποὺ μάζευε ἀπὸ διάφορα
λαϊκὰ ἔντυπα καὶ ποὺ τὰ ἀναπαρήγαγε σὲ τυπογραφικὰ κλισέ.

3 Ἐκδότης καὶ τυπογράφος

Τὴν ἄνοιξη τοῦ 1966 ὁ Καχτίτσης καὶ ἡ οἰκογένειά του μετακόμισαν σὲ ἰδιόκτητο
σπίτι. Τὸ σπίτι αὐτό, ποὺ διέθετε ὑπόγειο, τοῦ ἔδωσε τὴν δυνατότητα νὰ πραγμα-
τοποιήσει κάτι ποὺ σχεδίαζε ἐπὶ σχεδὸν δέκα χρόνια [6, σελ. 108]: νὰ γίνει ὁ ἴδιος
ἐκδότης τυπογράφος! Ἔτσι στὰ τέλη τοῦ 1966, ὁ Καχτίτσης ἀγόρασε ἕνα μεταχει-
ρισμένο μικρὸ ὄρθιο χειροκίνητο πιεστήριο (Εἰκόνα 4) καὶ λατινικὰ στοιχεῖα γιὰ
στοιχειοθεσία μὲ τὸ χέρι. Ἑλληνικὰ στοιχεῖα δὲν μπόρεσε νὰ βρεῖ στὸν Καναδά. Νὰ
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Εἰκόνα 2: Ἀριστερὰ ὁ μεγάλος τίτλος καὶ δεξιὰ ὁ κολοφώνας τῆς ποιητικῆς συλλογῆς τοῦ Γιώργου Δα-

νιὴλ Οἱ πρόκες, ἐκδόσεις Λωτοφάγος, Μοντρεάλη 1968, 57 σσ., 13 cm × 20 cm. Στοιχειοθετήθηκε στὴν

λινοτυπία μὲ στοιχεῖα ἁπλὰ καὶ τυπώθηκε στὴν φωτοσύνθεση τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος σὲ 500

ἀντίτυπα τὸν Μάιο τοῦ 1968. Ἡ εἰκόνα προέρχεται ἀπὸ τὸ Internet Archive (www.archive.org).

τὰ παραγγείλει στὴν Ἑλλάδα ἦταν σχεδὸν ἀδύνατον, κατ’ ἀρχὰς λόγῳ τοῦ μεγά-
λου βάρους καὶ τοῦ ὑψηλοῦ κόστους τῶν μεταφορικῶν τῶν μολυβένιων στοιχείων,
καὶ κατὰ δεύτερο λόγο γιατὶ μὲ τὴν Δικτατορία ἔγινε σχεδὸν ἀδύνατη ἡ ἀγορὰ καὶ
ἐξαγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα τέτοιων ἐπικίνδυνων γιὰ τὸ καθεστῶς ὑλικῶν.

Ἐφόσον δὲν εἶχε στὰ χέρια του ἑλληνικοὺς χαρακτῆρες, ὁ Καχτίτσης στράφηκε
στὴν ἐκτύπωση ἀγγλικῶν βιβλίων μὲ τὸ ἐκδοτικὸ σῆμα «Anthelion Press». Μετὰ
ἀπὸ πολλὲς δοκιμὲς στὸ ὑπόγειο, ποὺ κράτησαν ἕναν χρόνο περίπου, τὰ πρῶτα βι-
βλία ἀπὸ τὸ πιεστήριο τοῦ Καχτίτση ἄρχισαν νὰ βγαίνουν τὸ καλοκαίρι τοῦ 1968.
Πρῶτο βγῆκε ἕνα 16σέλιδο τομίδιο μὲ μερικὰ πεζὰ τοῦ δι’ ἀλληλογραφίας φίλου
τοῦ Καχτίτση Ἐπαμεινώνδα Χ. Γονατᾶ, ὑπὸ τὸν τίτλο Some Prose Works. Ἀκολού-
θησε σχεδὸν ἀμέσως ἡ μία καὶ μοναδικὴ συλλογὴ νεανικῶν ποιημάτων τοῦ ἴδιου
τοῦ Καχτίτση ὑπὸ τὸν τίτλο Vulnerable Point, 1949 (Εἰκόνα 5).

Στὰ δύο πρῶτα βιβλία ποὺ ἔφτιαξε ἐξ ὁλοκλήρου μόνος του ὁ Καχτίτσης, τὰ
τυπογραφικὰ φύλλα εἶναι τυπωμένα μόνον στὴν μία ὄψη καὶ ἔχουν διπλωθεῖ, ἔτσι
ὥστε τὰ φύλλα τοῦ βιβλίου νὰ μοιάζουν σὰν νὰ εἶναι τυπωμένα καὶ στὶς δύο ὄψεις.
Ὅπως ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος σὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Δανιήλ [4, σελ. 115], αὐτὸ συνέβη
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Εἰκόνα 3: Ὁ Παλίμψηστος, τὸ περιοδικὸ τοῦ Νίκου Καχτίτση. Στοιχειοθετήθηκε στὴν λινοτυπία καὶ τυ-

πώθηκε στὴν φωτοσύνθεση (ὄφσετ) τοῦ Ἑλληνοκαναδικοῦ Βήματος σὲ δύο μόνον τεύχη (τεῦχος 1, Ἰα-

νουάριος 1967, 6 σελίδες. τεῦχος 2, «ἄνοιξη 1967» (Ἀπρίλιος 1967;), 16 σελίδες. διαστάσεις 20 cm ×
27 cm περίπου). Ἡ εἰκόνα εἶναι προσφορὰ τοῦ κ. Θωμᾶ Καχτίτση.

γιὰ δύο λόγους: πρῶτον, ἐπειδὴ δὲν εἶχε μάθει ἀκόμα πῶς νὰ τυπώνει καὶ στὶς δύο
ὄψεις τοῦ τυπογραφικοῦ φύλλου, καὶ δεύτερον, ἐπειδὴ ἤθελε τὰ μικρὰ δημιουργή-
ματά του νὰ δείχνουν κάπως πιὸ ὀγκώδη.

Ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ 1967, μὲ τοὺς πρώτους πειραματισμοὺς στὸ χειροκίνητο
πιεστήρο, καὶ μέχρι τὶς ἀρχὲς τοῦ 1970, ὁ Νίκος Καχτίτσης τύπωσε μόνος του καὶ
κυκλοφόρησε ὀκτὼ τουλάχιστον τομίδια καὶ φυλλάδια (Πίνακας 1). Ὡς καλὸς ἐκ-
δότης, τὸ 1969, στὴν ἐπέτειο τῶν δύο χρόνων ἀπὸ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ πιε-
στηρίου του, ἔβγαλε καὶ κατάλογο μὲ τὶς ἕξι μέχρι τότε ἐκδόσεις του καὶ μὲ τὴν
ὑποσημείωση: “Anthelion Press is a non-profit venture” («Ἡ Anthelion Press εἶναι
μία μὴ κερδοσκοπικὴ περιπέτεια»).
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Εἰκόνα 4: Τὸ ὄρθιο χειροκίνητο πιεστήριο τοῦ Νίκου Καχτίτση στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ του στὸ Μόν-

τρεαλ. Ἐμπρὸς ἀπὸ τὸ πιεστήριο φαίνεται μισοδιαλυμένος ὁ σελιδοθέτης, ἔτσι ὅπως τὸν ἄφησε ὁ συγ-

γραφέας τὸ 1970 μὲ τὸ κείμενο–καταγγελία γιὰ τὴν σύλληψη τοῦ Μίκη Θεοδωράκη ἀπὸ τὶς Ἀρχὲς τῆς

Χούντας. Φωτογραφία: Δ.Α. Φιλίππου, Ἀπρίλιος 2010.

Τὰ κείμενα ποὺ τύπωσε καὶ ἐξέδωσε μόνος του ὁ Καχτίτσης εἶναι πεζὰ καὶ ποι-
ήματα δικά του καὶ φίλων του, καὶ δύο τουλάχιστον ἔντυπα κατὰ τῆς Δικτατορίας:
μιὰ ἀγγλικὴ μετάφραση ἑνὸς ποιήματος καὶ μίας ἀντιδικτατορικῆς δήλωσης τοῦ
Γιώργου Σεφέρη [7], καθὼς καὶ μία δημόσια καταγγελία, στὰ ἀγγλικά, γιὰ τὴν φυ-
λάκιση καὶ τὴν ἐκτόπιση τοῦ Μίκη Θεοδωράκη.

Ὅλα τὰ ἔντυπα ποὺ δημιούργησε ὁ Καχτίτσης ἔχουν μικρὸ μέγεθος (περίπου
11 cm × 14 cm), πιθανότατα ἐξαιτίας τῆς μικρῆς ἐπιφάνειας τοῦ ὄρθιου πιεστηρίου.
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Εἰκόνα 5: Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ Νίκου Καχτίτση Vulnerable Point, 1949. Fourteen Poems of Youth,

Anthelion Press,Montreal 1968, 32 σσ., 11 cm× 14,5 cm. Στοιχειοθετήθηκε στὸ χέρι μὲ πλάγια στοιχεῖα

American Garamond καὶ τυπώθηκε στὸ χειροκίνητο πιεστήριο τοῦ συγγραφέα σὲ 42 ἀντίτυπα κατὰ τὸ

δίμηνο Αὔγουστος–Σεπτέμβριος 1968. Ἡ εἰκόνα εἶναι προσφορὰ τοῦ κ. Θωμᾶ Καχτίτση.

(Συνήθως μικρὰ ὄρθια πιεστήρια χρησιμοποιοῦνταν γιὰ τὴν ἐκτύπωση μικρῶν ἐντύ-
πων ὅπως προσκλητήρια, ἐπαγγελματικὲς κάρτες, κ.ἄ.ὅ.) Ἐπειδὴ δὲ οἱ σελίδες του
εἶχαν μικρὸ μέγεθος, ὁ Καχτίτσης ἀναγκάσθηκε νὰ χρησιμοποιήσει καὶ στοιχεῖα
μικροῦ μεγέθους.

Οἱ ἐκδόσεις Anthelion Press εἶναι σχεδὸν ὅλες τυπωμένες μὲ στοιχεῖα μεγέθους
ἕξι, ὀχτὼ καὶ δέκα στιγμῶν Bodoni (Modern) καὶ American Garamond, τὰ ὁποῖα
ὁ Καχτίτσης προμηθεύθηκε στὸ Τορόντο, ἀπὸ τὸ μικρὸ στοιχειοχυτήριο Cornish
& Wimpenny Limited. Μάλιστα, τὰ ποιήματα τῆς συλλογῆς Vulnerable Point, 1949
ἔχουν τυπωθεῖ μὲ πλάγια στοιχεῖα American Garamond μεγέθους ἕξι στιγμῶν, ποὺ
εἶναι ἀρκετὰ δυσανάγνωστα.

Οἱ ἁπολύτως χειροποίητες τυπογραφικὲς δουλειὲς ἔχουν ἕνα ἀκόμα μειο-
νέκτημα: ἔχουν ὑψηλὸ κόστος ἀναπαραγωγῆς, γιατὶ κάθε βιβλίο βγαίνει σε-
λίδα–σελίδα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ὁ Καχτίτσης ἦταν ἀναγκασμένος νὰ τυπώνει πε-
ριορισμένο ἀριθμὸ ἀντιτύπων.
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Πίνακας 1: Βιβλία ποὺ κυκλοφόρησαν ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις Anthelion Press τοῦ Νίκου Καχτίτση.

1 E. C. Gonatas: Some Prose Works. Translated by J. C. Stathatos. Anthelion Press,
Montreal, August 1968. Διαστάσεις 10,7 cm × 14 cm, 16 σελίδες, σὲ 44 αντίτυπα.

2 Nicholas Kachtitsis: Vulnerable Point, 1949. Fourteen Poems of Youth. Anthelion
Press, Montreal, August–September 1968. Διαστάσεις 11 cm × 14,5 cm, 32 σελί-
δες, σὲ 42 ἀντίτυπα.

3 John Donne: Death Be Not Proud. Montreal, Christmas 1968. Δίφυλλο σὲ ἄγνω-
στο ἀριθμὸ ἀντιτύπων.

4 George aniel: e Linchpin. Ten Poems (1964–1967). Anthelion Press,
Montreal, February–March 1969. Διαστάσεις 10 cm × 14 cm, 10 σελίδες μὴ ἀριθ-
μημένες, σὲ 114 αντίτυπα.

5 George Seferis: e Land Within a Wall, a Poem, and Towards the Precipice,
a Declaration. Translated by Dr. John Richmond. Anthelion Press, Montreal,
April–May 1969. Διαστάσεις 11 cm × 14,5 cm, 29 σελίδες μὴ ἀριθμημένες, σὲ
300 ἀντίτυπα. Ὁ Βουτουρὴς [7] ἀποδίδει τὴν μετάφραση στὸν ἴδιο τὸν Καχτί-
τση ἀμφισβητώντας τὴν ὕπαρξη τοῦ John Richmond. Ὅμως ὁ τελευταῖος ἦταν
πρόσωπο ὑπαρκτό. Ὁ βρετανὸς στὴν καταγωγὴ John Richmond (1918–1977)
ἐργάστηκε γιὰ χρόνια ὡς κριτικὸς λογοτεχνίας στὴν ἐφημερίδα Montreal Star.
Τὴν ἐποχὴ τῆς Χούντας στὴν Ἑλλάδα, μετέφρασε ἑλληνικὰ ποιήματα στὰ ἀγ-
γλικά, τὰ ὁποῖα δημοσιεύθηκαν στὸν μικρὸ τόμο e Singing Cells (Ingluvin
Publications, Montreal 1970).

6 Mireille Coulourides: In the Void and Other Poems. Anthelion Press, Montreal
June 1969. Διαστάσεις 11,5 cm × 14,5 cm, 28 σελίδες, σὲ 127 ἀντίτυπα.

7 Nicholas Prior: New Year’s Rhapsody. Anthelion Press, Montreal 1970. Δίφυλλο
σὲ ἄγνωστο ἀριθμὸ ἀντιτύπων. Ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν Δανιήλ [4, σσ. 35–37],
ἀλλὰ δὲν ἐντοπίσθηκε. Nicholas Prior εἶναι, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, ἕνα ἀπὸ
τὰ πολλὰ ψευδώνυμα τοῦ ἴδιου τοῦ Καχτίτση.

8 Ἀνώνυμος: Prisoner of Savages. e Plight of Mikis eodorakis. Anthelion Press,
Montreal 1970. Ἀναφέρεται ἀπὸ τοὺς Δανιὴλ [4, σσ. 35–37] καὶ Παυλόπουλο [6,
σελ. 299], ἀλλὰ δὲν ἐντοπίσθηκε. Στὸ ὑπόγειο τοῦ σπιτιοῦ τοῦ Καχτίτση βρέ-
θηκε ἕνας μισοδιαλυμένος σελιδοθέτης μὲ κείμενο στὰ ἀγγλικὰ γιὰ τὸν Θεοδω-
ράκη. Κατὰ τὸν Δανιήλ [4, σελ. 36], πρόκειται γιὰ «δημοσιογραφικὰ κείμενα»
τοῦ Νίκου Καχτίτση.

Οἱ δύο πρῶτες ἐκδόσεις τῆς Anthelion Press κυκλοφόρησαν σὲ 44 καὶ 42 ἀν-
τίτυπα ἀντιστοίχως, ἀριθμοὶ ποὺ κατὰ τὸν Καμχῆ [5, σελ. 748], δὲν εἶναι τυχαῖοι
ἀλλὰ ἀντιστοιχοῦν στὴν τότε ἡλικία τῶν δύο συγγραφέων (τὸ 1968, ὁ Ἐ. Χ. Γονα-
τᾶς ἦταν ἠλικίας 44 ἐτῶν καὶ ὁ Καχτίτσης ἦταν 42 ἐτῶν). Οἱ ὑπόλοιπες ἕξι ἐκδόσεις
βγῆκαν σὲ 300 τὸ πολὺ ἀντίτυπα ἡ καθεμιά. Ὁ Καχτίτσης φρόντιζε δὲ νὰ βάζει στὸν
κολοφώνα κάθε ἔκδοσης τὴν χρονολογία ἐκτύπωσης, μὲ μήνα καὶ ἔτος, καὶ μὲ τὸν
ἀκριβὴ ἀριθμὸ ἀντιτύπων.
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Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ὀκτὼ βέβαιες ἐκδόσεις τῆς Anthelion Press, ὁ Καχτίτσης ἑτοίμαζε
καὶ μία ἀκόμα ἔκδοση ποὺ πιθανότατα δὲν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Πρόκειται γιὰ
ἕνα δοκίμιο τοῦ Γιώργου Δανιὴλ μὲ τίτλο: Marcus Aurelius and Philosophy, an Essay.
Μιὰ εἰκόνα ἀπὸ τὸ ἐξώφυλλο παρουσιάστηκε ἀπὸ τὸν Δανιὴλ [4] καὶ μιὰ εἰκόνα
ἀπὸ τὸν κολοφώνα παρουσιάστηκε στὸ περιοδικὸ Ὀροπέδιο [5, σελ. 771], ὅμως τὸ
βιβλίο δὲν ἐντοπίσθηκε. Σὲ μία ἐπιστολὴ μὲ ἡμερομηνία 17/2/1970, ὁ Καχτίτσης ζητᾶ
ἀπὸ τὸν Δανιὴλ «μία μικρὴ πίστωση χρόνου» γιὰ τὴν ἔκδοση τοῦ βιβλίου [4, σσ.
141–142], ἀλλὰ μᾶλλον τὸν πρόλαβε ὁ θάνατος.

4 Τὸ σαράκι κατατρώει ἕναν ἐστὲτ

ὉΚαχτίτσης εἶχε πολὺ συγκεκριμένη ἄποψη γιὰ τὴν ἐμφάνιση τῶν βιβλίων του.
Κατὰ τὸν φίλο του ζωγράφο Θανάση Ἐξαρχόπουλο, ὁ Καχτίτσης εἶχε «μονομανία
[…] μὲ τὰ τυπογραφικὰ πρότυπα μιᾶς ὁρισμένης ἐποχῆς» [8]. Ἤθελε ἡ ἐμφάνιση
τῶν βιβλίων του νὰ ἀντανακλᾶ τὸ περιεχόμενό τους. Ἐφόσον τὰ πεζά του ἀναφέ-
ρονται σὲ μιὰ ἐποχὴ κατάπτωσης ποὺ ξεκινᾶ τὴν ἐποχὴ τοῦΑ′ Παγκοσμίου Πολέμου
καὶ φτάνει περίπου ἕως τὰ πρῶτα χρόνια μετὰ τὸν Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, ἤθελε τὰ
βιβλία του νὰ ἔχουν λίγο ὣς πολὺ τὴν αἰσθητικὴ τῶν βιβλίων καὶ τῶν ἄλλων λαϊ-
κῶν ἀναγνωσμάτων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. «Θέλω τὰ κείμενά μου εἰκονογραφημένα»,
γράφει στὸν Ἐξαρχόπουλο, γιατὶ «προσδίδουν στὸ βιβλίο πολυχρωμία».

Τὸ 1965, ὁ Καχτίτσης προσέγγισε τὸν Ἐξαρχόπουλο, γιὰ νὰ τοῦ ζητήσει νὰ ἀνα-
λάβει τὴν ἐπιμέλεια τῶν βιβλίων του. Ὡστόσο, ἡ συνεργασία ναυάγησε, μεταξὺ ἄλ-
λων γιατὶ ὁ Καχτίτσης τρόμαξε ἀπὸ τὶς νεωτερικὲς ἰδέες τοῦ Ἐξαρχόπουλου γιὰ
τὴν τυπογραφικὴ αἰσθητική [6, σσ. 255 καὶ 264]. Πολλὰ χρόνια ἀργότερα, ὁ Ἐξαρ-
χόπουλος ἔγραψε ὅτι ὁ Καχτίτσης εἶχε μία «ἐν πολλοῖς θαμπὴ εἰκόνα […] γιὰ τὸ
βιβλίο καὶ τὴν ἀρχιτεκτονική του» [8].

Πέρα ἀπὸ τὴν «μονομανία» τοῦ Καχτίτση μὲ τὰ αἰσθητικὰ πρότυπα περασμέ-
νων ἐποχῶν, εἶναι ἐπίσης ἄξιο ἀπορίας γιατί ἔκανε ὅλον αὐτὸν τὸν ἐκδοτικὸ καὶ
τυπογραφικὸ ἀγώνα μόνος του ὑπὸ τόσο δύσκολες συνθῆκες, ἀντὶ π.χ. νὰ κατα-
φύγει σ’ ἕνα καλλιτεχνικὸ τυπογραφεῖο τῆς Μόντρεαλ. Τὴν ἀπάντηση τὴν δίνει ὁ
ἴδιος σὲ μιὰ ἐπιστολή του πρὸς τὸν Δανιὴλ μὲ ἡμερομηνία 21/5/1968 [4, σελ. 100]:

«Οὐδέποτε σκέφθηκα νὰ ἐπιτύχω δόξες μὲ ἐκδοτικές μου προσπάθειες — γιὰ νὰ
μὴν πῶ καὶ μὲ βιβλία μου ἀκόμα. Ἂν τὸ καλοεξετάσεις, εἴθε νά ’ξερα γιατί τυ-
πώνω. Τὸ ἀποδίδω μᾶλλον σὲ μιὰ διάθεση νὰ παίξω — ἐγὼ ποὺ μικρὸς δὲν εἶχα
παίξει σχεδὸν ποτέ.» [Οἱ λέξεις μὲ πλάγια στοιχεῖα εἶναι ὅπως στὸ πρωτότυπο.]

Τὸ γόητρο ἑνὸς καλαίσθητου βιβλίου εἶναι διαχρονικό. Καὶ ὁ Καχτίτσης φαί-
νεται πώς, παρὰ τὰ μεγάλα ἐμπόδια ποὺ βρέθηκαν ἐμπρός του, προσπάθησε νὰ
ἀφήσει πίσω του βιβλία μοναδικὰ ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ καὶ ὡς
πρὸς τὴν ἐμφάνιση. Τὰ ἀφιερώματα σὲ λογοτεχνικὰ περιοδικὰ καὶ οἱ πάμπολλες
σχετικὲς δημοσιεύσεις δείχνουν πὼς τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων τοῦ Καχτίτση ἔχει
πράγματι σημαντικὴ λογοτεχνικὴ ἀξία. Τὸ ἐὰν πέτυχε ὡς ἐκδότης καὶ τυπογράφος
νὰ βγάλει βιβλία ξεχωριστῆς αἰσθητικῆς, μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει θέμα συζήτησης.
Ἀλλὰ ἐν τέλει, ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Καχτίτσης ἀξίζει τὸν θαυμασμό μόνον
καὶ μόνον γιὰ τὰ ὅσα κατάφερε νὰ δημιουργήσει μὲ ἐλάχιστα μέσα.
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Ὁ ἐκδότης καὶ τυπογράφος Νίκος Καχτίτσης 39

Εὐχαριστίες

Ὁ συγγραφέας ἐτούτου τοῦ ἄρθρου ἐκφράζει τὶς θερμὲς εὐχαριστίες του πρὸς
τὴν σύζυγο τοῦ Νίκου Καχτίστη, κα. Θάλεια Καχτίτση, καὶ τὸν γιὸ τοῦ συγγραφέα,
κ. Θωμᾶ Καχτίτση, γιὰ τὴν καλοσύνη τους νὰ τοῦ δείξουν ὑλικὸ ποὺ ἔχουν στὴν
κατοχή τους.
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TEXΝΙΚÉΣ
Το πρόβλημα με την άνω τελεία

Μέχρι πριν από λίγο καιρό είχα την εσφαλμένη εντύπωση πως μόνο λίγοι ή ελά-
χιστοι γνώστες της ελληνικής γλώσσας χρησιμοποιούν την άνω τελεία. Την εντύ-
πωσή μου αυτή την άλλαξε ένας χρήστης του LATEX, ο οποίος με παρότρυνσή μου
έγινε χρήστης του XƎLATEX. Πιο συγκεκριμένα, ο χρήστης αυτός με ρώτησε πώς μπο-
ρεί να βάλει μια άνω τελεία στο κείμενο του. Να σημειώσω ότι ο εν λόγω χρήστης
χρησιμοποιεί Linux και η συζήτηση που ακολουθεί εστιάζει κύρια σε συστήματα
Unix ή τύπου Unix.

Αν ψάξει κανείς τα διάφορα blog, θα διαπιστώσει πως ο απλούστερος τρόπος
για να βάλει άνω τελεία είναι να χρησιμοποιήσει τον συνδυασμό πλήκτρων
+ ; (το δεύτερο είναι το πλήκτρο που έχει το Q στο αγγλικό πληκτρολόγιο).
Όμως στην πραγματικότητα αυτός ο συνδυασμός πλήκτρων δίνει τον χαρακτήρα
middle dot, δηλαδή τον χαρακτήρα με κώδικα U+00B7. Τώρα αυτός ο χαρακτή-
ρας μοιάζει με τον χαρακτήρα Greek ano teleia, δηλαδή τον χαρακτήρα με κώδικα
U+0387, αλλά δεν είναι ίδιοι. Επειδή το πρότυπο Unicode παροτρύνει τους χρήστες
να χρησιμοποιούν τον χαρακτήρα middle dot αντί του Greek ano teleia, σε κάποιες
γραμματοσειρές οι γλυφές που αντιστοιχούν στους δύο αυτούς χαρακτήρες είναι
ίδιοι. Όμως σε πολλές γραμματοσειρές υπάρχει εμφανής διαφορά. Το παρακάτω
παράδειγμα έχει δημιουργηθεί με τη γραμματοσειρά GFS Didot και δείχνει καθαρά
τη διαφορά μεταξύ των δύο γλυφών.

είναι· είναι·
Στα αριστερά έχουμε το σύμβολοGreek ano teleia ενώ στα δεξιά τοmiddle dot. Τώρα
συγκρίνετε το ίδιο κείμενο στοιχειοθετημένο με τη γραμματοσειρά Minion Pro:

είναι· είναι·
Προσέξτε πως εδώ οι δύο χαρακτήρες αναπαριστώνται με σχεδόν ίδιες γλυφές.
Δείτε τώρα το αποτέλεσμα αν χρησιμοποιήσουμε τη γραμματοσειρά Garamond
Premier Pro:

είναι· είναι·
Στα δύο τελευταία παραδείγματα έχουμε κάτι που μοιάζει με άνω τελεία, αλλά όχι
αυτό που έχει ο περισσότερος κόσμος στο μυαλό του. Ας δούμε τώρα τι μπορούμε
να κάνουμε ώστε χρησιμοποιούμε τον χαρακτήρα που θέλουμε.

41
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42 TEXνικές

Ο πιο απλός τρόπος για να χρησιμοποιούμε τον χαρακτήρα που θέλουμε είναι
να χρησιμοποιήσουμε μια εφαρμογή σαν τον «Πίνακα Χαρακτήρων» του περιβάλ-
λοντος εργασίας Gnome. Όμως αυτή η λύση είναι κουραστική καθώς θα πρέπει να
κάνουμε συνέχεια αντιγραφές και επικολλήσεις.

Μια άλλη λύση είναι να χρησιμοποιήσουμε μια μακροεντολή όπως:

\def\anoteleia{\char”0387\relax}

Το πρόβλημα είναι προφανώς ότι θα πρέπει να σημειώνουμε την εντολή αυτή κάθε
φορά που θα χρειαστούμε μία άνω τελεία. Από την άλλη πλευρά, η άνω τελεία δεν
είναι και το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο σημείο στίξης, οπότε και η λύση αυτή
φαντάζει λογική. Όμως η χρήση εντολών με σκοπό την πρόσβαση χαρακτήρων δεν
είναι ίσως η πιο κομψή λύση.

Το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με άλλον απλούστερο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα,
θα πρέπει να γίνει μια μικρή τροποποίηση στο αρχείο

/usr/share/X11/xkb/symbols/gr

Αυτό το αρχείο καθορίζει ποια σύμβολα θα είναι προσβάσιμα από το ελληνικό
πληκτρολόγιο. Αν λοιπόν αλλάξουμε κάθε εμφάνιση της λέξεως periodcentered με
τη λέξη U0387 (είναι ο αριθμός που αντιστοιχεί στο σύμβολο της άνω τελείας στο
Unicode), τότε, αφού ξαναξεκινήσουμε τον X server του συστήματός μας, μπορούμε
να πατάμε τα πλήκτρα πρόσβασης της άνω τελείας +; και να λαμβάνουμε
μια κανονική άνω τελεία. Το επόμενο βήμα είναι αυτή η αλλαγή να γίνει μόνιμη.

Τέλος, υπάρχουν και ορισμένες μάλλον ελλιπείς γραμματοσειρές που δεν έχουν
καν τον χαρακτήρα της άνω τελείας. Μια τέτοια γραμματοσειρά είναι η Ubuntu.
Σ’ αυτή την περίπτωση, μια μακροεντολή σαν την επόμενη είναι ίσως η πιο απλή
λύση:

\def\anoteleia{\raisebox{.8ex}{.}}

Οι πιο έμπειροι μπορούν να προσθέσουν την άνω τελεία στο αρχείο της γραμμα-
τοσειράς, αλλά για κάτι τέτοιο, χρειάζεται ειδικό λογισμικό (π.χ. το FontForge) και
τα πράγματα είναι κάπως πιο πολύπλοκα.

— Απόστολος Συρόπουλος
H/T: asyropoulos at yahoo dot com
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ΒΙΒΛÍΟ-ΠΑΡΟΥΣÍΑΣΗ
Γιῶργος Ε. Δαρδανός, Σελίδες στὴν ὀθόνη ἢ σὲ χαρτί, σσ. 362. Ἐκδόσεις
Gutenberg, Ἀθήνα 2010. ISBN 978-960-01-1342-6. Τιμὴ 17 €.

Ὁ Γιῶργος Δαρδανὸς ἔχει μεγάλη καὶ ἰδιαίτερη
ἱστορία στὸν χῶρο τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου. Ξεκίνησε
στὰ χρόνια τοῦ 1950 ὡς βοηθὸς τυπογράφου στὸ
κέντρο τῆς Ἀθήνας. Τὸ 1963 ἵδρυσε τὶς ἐκδόσεις
Gutenberg/Τυπωθήτω καὶ σήμερα μετρᾶ μερικὲς χι-
λιάδες τίτλους στὸ ἐνεργητικό του.

Ἐπειδὴ πονάει τὸ βιβλίο καὶ ἀνησυχεῖ γιὰ τὸ
μέλλον του, πρὶν ἀπὸ δυὸ χρόνια περίπου, ὁ Δαρδα-
νὸς ζήτησε ἀπὸ ὁρισμένους πανεπιστημιακοὺς καὶ
ἀνθρώπους τῶν Γραμμάτων γενικότερα νὰ ποῦν τὴν
γνώμη τους γιὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν ἠλεκτρονικῶν βι-
βλίων — πιὸ γνωστὰ ὡς e-book — στὸν χῶρο τὸν
ἐκδόσεων. Τὶς ἀπόψεις αὐτές, τὶς συγκέντρωσε κα-
τόπιν, μαζὶ μὲ περίπου ἄλλα τόσα σχετικὰ ἐπιψαλι-
δίσματα ἀπὸ τὸν Τύπο καὶ τὸ διαδίκτυο, σὲ ἕναν καλαίσθητο τόμο ἀφιερωμένο στὴν
«ἑπόμενη ἐξέλιξη» στὰ ἐκδοτικὰ πράγματα.

Οἱ περισσότεροι συγγραφεῖς τοῦ τόμου ἀναγνωρίζουν πὼς τὸ e-book ἔχει πολλὰ
πλεονεκτήματα, ὅπως

• γρήγορη ἔκδοση χωρὶς τυπογραφεῖα, βιβλιοδέτες καὶ διακινητές (καὶ συχνὰ
χωρὶς ἐκδότη),

• οἰκονομία στὸ χαρτί (μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι ὁ ἀναγνώστης δὲν προχωρᾶ καὶ
σὲ ἐκτύπωση),

• αὐτονομία στὴν μάθηση καὶ τέλος τοῦ μονοπωλίου ποὺ εἶχε ὁ δάσκαλος στὴν
γνώση,

• εὔκολη «εὑρετηρίαση» (sic) καὶ ἀναζήτηση πηγῶν μέσῳ συνδέσμων πρὸς τὸ
διαδίκτυο,

• ρευστότητα καὶ διαδραστικότητα μὲ ἐκδόσεις τύπου wiki ποὺ δίνουν στὸν
ἀναγνώστη τὴν δυνατότητα νὰ ἐπεμβαίνει στὸ κείμενο,

• δυνατότητα εὔκολης κυκλοφορίας τίτλων ποὺ ἔχουν ἐξαντληθεῖ,

• κατάργηση χρονικῶν καὶ χωρικῶν δεσμεύσεων, κ.ἄ.

Πολλοὶ ἐπίσης παραδέχονται πὼς οἱ νεώτερες γενιές, ποὺ εἶναι ἐξοικειωμένες μὲ
κάθε εἶδος ἠλεκτρονικὸ μαραφέτι, δὲν θὰ ἀργήσουν νὰ υἱοθετήσουν τὸ e-book ὡς
τὸ σύγχρονο μέσο πληροφόρησης, ἐκπαίδευσης καὶ ψυχαγωγίας.

Στὸν ἀντίλογο, ὁρισμένοι γνωστοὶ στὸ εὐρύτερο κοινὸ συγγραφεῖς ἀρκοῦνται
σὲ γενικόλογους συναισθηματισμοὺς ὑπὲρ τοῦ ἔντυπου βιβλίου, ἐπιτιμώντας ἔν-
τονα τοὺς «ἀπαίδευτους τεχνοκράτες» καὶ τοὺς «ἐθισμένους καὶ “ἐξαρτημένους”
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44 Βιβλίο-Παρουσίαση

ἠλεκτρονικοὺς χρῆστες»! Πιὸ νηφάλιοι ὡστόσο, οἱ περισσότεροι συγγραφεῖς τοῦ
τόμου βλέπουν στὸ e-book, ὄχι μόνον πλεονεκτήματα ἀλλὰ καὶ ἀρκετὰ σημαντικὰ
μειονεκτήματα, ὅπως

• δυσκολία ἀνάγνωσης σὲ ὀθόνες πού, ὅσο καὶ ἂν ἔχουν βελτιωθεῖ, ἐξακολου-
θοῦν νὰ ὑστεροῦν σὲ εὐκρίνεια σὲ σύγκριση μὲ τὸ τυπωμένο βιβλίο,

• ἀδυναμία ξεφυλίσματος μὲ τὸ χέρι καὶ τέλος στὴν προσωπικὴ σχέση ποὺ ἔχει
ὁ ἀναγνώστης μὲ τὸ βιβλίο–ἀντικείμενο,

• ἐγκατάλειψη τοῦ βιβλίου ὡς τέχνη καὶ πτώση τῆς ποιότητας στὴν ἔκδοση μὲ
τὴν ἐξαφάνιση εἰκονογράφων, διορθωτῶν καὶ ἐπιμελητῶν,

• ὑπερπληθωρισμὸς τίτλων ποὺ μποροῦν νὰ χαρακτηριστοῦν «σκουπίδια»,

• μονίμως προσωρινὸ περιεχόμενο μιᾶς καὶ αὐτὸ μεταβάλλεται πολὺ γρήγορα
εἴτε μὲ συνεχεῖς ἐκδόσεις εἴτε μὲ παρεμβάσεις τοῦ ἀναγνώστη, ὅπως συμβαίνει
σὲ ἐκδόσεις wiki,

• πτώση στὴν μάθηση, ἰδιαίτερα στὶς πολὺ τρυφερὲς ἠλικίες ποὺ κινδυνεύουν
νὰ γίνουν λειτουργικὰ ἀναλφάβητες ἐὰν δὲν ἔχουν μπροστά τους ὀθόνη καὶ
πληκτρολόγιο,

• μετάλλαξη τῶν βιβλιοθηκῶν ἀπὸ χώρους πνευματικῆς καλλιέργειας σὲ χώ-
ρους ἠλεκτρονικῶν διασυνδέσεων,

• αὔξηση τῶν κοινωνικῶν ἀνισοτήτων στὴν ἐκπαίδευση έφόσον οἱ πλέον φτω-
χὲς τάξεις δὲν ἔχουν τὴν ἴδια δυνατότητα πρόσβασης στοὺς Η/Υ καὶ στὸ δια-
δίκτυο, κ.ἄ.

Μὲ λίγα λόγια, ἡ πλειονότητα τῶν συγγραφέων πιστεύει πὼς ὅπως ἡ τηλεόραση δὲν
ἐξαφάνισε τὸν κινηματογράφο καὶ τὸ ραδιόφωνο, ἔτσι καὶ τὸ e-book δὲν θὰ ἐξαφα-
νίσει τὸ ἔντυπο βιβλίο. Τὸ τελευταῖο θὰ χάσει πολὺ ἔδαφος, ἀλλὰ θὰ συνεχίσει νὰ
ὑπάρχει.

Ὅπως ὑποστηρίζει ὁ Νίκος Δήμου, ποὺ εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς τοῦ τό-
μου, τὸ βιβλίο δὲν πεθαίνει, ἁπλῶς μεταλλάσσεται. Καὶ ὁ δάσκαλος δὲν κινδυνεύει
νὰ γίνει δεινόσαυρος στὰ μουσεῖα, γιατὶ τὸ ἐρέθισμα στὴν μόρφωση προκύπτει «διὰ
ζώσης». Ἐκεῖνοι παντως ποὺ κινδυνεύουν μὲ ἐξαφάνιση εἶναι οἱ μικροὶ βιβλιοπῶλες,
ἐὰν δὲν βροῦν τρόπο νὰ προσαρμοστοῦν στὴν νέα πραγματικότητα.

Ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ τόμος ποὺ ἑτοίμασε ὁ Γιῶργος Δαρδανὸς
δὲν κυκλοφορεῖ (τουλάχιστον γιὰ τὴν ὥρα) σὲ ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση, ἀλλὰ μόνον σὲ
ἔντυπη. Καὶ εἶναι καλὸ νὰ ξεφυλλίσετε τὸ βιβλίο τοῦτο, ἂν τὸ πετύχετε σὲ κανένα
βιβλιοπωλεῖο, γιατὶ εἶναι φτιαγμένο μὲ πολὺ μεράκι ἀπὸ τὸν Γιάννη Μαμάη, ἕναν
μάστορα τῆς τυπογραφίας.

∗ ∗ ∗
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Βιβλίο-Παρουσίαση 45

ΓιώργηςΔ. Βαρλάμος,Χαρακτική (Σημειώσεις ἀπὸ τὸ εργαστήριο, τεχνικὴ τῆς χαρα-
κτικῆς, ἀρχὴ τῆς τυπογραφίας, ἔργα χαρακτικῆς), σσ. 115. Ἐκδόσεις Σύγχρονη Ἐποχή,
Ἀθήνα 2010. ISBN 978-960-451-113-6. Τιμὴ 30 €.

Ὁ χαράκτης καὶ ζωγράφος Γιώργης Βαρλάμος
(γεν. 1922) εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς λίγους ἐναπομείναν-
τες μαθητὲς τοῦ Γιάννη Κεφαλληνοῦ, τοῦ χαράκτη
ποὺ ἀνέβασε τὸ ἐπίπεδο τοῦ ἑλληνικοῦ βιβλίου ἀπὸ
κοινὸ ἀντικείμενο σὲ καλλιτεχνικὸ ἔργο ὑψηλῆς αἰ-
σθητικῆς (βλ. Εὔτυπον, τχ. 20, Ἀπρ. 2008, σσ. 11–21).

Στὸ γέρμα τῆς ζωῆς, μὲ ἕναν τεράστιο ἔργο καὶ
καταξιωμένος στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικό, ὁ
Βαρλάμος μεταδίδει στὸ παρὸν λεύκωμα μαθήματα
ἀπὸ τὴν δική του ἐμπειρία στὶς διδαχὲς τοῦ Κεφαλ-
ληνοῦ.

Γιὰ τὴν χαρακτική, τὴν τέχνη ποὺ «ἄνοιξε τὸ
δρόμο πρὸς τὴ μόρφωση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὴ γέν-
νηση τῆς τυπογραφίας», ὁ Βαρλάμος παρουσιάζει
σημειώσεις ἀπὸ τὸ ἐργαστήριο, πληροφορίες γιὰ τὶς
διάφορες χαρακτικὲς τεχνικές (ξυλογραφία, χαλκογραφία, λιθογραφία, μεταξοτυ-
πία), καθὼς καὶ τὸ πιστεύω του ὅτι μόνον τὸ πηγαῖο αἴσθημα — ἡ «κατάθεση ψυ-
χῆς», ὅπως γράφει — καὶ ὄχι ἡ τεχνική, προκαλεῖ τὴν «μαγικὴ ἕλξη ποὺ ἀσκεῖ ἡ θέα
τοῦ ἀντιτύπου».

Στὸ δεύτερο μέρος τοῦ βιβλίου, ὁ Βαρλάμος ἀναφέρεται στὴν τυπογραφία, τὴν
ἄλλη τέχνη ποὺ ὑπηρέτησε ὁ ἴδιος εἰκονογραφώντας περισσότερα ἀπὸ διακόσια βι-
βλία. Ὁ συγγραφέας παρουσιάζει τὴν σταδιακὴ ἐξέλιξη τῆς γραφῆς καὶ τῶν ἐκτυ-
πώσεων: ἀπὸ τὴν χάραξη στὶς πέτρες, στὶς στάμπες τῆς μεσαιωνικῆς ἐποχῆς καὶ
μέχρι τὸ ὄφσετ. Εἰδικὴ ἀναφορὰ γίνεται στὸ χαρτὶ καὶ στὴν ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ βι-
βλίου, δηλαδὴ ὅ,τι κάνει τὸ βιβλίο καλαίσθητο καὶ εὐανάγνωστο.

Ὅπως εἶναι φυσικό, τὸ βιβλίο εἶναι πλούσια εἰκονογραφημένο μὲ ἔργα τοῦ ἴδιου
τοῦ καλλιτέχνη/συγγραφέα.

∗ ∗ ∗

Γιῶργoς Δ. Ματθιόπουλος, Ἀνθολόγιο ἑλληνικῆς τυπογραφίας (Συνοπτικὴ ἱστο-
ρία τῆς τέχνης τοῦ ἔντυπου ἑλληνικοῦ βιβλίου ἀπὸ τὸν 15ο ἕως τὸν 20ὸ αἰώνα), σσ. 584.
Μὲ πρόλογο τοῦ Δημήτρη Θ. Ἀρβανίτη. Πανεπιστημιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, Ἡρά-
κλειο 2009. ISBN 978-960-524-297-8 . Τιμὴ 45 €.

Ὁ Γιῶργος Ματθιόπουλος, ψυχὴ τῆς Ἑταιρείας Ἑλληνικῶν Τυπογραφικῶν Στοι-
χείων καὶ γνωστὀς ἀπὸ τὴν ψηφιοποίηση πολλῶν ἱστορικῶν ἑλληνικῶν γραμματο-
σειρῶν (βλ. Εὔτυπον, τχ. 20, Ἀπρ. 2008, σσ. 1–9), σὲ συνεργασία μὲ τὶς Πανεπιστη-
μιακὲς Ἐκδόσεις Κρήτης, παρουσίασε τελευταῖα μία ἐκτενὴ ἐπισκόπηση τῆς ἑλλη-
νικῆς τυπογραφίας, ξεκινώντας ἀπὸ τὶς πρῶτες ἑλληνικὲς ἐκδόσεις στὴν Ἰταλία τὴν
ἐποχὴ τῆς Ἀναγέννησης καὶ φτάνοντας μέχρι ὁρισμένα γνωστὰ ἀθηναϊκὰ τυπογρα-
φεῖα τοῦ 20οῦ αἰ.
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46 Βιβλίο-Παρουσίαση

Σύμφωνα μὲ τοὺς ἐκδότες, ὁ τόμος αὐτὸς «ἀπευ-
θύνεται σὲ ἕνα εὐρὺ κοινὸ […] ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ
τὶς πολύμορφες ἐκφάνσεις τοῦ νεοελληνικοῦ πολι-
τισμοῦ, καθὼς καὶ στοὺς πολυάριθμους νέους ἐπαγ-
γελματίες τοῦ χώρου τῶν γραφικῶν τεχνῶν».

Τὸ ὀγκῶδες λεύκωμα περιέχει πλούσιο ἔγχρωμο
φωτογραφικὸ ὑλικὸ μὲ ἑκατοντάδες ἐξώφυλλα καὶ
σελίδες βιβλίων ἀπὸ ὅλες τὶς περιόδους τῆς ἑλληνι-
κῆς τυπογραφίας, ἀπὸ τὰ Ἐρωτήματα τοῦ Μανουὴλ
Χρυσολωρᾶ (Φλωρεντία 1475 ἢ Βιτσέντσα 1475/
1476) μέχρι τὶς Δέκα λευκὲς λυκήθους τοῦ Γιάννη Κε-
φαλληνοῦ καὶ τῶν συνεργατῶν του (Ἀθήνα 1956).
Σὲ συνοδευτικὰ κείμενα περιγράφεται ἡ ἱστορία τοῦ
ἑλληνικοῦ ἐντύπου σὲ συνάρτηση μὲ τὶς κατὰ ἐπο-

χὲς κοινωνικὲς καὶ οἰκονομικὲς συνθῆκες. Εἰδικὰ λήμματα περιγράφουν τὴν ζωὴ
καὶ τὸ ἔργο σημαντικῶν πρωτοπόρων τυπογράφων καὶ ἐκδοτῶν ἑλληνικῶν βιβλίων,
ὅπως ὁ ἰταλὸς Ἄλδος Μανούτιος, οἱ ἐν Βενετίᾳ Ζαχαρίας Καλλιέργης καὶ Νικόλαος
Γλυκύς, ἡ οίκογένεια τῶν γάλλων Ντιντό, ἀλλὰ καὶ μεταγενέστερων, ὅπως ὁ Γεώρ-
γιος Φέξης, ὁ Κώστας Ἐλευθερουδάκης, ὁ Κώστας Γκοβόστης καὶ ἄλλοι πολλοί.
Τέλος, τὸ βιβλίο περιλαμβάνει πολλὲς πληροφορίες γιὰ τὴν τυπογραφικὴ τεχνολο-
γία, ἀπὸ τὰ πρῶτα πιεστήρια μὲ κινητὰ στοιχεῖα μέχρι τὰ σύγχρονα περιστροφικὰ
ταχυπιεστήρια.

Στὸ ὀπισθόφυλλο οἱ ἐκδότες ἀναφέρουν πὼς στόχος τους εἶναι, μέσα ἀπὸ αὐτὴ
τὴν ἔκδοση, νὰ ἀνοίξει ὁ δρόμος «γιὰ μιὰ εὐρύτερη κατανόηση τῆς αἰσθητικῆς τῆς
ἑλληνικῆς τυπογραφίας τοῦ χθὲς ποὺ θὰ βοηθήσει τὸν ἀναγνώστη νὰ ἀξιολογεῖ τὶς
ἐπιλογὲς τοῦ σήμερα». Εὐχόμαστε νὰ τὸν πετύχουν!

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

Στὸ προηγούμενο τεῦχος τοῦ Εὐτύπου, γράφτηκε ὅτι ὁ πρῶτος συγγραφέας ποὺ
χρησιμοποίησε γραφομηχανὴ ἦταν ὁ Μὰρκ Τουέιν (Δ. Α. Φιλίππου: «Στὴν ἐποχὴ
τῆς γραφομηχανῆς», Εὔτυπον, τεῦχος 26–27, Ὀκτ. 2011, σσ. 27–33). Ὅμως, ψάχνον-
τας λίγο περισσότερο, διαπιστώνει κανεὶς πὼς ὁ γνωστὸς ἀμερικανὸς πεζογράφος
μᾶλλον σφάλλει ἢ ψεύδεται στὴν συγκεκριμένη ὑπόθεση.

Σύμφωνα μὲ τὸν Paul Lippman (“Fanny Kemble: Was she the first author to use
the Sholes & Glidden?” ETCetera, number 3, April 1988, pp. 1–3), τὸ πρῶτο ἄτομο
ποὺ χρησιμοποίησε γραφομηχανὴ γιὰ συγγραφικοὺς σκοποὺς ἦταν ἡ ἀγγλοαμερι-
κανὴ ἠθοποιός, συγγραφέας καὶ πολέμιος τῆς δουλείας τῶν μαύρων Frances Anne
Kemble ἢ Fanny Kemble (1809–1893). Ἡ τελευταία ἔγραφε τακτικὰ στὸ μηνιαῖο πο-
λιτικὸ καὶ λογοτεχνικὸ περιοδικὸ τῆς Βοστώνης Atlantic Monthly.

Στὴν διασωθείσα ἀλληγογραφία τῆς Kemble, ὑπάρχει μία ἐπιστολὴ μὲ ἡμερο-
μηνία 8 Μαρτίου 1876, στὴν ὁποία ἡ συγγραφέας ἀναφέρει:

« Ἡ ἐκτυπωτική μου μηχανή [μιὰ γραφομηχανὴ Sholes & Glidden] εἶναι τὸ πιὸ
ὑπέροχο δημιούργημα, καὶ τὴν χρησιμοποιῶ τώρα ἐξ ὁλοκλήρου γιὰ τὴν ἀντι-
γραφὴ τοῦ ὑλικοῦ ποὺ στέλνω στὸ Atlantic Monthly.»

Ὁ Lippman ἐκτιμᾶ πὼς ἡ Kemble χρησιμοποιοῦσε τὴν γραφομηχανὴ Sholes &
Glidden γιὰ συγγραφικοὺς σκοποὺς ἤδη ἀπὸ τὸ 1875.

Ὅσο γιὰ τὸν Τουέιν, αὐτὸς ἴσως νὰ χρησιμοποίησε γραφομηχανὴ ἴδιου τύπου
γιὰ νὰ γράψει ἐπιστολὲς τὸ 1874. Ὡστόσο, τὸ πρῶτο βιβλίο ποὺ παρέδωσε δακτυ-
λογραφημένο στὸν τυπογράφο ἦταν Ἡ ζωὴ στὸν Μισισιπή (Life on the Mississippi) τὸ
1883 (βλ. Darryl Rehr, “On Twain and the typewriter”, ETCetera, number 6, February
1989, pp. 10–11).

— Δημήτριος Α. Φιλίππου
H/T: dimitrios dot ap dot filippou at gmail dot com
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Διαφήμιση τῆς γραφομηχανῆς ΙΒΜ 72 Electric, ποὺ ἔγινε ἀργότερα γνωστὴ καὶ ὡς IBM Selectric I.

Ἐφημ. Ἐλευθερία, Ἀθήνα, 29/12/1965, σελ. 3.
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Instructions for Authors

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

ose who are interested in publishing their work in Eutypon should send to Apostolos Syropoulos
(asyropoulos at yahoo dot com) the following:

• a brief abstract or synopsis between 100 and 150 words of their work in English and in Greek (in
English only, if the author is a non-native speaker of Greek), and

• an electronic copy of their work (preferably wrien in LATEX or XƎLATEX code).
e article should be wrien in Greek or in English, although articles wrien in other languages will

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

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

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

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

Ὁδηγίες γιὰ συγγραφεῖς

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

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

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

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

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

χείων jpeg ἢ eps (encapsulated PostScript) καὶ σὲ εὐκρίνεια τουλάχιστον 300 dpi, ὥστε νὰ εἶναι εὔκολη
ἡ περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ ἐνσωμάτωσή τους στὸ περιοδικό.

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

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